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I. O presente ensaio parte de um paradoxo; mas, ao con-
trário de tantos outros, de um paradoxo que não carece de 
ser suprimido ou clarificado nas suas partes opostas, antes 
deve ser preservado, e até acentuado: pois embora muito 
se tenha já escrito sobre a heterogeneidade reflexiva, a ir-
regular geografia e até sobre o papel fulcral que a época do 
idealismo alemão desempenhou no desenrolar da história 
da filosofia; e embora, por certo, poucas sejam as épocas que 
tão genuinamente merecem os anteriores predicados, toda-
via, um aspecto sobressai de todos os outros: que, por certo, 
o idealismo é uma época ímpar na eterna formação do es-
pírito humano, mas que o è, algo paradoxalmente –e apesar 
de os anteriores predicados enaltecerem a sua diversidade– 
sobretudo devido à sua unidade inviolável, à sua infinita 
coerência e coesão.

O paradoxo afigura-se já evidente. Pois é um facto que, ape-
sar das incontáveis teorias filosóficas individuais que nasce-
ram e feneceram no seio desta época, das muitas e diferen-
tes teorias que nasceram e feneceram a partir destas e que 
viriam a originar, elas próprias, muitos outros veios teóri-
cos igualmente diferentes; não obstante isto, é visível que 
a última dezena de anos do século XVIII gerou, viu nascer 
e acolheu na Alemanha, justamente mediante esta infinita 
multiplicidade, um inequívoco sentimento de fraternidade 
espiritual, algo como um amplo e coeso tecto espiritual que 
sempre pareceu saber albergar e unificar, sob a sua própria 
forma, as necessárias distinções e associações que se geram 
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entre homens habitando um espaço reflexivo comum. Numa 
palavra, da multiplicidade veio a ser unidade; ou diria antes: 
de tão diverso que é, o idealismo tornou-se uno consigo próprio, e 
esta unidade, embora identifique o período, deixa intocada a 
diversidade de que veio a ser; e isto porque no idealismo ale-
mão, de maneira mais pungente do que em qualquer outro 
período –com excepção porventura do grego–, o espírito da 
época forma uma aliança singularmente indissociável e pro-
dutiva com a letra das produções individuais que dele ema-
nam. Indissociável, pois é inegável que a letra do idealismo 
alemão é o mais fiel espelho do espírito que a anima, assim 
como esta é o reflexo exacto daquele, e ambos apenas podem 
explicar-se reciprocamente. Produtiva, pois, quer se parta de 
um, quer se parta da outra, mais não nos é dado percorrer do 
que um círculo que não só oferece ao investigador segurança 
e firmeza, como talvez seja, ele próprio, a melhor prova da 
unidade da época.

Ora, por estranho que pareça, creio residir aqui, no cerne 
mais vivo desta tão evidente reciprocidade, a grande dificul-
dade que se apresenta hoje à análise da época idealista –por 
outras palavras, creio residir aqui o âmago do necessário pa-
radoxo em que temos de lavrar. 

Pois, perante uma unidade que vem a ser da diversidade, de 
uma diversidade que legitima a unidade, como a que aqui se 
nos depara, parece não nos restar uma outra possibilidade 
de explicar este aparente paradoxo que não a de ou partir 
do espírito da época para a sua letra, ou vice-versa; e esta 
férrea reciprocidade entre ambas parece apenas comprovar 
ainda mais a impossibilidade de se tomar uma outra via, na 
medida em que, dada uma tal unidade da época, a tendência 
é sempre ou tomar a época como condutora dos aconteci-
mentos particulares nela ocorridos, e, a partir daí, passar a 
explicar individualmente os escritos de um qualquer autor; 
ou, por outro lado, procurar divisar nesses mesmos escritos 
o sentido de toda uma época, recorrendo às circunstâncias 
que os envolvem para explicar ou legitimar esta última. 

Ora, a minha sugestão é outra; a saber, que, no caso do idea-
lismo alemão, esta força congregadora, este espírito vivo 
que o caracteriza talvez nos permita ser mais ousados ainda, 
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e nos permita procurar uma terceira via na abordagem ao 
período: uma solução para o paradoxo no seio do próprio 
paradoxo. Por terceira via, entendo o seguinte: ao invés de 
encarar o problema mediante as suas diferentes, mais visí-
veis  dimensões –como o vimos fazendo–, procurar que seja 
o próprio interior oculto do período, a sua coesão incógnita, 
a sua conexão viva a vir à fala, e porém, não como se esta 
fosse evidente por si própria, como se ela não se baseasse na 
diversidade, e a identidade da época não tivesse referências 
individuais, mas como se devesse ser a própria aliança –as 
diferentes ligações, cisões, alusões, intenções, progressos e 
retrocessos próprios desta época específica– a dar corpo à pa-
lavra. Assim se obsta, por um lado, a que a perfeita sintonia 
entre o espírito e a letra da época resulte numa circularidade 
que nunca logra abandonar o mesmo movimento (o que 
desfaria desde logo o carácter de unicidade do idealismo); 
mas, por outro, e mais fulcral, assim se confere voz àquilo 
que no idealismo alemão, creio, verdadeiramente o dota de 
uma inexpugnável coesão: as próprias manifestações indivi-
duais de unidade, sob a forma de círculos, grupos ou socie-
dades: os motivos, o procedimento e a importância destas 
em relação a outras unidades semelhantes, e ulteriormente, 
claro está, o seu papel na coerência teórica da época. Numa 
palavra, o indivíduo, o autor na sua simbiose com o espírito 
que anima a mão no momento da criação: a filosofia viva, 
não como produção individual, não como manifestação 
própria de humanidade, mas como produto, como retrato 
vivo da sociedade que ela própria então moldava, como re-
sultado de um esforço comum, nem totalmente inesperado, 
nem totalmente aguardado, mas um rebento da época em 
que se inseriu, da sociedade que lhe deu o ser e do homem 
que a trouxe à vida. Numa palavra, uma unidade de aná-
lise intersticial que, estou em crer, só muito raramente foi 
adoptada (as investigações de D. Henrich, M. Frank, etc. 
são aqui uma excepçao), e que, baseando-se em unidades de 
menor visibilidade no todo da época, tem por vantagem não 
só revitalizar a vital função destas na engrenagem da época, 
como evitar que se afirme a inexpugnabilidade de uma dada 
época filosófica sem que se faça ouvir a sua voz mais genuí-
na – o que sempre resultaria numa análise lacunar.
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II. Estas palavras, porém, não cumprem ainda o seu propó-
sito. Elas apenas servem de introdução a uma unidade re-
flexiva que, justamente no seio deste período, carece de uma 
tão especial atenção, de um tão singular tratamento; ou não 
fosse ela, creio, um dos focos mais evocadores da coerência e 
conexão vivas que caracterizam o idealismo alemão. – Mas, 
também por isso, estas palavras arrogam-se outros dois fins; 
a saber, o de trazer à luz uma obscuridade, uma omissão na 
intrincada tecitura de relações tecidas pelo espírito e a letra 
desta época, isto é, rectificar um lapso de memória causado 
pelo passar do tempo e pela aparente inexpressividade desta 
unidade (e que talvez explique o porquê de o nome desta 
entidade, os seus membros e os contributos espirituais des-
tes virem sendo quase totalmente negligenciados e esqueci-
dos); e, por fim, o de satisfazer este desígnio intercalando a 
necessária indigência das minhas palavras com a riqueza e 
pregnância da palavra que viveu a época. 

A unidade a que me refiro, e à qual, por ocasião do nasci-
mento deste jornal, dedico estas palavras, é a Sociedade Lite-
rária dos Homens Livres, também conhecida por Aliança dos 
Espíritos Livres ou, muito simplesmente, Aliança dos Espí-
ritos.

Exige-se desde já um conciso preâmbulo sobre a génese 
e as actividades desta unidade. Fruto do esforço inicial de 
12 membros, todos jovens estudantes, a sociedade foi fun-
dada em Jena apenas algumas semanas após o ingresso de 
Fichte como Professor, em Junho de 1794 – mais concre-
tamente, entre a segunda e a terceira Lições sobre a Vocação 
do Sábio, a 6 de Junho de 1794. Os membros fundadores 
foram: Bärnhoff, Berger, Krüger, Lindner, Meister, Perret, 
Pesarovius, Petersen, Pohrt, Smidt, Stegemann e Vegesack. 
A estes viriam a juntar-se, com o tempo, outros 35 (o nú-
mero poderá variar ligeiramente, até porque o tempo cui-
daria que não houvesse registo físico e definitivo de todos 
os membros da Sociedade), entre os quais destaco Horn, 
Muhrbeck e Böhlendorff (futuros membros do Círculo de 
Homburg von der Höhe, também frequentado por Hölder-
lin e até por Hegel), Hülsen (à altura da sua admissão já um 
íntimo do círculo romântico dos irmãos Schlegel, Tieck ou 
Novalis) e outros futuros espíritos filosóficos como Köppen, 
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Rist, Gries, Herbart ou Steck – todos eles, uns mais outros 
menos, frequentadores ávidos das lições de Fichte e, como 
tal, perfeitamente conscientes não só do quanto a formação 
do círculo que agora frequentavam devera à influência da 
palavra fichteana, mas também do quanto a sua própria pa-
lavra poderia vir a influenciar o curso da recepção da teoria 
de Fichte.

Seguem-se palavras de Smidt sobre as origens da Socieda-
de, extraídas do seu diário, e respeitando ao ano de 1794:

Domingo, 1 de Junho
De manhã, Coch viajou para Dryburg – À tarde estive 

com Meister, e com Lindner, Stegmann, Pesarov[ius], Perret, 
Krüger, Pohrt, Bärnhof e Vegesack, para falarmos sobre a funda-
ção de um clube literário e uma sociedade de homens livres.

(...)

Quarta-feira, 4 de Junho
À tarde, reunimos a nossa sociedade na casa de Vegesack 

– Petersen e Berger também estiveram presentes.

Quinta-feira, 5 de Junho. 
À tarde, das 8-10 na casa de Schütz. Woltmann e Nie-

thammer estavam lá – (...).

Sexta-feira, 6 de Junho 
De manhã passeei com Paulus. À tarde, das 6-7, publi-

cum de Fichte.
(...)

Quarta-feira, 18 de Junho 
[...] À tarde, Sociedade dos homens livres

Quinta-feira, 19 de Junho 
À tarde, das 6-8, com <Meister> em casa de Paulus

Quarta-feira, 25 de Junho 
À tarde, sociedade dos h. l. – foram discutidas as teses de 

Bärnhof e Berger – Möller foi admitido como novo membro – 
Berger apresentou o seu primeiro ensaio – sobre o Estado.

(...)  
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Sexta-feira, 27 de Junho 
[...] À tarde, Fichte leu 6-7 sobre Rousseau.1

Mau grado as várias incongruências que surgem de teste-
munho para testemunho, e que divergem até mesmo dos 
registos do Livro Protocolar2 –segundo o anterior excerto 
do diário de Smidt, a sociedade parece ter iniciado as suas 
sessões antes mesmo de 6 de Junho de 1794, e Möller terá 
sido admitido na sociedade a 25 de Junho, e não a 18, como 
está registado no Livro, etc.–, interessa sobretudo perceber 
o cariz próprio da sociedade, e em que medida o desenvol-
vimento da mesma foi reconhecido na sua época e influiu 
sobre o curso da mesma. A este respeito, ouçamos palavras 
de Johann Smidt, agora falando retrospectivamente sobre a 
criação, os primeiros passos e uma das principais determi-
nações da sociedade: a partilha de opiniões sobre os ensaios 
lidos.

«Eu estudei em Jena entre a Páscoa de 1792 e o Dia de S. Mi-
guel3 de 1795. Herbart só deve ter vindo no Dia de S. Miguel 
de 1794, de maneira que apenas passei ali um ano com ele. – A 
sociedade a que se refere foi fundada na Primavera de 1794, 
pouco antes da chegada de Fichte a Jena, e recebeu o nome de 
sociedade literária (pois a sociedade filosófica, nunca ela nutriu 
pretensões); também era chamada de sociedade dos homens li-
vres, pois ninguém era aí admitido que estivesse associado a uma 
irmandade académica, ou sacrificasse uma parte da sua liberda-
de a tais facções. Doze estudantes reuniram-se para a fundação 
desta sociedade. Se a minha memória não me engana, e não os 
confundo com outros posteriores, eram estes os seus nomes: Bär-
nhoff, Pohrt, Stegemann, Vegesack, Pesarovius, todos eles li-
vónios, Horn, de Reval, Lindner, de Mitau, Pfeiffer, de Bona, 
Kaufmann, de Danzig,  Krüger, de Lüneburg, e por fim dois 
bremenses, Meister e eu. (...) – A sociedade alugou um pequeno 
jardim, no qual se reunia todas as 4as à tarde; alternadamen-
te, cada um dos membros lia um ensaio da sua própria autoria, 

1 «Aus dem Tagebuch von Johann Smidt (1794/95)» (pp. 173-192), in E. Fuchs (Org.): 

Fichte-Studien 7: Subjektivität, Rodopi, Amsterdam/New York, 1995.
2 P. Raabe, «Das Protokollbuch der Gesellschaft der Freien Männer in Jena 1794-

1799» (pp. 336-383), in H.W. Seiffert (Org.): Festgabe für Eduard Berend. Zum 75. 

Geburtstag am 5. Dezember 1958, Böhlau, Weimar, 1959.
3 No alemão «Michaelis», ou o dia de S. Miguel, celebrado a 29 de Setembro.
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sobre um objecto a seu contento, o que desde logo ensejava uma 
troca de pensamentos em conjunto. Eram versados apenas objec-
tos literários; os produtos do dito mundo das irmandades eram 
totalmente excluídos da conversa. (...) 

Para que se aceitasse novos membros na sociedade, era exigida 
unanimidade entre os actuais camaradas, e isto não dependia 
da proposta do proponente, antes era a sociedade a propor se ele 
estava disposto a apresentar-lhe um ensaio pela sua própria 
pena, e então, sem mais questões, a aguardar se ela o convidava 
a participar das suas reuniões. Graças a um tão selectivo e rigo-
roso procedimento, a sociedade granjearia algum respeito, de tal 
maneira que, aqui e ali, às 4as à tarde, alguns professores (por 
exemplo Fichte e Paulus) não hesitavam em tomar parte nas 
conversas. Porque a sociedade excluía todos os membros de or-
dens, sem se insurgir hostilmente contra estes e sem que, no seu 
seio, se nutrisse um qualquer esprit de corps; porque nenhum 
dos seus participava em duelos, etc., (...); porque não eram tidas 
em conta concidadanias, antes se procurava recrutar apenas in-
divíduos poliglotas, a despeito da nacionalidade destes –, tudo 
isso conduziu à sociedade insignes espíritos logo no primeiro ano 
– como por exemplo v. Berger, um dinamarquês (...), v. Breu-
ning, de Bona (...), Floret, um renano, e Böhlendorff, um cur-
landês (...) – Lepique, um renano (...) Horn, de Braunschweig 
(...) – Möller, um dinamarquês (...) – v. Rosenkranz, também 
ele um dinamarquês – Köppen, agora professor em Erlangen, - 
Cramer, um suiço (...) – Petersen, um livónio, – Raison, um 
curlandês, - Spiegel, de Braunschweig – Tripplin, de Weimar, 
Reimers, um livónio  – e à altura da minha partida de Jena 
– Rist (...) – e outros que agora não me ocorrem – Gries, o tra-
dutor do Tasso, etc., só foi aceite na sociedade após eu ter deixado 
Jena, o mesmo tendo acontecido com o excelente Muhrbeck, que 
morreu como Professor em Greifswald! A sociedade terá subsisti-
do mais de uma dúzia de anos, e o arquivo desta, no qual foram 
depositados todos os ensaios, foi talvez guardada por Gries, pois 
foi este quem permaneceu mais tempo em Jena. Ele morreu re-
centemente em Hamburgo»4.

4 «Erinnerungen an J. F. Herbart von Joh. Smidt. 1842» (pp. 23-26), in J.F. Herbart: 

Sämtliche Werke in Chronologischer Reihenfolge. Org. Karl Kehrbach e Otto Flügel, 

Hermann Beyer & Söhne, Langensalza, 1887.
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Uma outra determinação da Sociedade, porventura a sua 
principal –como é já visível–, consistia em nunca se deixar 
imiscuir com ordens ou círculos políticos, e tão-pouco se 
deixar orientar por qualquer outro desígnio que não o de 
promover encontros periódicos, a fim de estimular o pensa-
mento por amor ao pensamento. A este desígnio se manteria 
a Sociedade fiel até mesmo –e sobretudo– quando, alguns 
meses mais tarde, Fichte e a sua família se viram persegui-
dos por ordens estudantis. Esta constância tornar-se-ia um 
sinal de inabalável firmeza, o qual, creio, seria compensa-
do com a prossecução e sobrevivência da Sociedade; e nada 
existe no registo físico da Sociedade que indique que este 
carácter pacífico, este amor desinteressado pelo saber não 
constituiriam o mote da sociedade até ao seu fim voluntário.

A melhor prova disto talvez sejam as palavras da própria 
«Constituição da Sociedade Literária dos Homens Livres». 
Apresento em seguida o primeiro ponto desta, intitulado 
«Da sociedade em geral».

Da sociedade em geral

§ 1.

Insuflada do mais íntimo amor por tudo o que é bom e 
verdadeiro, e da insuficiência das nossas forças individuais face 
à melhor, mais activa vontade de promover o fim da humani-
dade, unimo-nos para, com força conjunta, operar a propagação 
da verdade e alcançar validade universal para as suas leis. – A 
verdade é o nosso único, o nosso supremo objectivo.

§ 2.

Reuniremos forças para que, mediante o nosso exemplo 
recíproco, nunca nos desviemos do caminho da verdade e da vir-
tude; uma partilha alternada preservará a sua vida, e conser-
vará no nosso coração o mais caloroso sentimento por ela. Assim 
alcançaremos aqui o nosso objectivo, e então, quando progredir-
mos para um outro, mais amplo círculo de acção, ver-nos-emos 
fortalecidos pelo pensamento: eles, a quem tu outrora te vinculas-
te pela verdade e pela virtude, todos eles actuam incessantemente 
sobre ti, mediante o seu exemplo e a sua partilha.
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§ 3.

Unimo-nos impregnados da nossa superior destinação, 
convictos do desejo universal de promover o bem e o verdadeiro, 
conscientes dos obstáculos simplesmente insuperáveis a que se ex-
põe a união e a aproximação de homens com igual pensamento e 
igual vontade; unimo-nos livremente, e publicamente, para que 
todos os olhos nos reconheçam, e todos nos possam dizer: também 
eu quero o bem, e o solitário aqui encontre amigos que o aco-
lham.

§ 4.

A dignidade de uma tal ligação é sublime sobre toda a 
ofensa, e nenhuma palavra a pode injuriar.

§ 5.

Amamo-nos todos como irmãos e honramo-nos como ho-
mens, e o nosso pacto não nos separa de ninguém cuja face seja 
humana, e cujo coração seja nobre.5

Para além da obediência às disposições principais da socie-
dade, também eram importantes outros motivos, fossem es-
tes oficiais (como a admissão ou despedida de novos mem-
bros) ou inoficiais ou mesmo lúdicos (como beber poncha, 
cantar, tocar instrumentos e até dançar). Mas dizem-nos 
os dois únicos testemunhos directos de tais encontros –as 
cartas entre membros, e este mesmo livro protocolar da So-
ciedade Literária– que a actividade principal, a própria es-
sência da sociedade consistia em que cada membro, confor-
me acordado previamente, trouxesse para o círculo ensaios, 
novas propostas, manifestos ou poemas da sua autoria ou 
de outros, que então leria ou declamaria perante todos os 
outros, assim promovendo a saudável discussão dos temas 
em causa. Por certo, o foco das conversas e dos ensaios era 
a filosofia fichteana; mas, para além da influência de Fichte, 
outros temas ocupavam os jovens amigos: também «(...) a 

5 «Constitution der literarischen Gesellschaft zu Jena», in F. Marwinski,: «Wahrlich, 

das Unternehmen ist kühn…» Aus der Geschichte der Literarischen Gesellschaft der 

freien Männer von 1794/99 zu Jena, academica & studentica jenensia, Jena und Er-

langen, 1992, pp. 112-114.
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Revolução francesa, a filosofia de Kant e a flor da poesia 
alemã»6 constituiam os temas principais da Sociedade, as-
sim como as lições históricas de Woltmann, a teologia de 
Paulus e ainda a condição da universidade e da educação no 
seio da cultura alemã. E não só estes, mas todo o registo dos 
testemunhos da Sociedade demonstra uma surpreendente 
multiplicidade de temas, muito para além do mero domí-
nio da filosofia –teologia, poesia, estética, antropologia são 
apenas alguns deles–, confluindo sempre em torno de temas 
versando o progresso da humanidade, o aperfeiçoamento do 
homem e o papel da literatura ou da filosofia neste proces-
so (temas, pois, no âmbito da filosofia de Fichte); e nem 
mesmo a chegada dos primeiros novos membros (Möller, 
a 18 de Junho de 1794, Pfeiffer a 2 de Julho, Breuning a 6 
de Agosto, Horn a 19 de Setembro, Cramer a 12 de No-
vembro, Tripplin ou Köppen e Herbart a 26 de Novembro), 
nem mesmo a maior heterogeneidade trazida pelos seus 
contributos logrou afastar a sociedade da sua orientação 
vincadamente progressista.

Esta mesma diversidade de temas, bem como a intensa ac-
tividade da sociedade em torno destes, atestam as seguintes 
passagens do Livro Protocolar da Sociedade, extraídos dos 
registos desta no ano de 1794:

18 de Junho de 1794
1. A nossa reunião foi aberta com a leitura de um ensaio 

do nosso representante de hoje, Bärnhoff, Sobre o carácter dos 
vultos antigos e modernos.

(...)
2. Leitura de alguns poemas de um anónimo.
3. Leitura das teses projectadas para a seguinte reunião, 
de Bärnhoff e Berger7 (...)
Admissão de Möller, um dinamarquês versado em teolo-

gia, na Sociedade.

6 «Erinnerungen an J. F. Herbart von Joh. Smidt. 1842», in J. F. Herbart: Sämtliche 

Werke in Chronologischer Reihenfolge. Vol. I, 1887, p. 24. Org. Karl Kehrbach e Otto 

Flügel, Hermann Beyer & Söhne, Langensalza.
7 A tese de Bärnhoff era: «A religião não se deve envolver num contrato político, e cada 

Estado deve e tem de dar a sua constituição como irreligiosa»; a tese de Berger era: «A 

verdade nunca pode ser desvelada a destempo». Nenhuma delas viria a ser comunicada 

perante a sociedade.  
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2 de Julho de 1794
Em primeiro lugar, o secretário de hoje, Lindner, leu a 

descrição da batalha de Termópilas, a partir de Des jungen 
Anarchasis Reise durch Griechenland, 1º vol.8

(...) O homem livre Stegmann leu a partir da Neuen 
Bibliothek der schönen Wissennschaften, de Möller.9

9 de Julho de 1794
A reunião foi aberta pela leitura de um ensaio do nosso 

representante Lindner, Sobre o trabalho humano e a liberda-
de. 

Por sua vez, o h. l. Möller leu uma passagem por si tra-
duzida do Labyrinth de Baggesen.

Krüger leu o episódio dos anéis, a partir do Nathan10 de 
Lessing.

(...)
Pfeiffer visitou pela primeira vez a reunião.

16 de Julho de 1794
O representante de hoje, Meister, abriu a reunião com a 

leitura de um ensaio Sobre a destinação do homem.
O h. l. Berger leu algumas passagens de Handzeichnun-

gen nach der Natur11, e o representante Meister leu o poema 
«Abschied Leonidas», na Thalia de Schiller.12 – Berger deu a 
conhecer à sociedade algumas alterações às leis propostas por Fi-
chte, as quais foram aceites, e se encontram no arquivo sub. Lit.

30 de Julho de 1794
O representante de hoje, Möller, abriu a sessão com a lei-

tura de algumas Briefe zur Beförderung der Humanität, de 
Herder.13

6 de Agosto de 1794
A sessão foi aberta pelo representante de hoje, Perret, com 

8 Reise des jungen Anarchasis durch Griechenland, Jean-Jacques Barthélemy, 4 vols., 1787.
9 Sabe-se que Stegmann leu excertos de Labyrinthen eller Reise giennem Tyskland, 

Schweitz og Frankerig (1792-93), de Jens Baggesen, possivelmente traduzido pelo ho-

mem livre Möller.
10 G.E. Lessing: Nathan der Weise,  1779.
11 T.G. von Hippel: Handzeichnungen nach der Natur 1790.
12 F. Schiller, Thalia, 1785-1791.
13 J.G. von Herder: Briefe zur Beförderung der Humanität, Riga 1793-1797.
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a leitura de um ensaio sobre O declínio dos Estados.
Em seguida, Bärnhoff falou Sobre o egoísmo. Foram 

feitas algumas objecções, as quais, todavia, ele rebateu sem ex-
cepção.

13 de Agosto de 1794
Breuning surgiu hoje pela primeira vez como membro 

na nossa sociedade. O representante de hoje, Pesarovius, leu um 
ensaio Sobre alegrias e sofrimentos. –

Em seguida, o h. l. Lindner entreteve a sociedade com o 
ensaio Sobre a verdadeira fruição da vida.

Depois, o h. l. Berger falou Sobre a obrigação do cida-
dão de melhorar a constituição que herdou.

(...) 

20 de Agosto de 1794
O representante Petersen abriu a sessão com um discurso 

Sobre o conhecimento humano; em seguida, o h. l. Pesarovius 
defendeu a sua tese: de que o patriotismo, no sentido em que 
foi anteriormente tomado, não é apenas ridículo, mas tam-
bém um vício.

4 de Setembro de 1794
 O professor Fichte deu hoje à sociedade o prazer da sua 

presença, e foi acolhido com um pequeno exórdio pelo represen-
tante Pfeiffer.

Leitura de um ensaio do representante, Sobre a parciali-
dade da cultura da razão, com especial respeito à Alemanha 
(...).

Exposição oral de Breuning, Sobre sociedades secretas.
Apreciação geral do primeiro ensaio ord., Sobre o con-

ceito de Estado, de Berger.
O homem livre Perret defendeu então a sua tese, segundo 

a qual a punição dos cidadãos apenas é justificável por um 
contrato (...) Foram então propostos como novos membros Ro-
senkrantz, da Dinamarca, e Horn, da Livónia.

(...)

29 de Setembro de 1794
O representante Stegmann abriu a sessão com um discur-

so sobre a questão: Como se há-de despertar para a verdade e 
elevar o impulso natural do homem?
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30 de Setembro de 1794
O h. l. Berger teceu um discurso de despedida à sociedade.
O h. l. Pfeiffer também se despediu da sociedade.
Mais tarde, ambos ofereceram à sociedade uma refeição 

de despedida na casa de Pfeiffer.

28 de Outubro de 1794
Decidiu-se a admissão dos seguintes membros: – Cramer, 

Köppen,Ulprecht14, Herbart, Tripplin. –

5 de Novembro de 1794
O homem livre Horn foi hoje admitido na sociedade.
Bärnhoff leu, enquanto representante, o ensaio: Sobre o 

carácter do reformador.
(...)

12 de Novembro de 1794  
Breuning leu um ensaio, Sobre revolução e reforma.
(...)

26 de Novembro de 1794
Horn leu um ensaio sobre A essência da sociedade dos 

h. l., e as relações desta com o mundo exterior.
Depois, Lindner procedeu a uma exposição oral Sobre os 

deveres de um homem livre.

4 de Dezembro de 1794
O representante de hoje, Krüger, leu um ensaio Sobre o 

despotismo do egoísta, e tomou a oportunidade para dizer algo 
sobre o fim da nossa sociedade aos dois membros recém-admiti-
dos, Herbart e Köppen.

(...)
O arquivário Lindner foi censurado por falta de ordem 

– e a sociedade decidiu mandar fazer uma caixa própria para o 
arquivo. (...)

11 de Dezembro de 1794
O representante de hoje, Lindner, leu um discurso Sobre 

o génio.
(...)

14 Não viria a fazer parte dos membros efectivos da sociedade.
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A ampla multiplicidade de temas não só não se al-
teraria com a quase total alteração dos membros, ou com 
o aproximar do fim da sociedade, como antes parece ain-
da acentuar-se, como o demonstram estas outras entradas, 
agora respeitantes aos últimos dias da sociedade:

12 de Setembro de 1798
Erichson leu alguns epigramas e poemas que compusera 

em Schwarzburg e em Rudolstadt.
Para além disso, apresentou uma recensão escrita sobre o 

último ensaio de Germar15, a qual este tentou refutar.
Callisen leu alguns passos importantes  do ensaio de For-

berg: «Entwicklung des Begriffs der Religion» (no Jornal 
Filos. 98, 1º caderno)16.

Hoffmeister presenciou pela última vez as nossas reu-
niões.

(...)

28 de Novembro de 1798
Callisen apresentou à sociedade uma passagem de Bil-

finger17, onde este toma já por necessário que se deduza o corpo.
Germar leu uma passagem de Diderot (...).

5 de Dezembro de 1798
Kochen leu um poema por si composto: «Schilly».
Callisen procurou fazer uma breve exposição do sistema 

moral de Maimon18. – Isto suscitou fortes debates sobre os mate-
riais das acções morais.

19 de Dezembro de 1798
Germar mostrou um desenho de uma máquina através 

da qual se poderia medir a força com a qual o coração contrai.

9 de Janeiro de 1799
Como se exprime a alma no corpo? A quanto se arroga 

o corpo sobre ela? – O que pode a liberdade alterar nos dons da 

15 O último ensaio de Germar fora lido a 30 de Agosto de 1798, sob o título: Sobre o 

sentimento moral.
16 F.K. Forberg, «Entwickelung des Begriffs der Religion», in: Philosoph. Journal 8. Bd., 

1. H. (1798), pp. 21-46.
17 Georg Bernhard Bilfinger, filósofo, matemático e teólogo alemão (1693-1750).
18 Salomon Maimon, filósofo judeu (ap. 1753-1800).
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natureza? – É possível aferir talentos e inclinações a partir de 
crânios, como afirma Gall19?

11 de Fevereiro de 1799
Erichson leu o ensaio de admissão de Ziemsen, Sobre as 

paixões – este foi admitido entre o número de homens livres.
Após o que se tratou a questão: Existem paixões mera-

mente sensíveis, ou existem também paixões espirituais, e como é 
possível determinar estas? 

(...)
Callisen propôs Dresler, de Nassau, como membro. –

6 de Março de 1799
Para uma futura e cómoda discussão sobre a interessante 

matéria que expus, gostaria de resumir brevemente a tese que 
defendi.

Explicação do ridículo (no uso linguístico dos estéticos 
para o ridículo e o rir).  

A sociedade, diz Smidt, reunir-se-ia para além de 1806, 
embora o Protocolo registe este encontros apenas até 6 de 
Março de 1799. O último registo aqui traduzido, respeitan-
te a 6 de Março de 1799, é aliás o último do próprio Livro 
Protocolar. Sobre o gradual fim da sociedade, deixaremos 
que fale Felicitas Marwinski, que atribui o declínio desta 
à intensa troca de membros, que então se intensificara, ao 
insucesso na procura de retornar aos antigos lemas da socie-
dade e –como já aludi– à saída de Fichte de Jena, aquando 
da dita Atheismusstreit20. A respeito do primeiro, Marwinski 
dá o exemplo das tardias saídas de Gries, Eschen e Schil-
dener, e as entradas de Reimers, Hoffmeister, Erichson e 
Callisen –os quais conhecemos das anteriores entradas no 
registo–, e eu próprio acrescento a saída de Hoffmeister e a 
entrada de Dresler (que não chegaria a estar 15 dias na so-
ciedade), também visíveis no registo; a respeito do segundo, 
citam-se dois exemplos: o de Callisen, que, admitido em 
Julho de 1798, propôs a 1 de Agosto do mesmo ano novas 
disposições para a sociedade, a saber: 

19 Franz Joseph Gall, médico e anatomista alemão (1758-1828).
20 F. Marwinski: «Wahrlich, das Unternehmen ist kühn…» Aus der Geschichte der 

Literarischen Gesellschaft der freien Männer von 1794/99 zu Jena, academica & stu-

dentica jenensia, Jena und Erlangen, 1992, pp. 71-77.
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1) Cada um deve comunicar o que de mais interessante 
leu desde a última reunião, e

2) expor à apreciação de todos alguns pensamentos a este 
respeito.

3) Devem ser retomados os exercícios de declamação, e
4) ser colocadas questões interessantes, sobre as quais cada 

um poderia exprimir a sua opinião na seguinte reunião.21

e o de Erichson, a 20 de Fevereiro de 1799, o qual 
proporia novas disposições para os seis membros que resta-
vam no semestre de Inverno de 1798/99:

 1) Um membro lê o seu ensaio, os restantes membros 
opõem-se numa determinada sequência, o Protocolo regista os 
pensamentos essenciais a este respeito.
 2) Outros membros comunicam os seus temas. «Prazer 
não, exercício é o nosso fim!»

3) Em caso de atraso, é exigida uma desculpa.
4) Há que votar sobre novos membros.
5) Em lembrança de «antigos, estimados, já falecidos» 

membros celebrar-se-ão dias festivos22.

Por diversas razões, hoje desconhecidas, as propostas não 
viriam a enraízar-se entre os membros, e cairiam por terra.  

A respeito do terceiro motivo, o do abandono forçado de 
Jena por parte de Fichte, ele encerra porventura o último 
«sinal de vida»23 da Sociedade. Diz Marwinski que uma pe-
tição ao Duque Carl August, de 20 de Abril de 1799, em fa-
vor de Fichte, seria subscrita por G. Horn, Dresler e Möller. 
Após isto, o natural fim dos respectivos cursos, o início do 
exercício de profissões extra-académicas e outras circuns-
tâncias de índole vária apenas sentenciariam o fim definiti-
vo da empresa. Assim fenecia, dir-se-ia, uma sociedade que 
tão intensivamente trabalhou em prol da sua época, uma so-
ciedade que, a despeito do seu quase anonimato, hoje parece 
incarnar o verdadeiro espírito da sua época, e da qual viriam 
a sair muitos futuros filósofos, pensadores e poetas, e destes, 
muitos outros dos infinitos veios teóricos que comporiam 

21 Ibid, pp. 71, 74.
22 Ibid. p. 74.
23 Ibid, p. 77.
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a malha do período do idealismo alemão. Uma sociedade 
que viveria sob o signo de Fichte, por certo acompanhando 
o percurso jenense deste, nascendo e sucumbindo de mão 
dada com este, mas discutindo, aperfeiçoando e, se possível, 
refutando os escritos daquele que, nas ilustres palavras de 
Hölderlin, era «a alma de Jena»24; que, como diz Smidt, se 
restringiria a uma índole literária, mas que sem dúvida ul-
trapassou em muito esse tão comedido desígnio, abordando 
temas de um maior âmbito, de uma quase irrestrita diversi-
dade – e que assim moldaria a face da sua época, o que ape-
nas contribui para o seu maior valor e importância no con-
texto desta. Em suma, e para resumir o pouco que se disse a 
uma única palavra, uma sociedade que viria a tornar-se um 
singular dínamo teórico da sua época, mas cuja principal as-
piração, reitero, era apenas manter-se fiel aos princípios que 
haviam pautado a sua constituição, e aspirar a unir-se a si 
própria, às suas determinações e ao seu procedimento com o 
mais essencial cerne teórico da época; pois muito para além 
do mero encontro entre membros com semelhantes interes-
ses filosóficos e literários, cada qual e todos estes nutriam a 
um tempo uma única ideia: que havia na filosofia a possi-
bilidade de um progresso, de uma aspiração que conduziria 
ao aperfeiçoamento e à promoção da humanidade. E quer 
este germe do progresso se encontrasse em Kant, Fichte, 
Reinhold ou qualquer outro filósofo, ou até em todos estes 
a um tempo, ele teria de ser considerado de um ponto de 
vista comum e universal, e não como algo que um filósofo 
apenas pudesse aventar nas palavras de outro, ou como algo 
que pudesse ser discernido apenas numa época subsequen-
te. Bem pelo contrário, tratava-se aqui de trazer à palavra 
algo que a humanidade sempre pressentiu em si própria, e 
já então começava a sentir com certeza, e que não poderia 
ser desvelado de uma só vez, antes estava destinado a ser 
descoberto gradualmente –à semelhança, dir-se-ia, de uma 
infinita aproximação.

24 «Fichte ist jetzt die Seele von Jena», in F. Hölderlin: Sämtliche Werke und Briefe, 

Aufbau Verlag, Berlin, 1995. O excerto e é de uma carta a Neuffer, de Novembro de 

1794, vol. 4, p. 162.
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