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Nota introdutória

A presente tradução é composta por dois peque-
nos textos, ou ensaios, apresentados perante a So-
ciedade dos Homens Livres de Jena: um primeiro 
de Johann Georg Rist, lido a 2 de Junho de 1796, 
intitulado «Sobre ideais morais e estéticos» [Über 
moralische und ästhetische Ideale»], e um segun-
do de Johann Friedrich Herbart, lido logo após, a 
13 de Julho do mesmo ano, intitulado «Algumas 
observações sobre o conceito de ideal, com respei-
to ao ensaio de Rist sobre ideais mor[ais] e est[é-
ticos]» [«Einige Bemerkungen über den Begriff 
des Ideals, in Rücksicht auf Rist’s Aufsatz über 
mor[alische] und ästh[etische] Ideale»], também 
conhecido por «Defesa dos ideais de Rist». Entre 
os dois, e para completar esta argumentação a três 
vozes, deveria estar um terceiro ensaio, da autoria 
de Johann Diederich Gries, intitulado «Pensa-
mentos sobre o ensaio de Rist sobre ideais morais 
e estéticos», porventura irremediavelmente perdi-
do, à semelhança de quase todos os ensaios que 
foram lidos na sociedade. Os dois ensaios foram 
extraídos do 1º volume da obra Johann Friedrich 
Herbart’s sämtliche Werke in chronologischer 
Reihenfolge, de 1887, organizado por Karl Ke-
hrbach. Sobre o conteúdo destes, isto é, sobre a 
maneira como ambos os textos abordam uma das 
questões centrais do pensamento fichteano (a do 
possibilidade do ideal, ou a questão da infinitude), 
e lhe conferem uma diferente perspectiva – a saber, 
a sugestão da possibilidade de uma aproximação 

infinita, pensada a partir da ideia de representação 
absolutizante de si próprio do Eu; ou sobre como 
Rist e Herbart não demorariam a demarcar-se 
das suas próprias posições, partindo para regiões 
bem mais distantes de Fichte: sobre isso guardarei 
silêncio, respeitando a economia de palavras que 
me é exigida. Sobre a forma, direi ainda menos; 
apenas que os textos são, no seu registo, formato e 
extensão – e também tema – bem exemplificativos 
dos ensaios lidos na sociedade, que, onde possí-
vel, tentei respeitar o tom marcadamente oral dos 
mesmos, e que por fim, onde necessário, acrescen-
tei à expressão portuguesa a respectiva no original 
alemão, entre parêntesis rectos.

Assim estes possam dar a conhecer, ou pelo menos 
relembrar dois grandes pensadores, dois outros fi-
lósofos a acrescentar à infinita turba de nobres es-
píritos que constituiu o período áureo da filosofia 
alemã, e a seguinte tradução terá já cumprido o 
seu fim. 

O tradutor,
Fernando M. F. Silva

« S o b r e  i d e a i s  m o r a i s  e  e s t é t i c o s »Johann Georg Rist
«Algumas observações sobre o conceito de ideal, c o m  r e s p e i t o  a o  e n s a i o  d e  R i s t s o b r e  i d e a i s  m o r [ a i s ]  e  e s t [ é t i c o s ] » Johann Friedrich Herbart
Tradução de dois ensaios da Sociedade Literária dos Homens Livres, de Jena

Fernando M. Silva
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Sobre ideais morais e estéticos 
Johann Rist

[1796]

Num ensaio que comuniquei à sociedade , tra-
tou-se única e exclusivamente do ideal da huma-
nidade em geral. Procurei apenas responder à per-
gunta: existe uma imagem da suprema perfeição 
da humanidade? Ou tem de se pensar isto de ou-
tra maneira? Segundo a ordem de ideias de então, 
cria ter de colocar a questão: existe um determi-
nado ideal da humanidade? – e creio-o ainda. O 
meu desejo é: uma inteligência posta e mantida 
em movimento mediante a sensibilidade; enquan-
to tal, a infinitude é a sua essência, e a sua deter-
minação um actuar infinito – e por conseguinte, 
ele é também um supremo postulado prático – o 
único ideal, para ele.

Mas, obviamente, há determinadas modificações 
e direcções desta actividade originária e pura que 
parecem ser tão necessárias quanto ela própria – 
as quais designamos por impulsos fundamentais. 
À altura, não chegara ainda a investigar a deter-
minação prática e, por consequência, os ideais 
destas, mas creio que não é possível separar esta 
investigação da primeira; isto, se é que ambas de-
vem formar um todo.

Por conseguinte, começarei por comunicar os 
meus pensamentos sobre este objecto tal como ele 
é – sem que, todavia, saiba minimamente o que 
Kant, Fichte ou Schiller escreveram a este respei-
to, e se não estou a atentar grosseiramente contra 
algum deles.

Os únicos impulsos fundamentais da humanida-
de, a par dos supremos impulsos intelectuais, aos 
quais estes estão subordinados –, parecem-me ser 
o impulso moral e o estético, como nos habituá-
mos a designá-los; e tudo depende de se inves-
tigar se são possíveis ideais para ambos. Isto só 

pode ocorrer após a prévia determinação da sua 
essência e do seu nascimento.

Todas as coisas representáveis têm, enquanto tal, 
ou um conteúdo, ou apenas uma forma. Não am-
bos. O conteúdo é, para mim, a existência median-
te a consciência, mediante a razão – uma existên-
cia dada por si própria: a qual, naturalmente, só 
deve ser vista como uma existência real. – Já a for-
ma, é a existência no mundo dos sentidos, e sem 
consciência. – Por conseguinte, todo o mundo dos 
sentidos, na medida em que apenas actua sobre 
os sentidos e existe no tempo e no espaço, é mera 
forma. – Todo o reino da razão, toda e qualquer 
ideia falha de corpo tem conteúdo, sem qualquer 
forma. – Na natureza humana, tanto quanto nos 
é dado saber – só nela há matéria –, o conteúdo e 
a forma unidos formam, inseparavelmente, o ser 
racional sensível. Mas, apesar desta íntima ligação 
num ser, o conteúdo e a forma subsistem cada um 
por si; cada um se exprime à sua maneira aquan-
do da eficácia, da aspiração do Eu no mundo dos 
sentidos. Matéria – o conteúdo procura o conteú-
do, a forma procura a forma – e amiúde, ambos 
procuram ambos, a fim de actuar sobre esta, de 
deixar que esta actue sobre si – assimilá-la a si, e 
assimilar-se nela.

O impulso originário que no Eu se refere à forma 
ou à beleza – ou antes, as naturais ou necessárias 
progressão e busca do conteúdo e da forma por 
melhores e superiores, ou iguais objectos da sua 
espécie – é, para mim, o impulso estético; aquele 
que tem como objecto o conteúdo, o bem, é o im-
pulso moral. O primeiro apenas se ocupa origina-
riamente com objectos sensivelmente agradáveis; 
o segundo, apenas com ideias da razão. No seu 
supremo interesse, ambos se unem num livre jogo 
com o belo racional, e com a razão bela, apenas na 
natureza humana; e então, ambos procuram o belo 
e o bem não dissociados, mas uma vez mais uni-
dos, e apenas os encontram na natureza humana 
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e nas suas mais insignes obras de beleza racional. 
– Ora, de onde vêm os ideais para a sua eficácia?
O impulso estético [ästhetische Trieb] é expresso 
antes do humano [menschlichen], pois ele repou-
sa directamente sobre a sensibilidade. Inconscien-
te em relação a este, a criança sente inicialmente 
apenas os impulsos da mais grosseira sensibili-
dade; em breve, ela virá a ganhar consciência de 
uma forma, mas apenas de maneira obscura, pois 
ela não tem ainda mais como forma, uma vez que 
ainda não deu a si própria o conteúdo. Só mais 
tarde o homem se torna indistintamente cons-
ciente do seu conteúdo. Ambos são modificados 
nele por circunstâncias. O impulso para o con-
teúdo, mediante uma instrução e uma educação 
positivas – o impulso para a forma, mediante os 
objectos que o rodeiam, a sensibilidade, a moda. 
– Assim se explica que, sob circunstâncias rela-
tivamente semelhantes, entre grandes classes de 
homens, criadas com os mesmos objectos, impere 
amiúde uma certa homogeneidade com respeito 
aos sentimentos morais e estéticos; sim, que, por 
vezes, até os resultados de impressões frequentes 
se tornem entre eles princípios. Mas excessiva é a 
honra que se presta a estes preclaros e puros em-
píricos, ao se designar o seu sentimento por puro 
e natural sentimento para o bem e o belo. – Para 
que se comprove que isto resulta de circunstân-
cias envolventes e impressões inevitáveis, basta 
que se remeta para o igualmente puro e natural 
sentimento de alguns povos selvagens ou domes-
ticados: os neo-holandeses e os chineses, sendo 
que os primeiros tomam por belo dentes negros e 
lábios perfurados, os últimos cabeças pontiagudas 
e cocurutos calvos, e os primeiros acham louvável 
que se mate homens e se coma a carne destes, ao 
passo que os últimos não acham mal que se roube. 
– Ora, o sentimento destas pessoas e o dos nossos 
empíricos é-me, enquanto modificação da huma-
nidade, igualmente importante; mas, enquanto 
norma, igualmente inadmissível.

Por isso, não devemos procurar entre esta classe 
de homens um puro e verdadeiro sentimento para 
o bom e o belo; ou pelo menos se o encontrarmos, 
ele é contingente, tal como, não raras vezes, está 
reservado à contingência dar ao puro e genuíno 
sentimento uma direcção totalmente distorcida 
e falsa. – Em ideais, ainda menos se deve pensar 
aqui.

Assim, a par de uma certa e interior abundância 
de força natural, ou antes, de humanidade, o que 
temos a esperar da teoria são conceitos puros do 
nosso conteúdo e da nossa forma, e, se os houver, 
também ideais para eles. Apenas mediante a teo-
ria chegamos à consciência, e apenas mediante a 
consciência somos e sabemos o que somos e de-
vemos ser.

É por certo perfeitamente plausível, que se exija da 
razão especulativa que, a partir da essência do Eu 
puro, ela deduza também o conteúdo puro e abso-
luto, assim como a forma pura deste; pois para ser 
conteúdo humano, forma humana e ambos lado a 
lado, para cumprir rigorosamente as condições da 
humanidade, tem de existir um ser certo e puro, 
composto por ambos os componentes – e este tem 
de se mostrar irrefutavelmente certo e exacto, e 
tem de ser determinável.

Assim, teríamos um ideal teorético – um ideal da 
forma primordial, do impulso do conteúdo e da 
forma; – mas será que a razão nos permite esta-
belecer também um ideal prático, e, como é óbvio, 
deveria isto ser designado por ideal?

Podemos e devemos pensar a essência, todos os 
componentes e forças do homem apenas de ma-
neira prática, em constante eficácia para dentro e 
para fora. Por isso, também pensamos o conteúdo 
e a forma do homem apenas na sua constante e 
recíproca eficácia entre si, e com conteúdo estran-
ho, formas estranhas, para as comparar consigo, 
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para as acolher em si, transitar para elas, ou para 
as repelir de si, para as afastar enquanto hetero-
géneas. – Esta é a eterna eficácia do conteúdo, 
tanto quanto da forma, e apenas mediante esta 
podemos tornar-nos conscientes de nós próprios. 
– Aquilo que nos devemos opor tem de ser, num 
certo respeito, homogéneo; pois sem forma, nun-
ca nos diferenciaríamos de outra coisa que tenha 
forma; sem conteúdo, nunca saberíamos que exis-
te um conteúdo. Apenas porque ambos estão uni-
dos em nós, podemos reflectir sobre tudo, compa-
rar tudo connosco. Ora, de que maneira deveria 
e poderia um ideal prático ser estabelecido para 
estes primeiros componentes eficientes [wirken-
den Urbestandteile] do nosso ser? – E, todavia, de 
tal maneira que se estabelecesse o conteúdo mais 
elevado possível, a forma mais elevada que o Eu, 
que o meu conteúdo e a minha forma pudessem 
e devessem comparar – pudessem e devessem as-
similar? Por fim, teria de se mostrar que ou não 
é possível no Não-Eu um conteúdo ou forma 
mais elevados, – ou que o Eu é incapaz de acol-
her isto em si. Ora, nenhuma destas presunçosas 
afirmações pode lembrar a alguém; assomos da 
perfectibilidade, da bondade e da beleza do Não-
Eu, ou da sua eficácia, querendo impor limites 
ao Eu. Mas se esta reciprocidade necessária deve 
ser eterna, então ela tem de ser também infinita, 
e de modo algum um espírito humano lhe pode 
dar um ideal insuperável, e ainda menos prescre-
ver-lhe limites. E, todavia, todo o ideal moral ou 
estético seria uma tal restrição e inibição da eterna 
reciprocidade, o que, também neste caso, se me 
afigura totalmente inadmissível. – Fora com os 
ideais!

Não. – Ao invés, a nossa aspiração é tão-somen-
te – independentemente de toda a empiria e das 
impressões da juventude –, restaurar a forma pura, 
o conteúdo originário do nosso ser e a sua ampla 
receptividade para tudo o que lhe é homogéneo, 
tudo o que é genuinamente bom e belo – e assim 

entrar no mundo dos sentidos, no mundo moral, 
para dar e receber, para acolher e rejeitar. Inces-
santemente progredirá o Eu mediante esta reci-
procidade, mais nobre virá a ser o seu conteúdo, 
mais bela a sua forma, maior a sua carência do 
bem e da beleza, maior o conjunto de matérias he-
terogéneas, maior o conjunto de matérias homo-
géneas. Até alturas aparentemente inalcançáveis, 
até fruições por ora inconcebivelmente refinadas, 
virá a conduzir-nos o nosso sempre mais eleva-
do sentimento. O cada vez mais elevado grau de 
sentimento moral e estético, e apenas ele, poderá 
talvez ser designado por ideal. Um superior suce-
de a este grau anteriormente mais elevado, e assim 
existe em eterna alternância e progressão também 
o ideal. Apenas enquanto uma pintura, uma expo-
sição do mais elevado grau deste momento, pode 
qualquer ideal racional da moral e da beleza ser 
válido; pois não se pode falar de ideais inalcança-
velmente elevados – esses não existem. – O que ex-
pus, isso tenho-o e sou-o eu próprio, quer o possa 
executar ou não. O meu Eu puro sempre o poderá 
realizar, e tem-o, na medida em que ele próprio o 
estabeleceu. – Aquilo que, em mim, ele não pôde 
realizar, o que é demasiado fraco e débil, isso não 
sou Eu – isso é o animal em mim – o meu Não-Eu. 

Algumas observações sobre o 
conceito de ideal, com respeito 
ao ensaio de Rist sobre ideais 
mor[ais] e est[éticos] 

Fr. Herbart
[1796]

Uma das maiores dificuldades do estudo fil[osófi-
co] está em que, até que se alcance o ponto de vis-
ta da época e se possa partilhar o proveito de tra-
balhos anteriores, tenhamos de nos submeter por 
algum tempo a uma orientação estranha, de obter 
instrução a partir dos escritos de outros filósofos – 
e que, não obstante, nunca entendamos completa-
mente estes filósofos antes que nos tenhamos ele-
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vado sobre eles. O génio fil[osófico] lança-se com 
incrível velocidade no ar; mas antes que ele tenha 
olhado para todos os lados à sua volta, antes que 
ele tenha visado com precisão todos os objectos, 
as suas forças emudecem, ele afunda-se, e a lem-
brança do que viu não lhe é muito mais do que a 
recordação de um sonho. Os seus relatos não po-
dem ampliar o nosso raio de visão, apenas podem 
exigir de nós que construamos uma estrutura só-
lida, que depois subamos a ela e, de acordo com o 
conjunto das nossas observações, a comprovemos, 
mas, ao mesmo tempo, a rectifiquemos e comple-
temos. Por isso, antes que isto seja possível, não 
podemos empreender uma verificação rigorosa, e 
podemos permitir-nos dúvidas, mas nenhum juí-
zo denegatório. Sobre um raciocínio rapsódico, e 
até que seja possível contemplá-lo de um ponto 
de vista superior, apenas podem ser tecidas ob-
servações rapsódicas. Examinar imperfeições, in-
consequências e aparentes contradições: de modo 
algum isto significa refutar. Antes pelo contrário, 
quanto mais graves as inconsequências, quanto 
mais aparentes as contradições, tanto mais cresce 
a suposição – isto, se é que o são entendimento do 
autor merece alguma confiança – de que aqui jaz 
oculto um sentido, uma conexão completamente 
diferente; de que um qualquer espírito bom po-
derá fazer desaparecer o paradoxo da letra. – Sem 
este pressuposto, sem a tentativa de invocar este 
espírito bom, desde sempre todos os grandes ho-
mens de todas as épocas vêm sendo incompreen-
didos, e são ainda incompreendidos. Sem ela, a 
quantas mais interpretações errôneas não esta-
riam sujeitas as imperfeitas rapsódias filosóficas 
que apresentamos uns aos outros nos nossos en-
contros sociais. Por conseguinte, o fim da nossa 
ligação exige que, em primeiro lugar, se exponha o 
que é disconexo e inconsequente nestas, e depois, 
porém, que se procure também o laço que as terá 
associado na cabeça do autor. Sabeis, meus ami-
gos, que tenho em mente o ensaio de Rist. Aque-
les dois propósitos, devemo-los ao nosso amigo. 

O primeiro, parece-me tê-lo cumprido Gries há 
oito dias ; o segundo, ouso hoje abordá-lo. Ten-
ho boa causa para dizer: ouso; pois a todos se vos 
afigurou enigmática a genuína opinião de Rist, e 
também eu não estava em condições de vislum-
brar luz em parte alguma. A pergunta principal 
de Rist era: podem existir de todo ideais? Ele cria 
ter de o negar; e aplicou então a sua resposta aos 
ideais mor[ais] e est[éticos]. As suas afirmações, 
tanto em geral como em particular, apoiam-se 
inegavemente sobre conceitos da doutrina da 
ciência; permitam-me, pois, que recorde algumas 
das ideias principais desta.

Como são possíveis os juízos sintéticos a priori? 
Esta é a grande questão, em torno da qual Kant 
reune toda a carência da razão. Toda a nossa as-
piração tende para a síntese; tanto a nossa inves-
tigação científica, como a nossa acção no mundo 
dos sentidos. O que queremos é ligar novas repre-
sentações com as nossas anteriores respostas, com 
as nossas questões; o que queremos é expandir as 
fronteiras do nosso campo de visão; tal é a exi-
gência da nossa ânsia de saber. Queremos alterar 
o nosso estado, queremos associar um novo ao ac-
tual; para aí tende a nossa tendência na vida práti-
ca. Mas nem sempre sabemos começar ambos; por 
isso carecemos de uma ciência que nos mostre se 
não estamos em posição de poder satisfazer aque-
la aspiração, se o todo do nosso anterior âmbito 
de pensamento não contém já as condições da sua 
expansão, se não possuímos já, neste momento, a 
capacidade que submete o seguinte momento e 
o nosso estado neste à nossa livre determinação. 
Numa palavra: a síntese é a essência desta ciên-
cia; por isso, se ela é possível exactamente como é 
exigida, então ela própria tem de ter uma conexão 
sintética em todas as suas partes: de Um ponto 
será possível percorrê-la por inteiro, Um princí-
pio descreverá toda a sua esfera, e todo o conteú-
do desta. Por conseguinte, neste princípio estará 
concentrado, antes de todas as coisas, toda a ideia 
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de ciência; ele próprio será a mais pura síntese, 
e terá de conduzir a todas as restantes sínteses. 
Uma dedução completa não estaria aqui no seu 
lugar; mas uma algo atenta observação do con-
ceito do Eu tem de demonstrar claramente que 
ele, e apenas ele, contém a síntese totalmente pura 
que conduz a todas as restantes. Assim, aquilo 
que é composto é para a síntese contingente; a luz 
brilha é tanto uma síntese como: o espírito hu-
mano é imortal. É igualmente contingente, se eu, 
ou outro nesta sociedade, ou um qualquer espírito 
superior ligar o conceito de luz com o de brilho, 
ou a representação do espírito humano com a da 
imortalidade. Por isso, todas estas contingências 
têm de estar excluídas da mais pura síntese, se é 
que esta deve constituir, no sentido mais rigoroso, 
Um Princípio, Um Pensamento, e não deve con-
ter, em primeiro lugar, os pensamentos de uma 
síntese, segundo, ainda a representação daquilo 
que agora está fortuitamente associado à sínte-
se, e terceiro, a representação do ser que associa. 
O conceito do Eu, puramente pensado, contém 
apenas a representação do representar-se a si 
próprio; o representante e o representado estão 
os dois unidos, mas ambos são um e o mesmo; 
e assim tem de ser, se é que uma diferença for-
tuíta à síntese não deve imiscuir-se entre os dois 
membros ligados. Justamente este um e o mesmo 
é, para nós, o que associa; eu próprio sou o que 
se liga a si próprio com a sua representação de si 
próprio. Só que, precisamente por esta razão, tam-
bém esta síntese não é pensável por si só, ela não 
é síntese, pois nada pode ser composto se nada 
existe de diferente. Eu represento-me: aqui, o Eu 
e o Me estão compostos; mas eu represento-me a 
mim próprio: Eu e Me não são diferentes, e, por 
isso, não existe aqui nenhuma composição. Por 
conseguinte, este Me, este Eu representado tem 
de ser num certo respeito um outro, ele tem de 
incorrer numa nova síntese, na qual os membros 
unidos não sejam um e o mesmo. (Por exemplo, 
eu represento-me enquanto aquele que aqui está 

sentado e lê, que está assim e assim vestido, que 
tem uma certa idade, etc.). E assim teria de vol-
tar a ser, pois se o princípio tivesse em si próprio 
completude e consumação, ele não conduziria a 
ciência por uma sequência de proposições que lhe 
são diferentes. – Logo, a ciência deve tornar o seu 
princípio pensável mediante uma nova síntese. O 
Eu tem de incorrer em certas ligações com o Não-
Eu. Mas ele não deve perder assim a sua unidade, 
o seu estar-composto consigo próprio mediante si 
próprio; de outro modo, ele não mais seria Eu. Por 
isso, a ciência tem de se separar uma vez mais da 
ligação. Ela tem de mostrar como eu venho a pôr-
me não apenas como aquele que aqui está sentado, 
etc., mas sim enquanto Eu, enquanto o represen-
tante de si próprio. É fácil de ver que nasce aqui 
um círculo infinito, pois eu posso pôr-me enquan-
to aquele que se representa a si próprio – enquan-
to representante de si próprio –, e na medida em 
que falo disto, eu próprio sou uma vez mais aquele 
que se faz representar este círculo, isto é, eu volto 
a cair dentro dele, e na medida em que falo disto, 
eu próprio sou uma vez mais o representante, e 
assim por diante, até ao infinito; a síntese retorna 
eternamente a si própria. Também aqui a ciência 
tem de seguir o Eu, e agora, apenas lhe resta um 
último passo. Aquela infinitude tem de ser esgo-
tada, ela não pode permanecer mera tarefa; pois, 
de outro modo, o próprio Eu seria apenas tarefa. 
Ora, isto acontece na medida em que o Eu repre-
senta a própria tarefa, toda a infinitude em Um 
conceito, na medida em que eu me digo que ten-
ho de me representar a mim próprio num círculo 
eterno, enquanto representante de mim próprio, 
etc. Por conseguinte, o conceber, o abarcar da in-
finitude é postulado pelo conceito do Eu; assim a 
ciência explique este postulado, e o seu problema 
está resolvido... O ideal é a ideia de infinitude. O 
ideal de moralidade é o infinito conjunto de con-
vicções morais que viremos a produzir em nós até 
à eternidade, sob situações e circunstâncias infini-
tamente diferentes, perante toda a multiplicidade 
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de efeitos exteriores. A mera reflexão sobre o nos-
so puro impulso, sobre a nossa própria vontade, 
puramente pensada – a qual se dirige ao infinito 
conjunto de objectos apenas como Uma vontade, 
isto é, que nunca se contradiz nas suas determi-
nações empíricas, de tal maneira que todas estas 
determinações podem ser compreendidas como 
Um todo consequente – seria o ideal teorético de 
que fala Rist... O ideal prático, que ele nega, con-
sistiria em que todas estas infinitas determinações 
pudessem ser indicadas e deduzidas, em que se 
comprovasse o infinito conjunto de objectos aos 
quais a vontade consequente virá a dar a sua for-
ma na eternidade. Algo assim contradir-se-ia a si 
próprio, se não se quisesse negar a infinitude da 
natureza. Em suma, o pensamento de Rist estava 
correcto. Mas o que o fez interpretar mal a pala-
vra ideal explica-se pelo seu insuficiente estudo 
da doutrina da ciência. Ele viu que o ser racio-
nal só é pensável mediante um estímulo exterior, 
e que este estímulo só é pensável mediante uma 
aspiração até ao infinito, uma aspiração que vá 
para além de si própria; e ele não queria ver res-
tringidas nem esta infinitude da aspiração, nem a 
multiplicidade infinitamente transitória do estí-
mulo. Só que ele ainda não viu como a doutrina 
da ciência resolverá o seu problema, ele não viu 
a prova rigorosa segundo a qual a infinitude tem 
de estar compreendida em Um conceito. Por isso, 
o conceito de ideal afigurou-se-lhe enigmático e 
suspeito; logo que era concebida, ele julgava a in-
finitude perdida, apenas porque não estava fami-
liarizado com o sentido deste conceber.


