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contingut I OBJECTIUS
Hegel és un autor difícil i alhora imprescindible; però, si és imprescindible i cal conèixer-lo,
és possible llegir-lo. El curs vol ajudar en la dificultat que té l'autor, introduint l'alumnat en l'estudi
directe ─mitjançant una contextualització i la lectura (comentada i compartida)─ d'una generosa
selecció dels seus textos. És per això que el Programa, de vuit temes ─com vuit són els capítols
de la Fenomenologia de l'esperit, que és el nucli referencial del curs─, s'estructura alhora temàticament i textualment; cada tema es refereix, en efecte, a un conjunt de textos, recollits tots ells en
l'Antologia a la paginació de la qual (A 1-200 del volum I: Antologia, del Dossier, posat a
disposició de l'alumnat) remet el corresponent apartat de cadascun d'aquests temes. I és també
per això que el concret desenvolupament acadèmic del semestre es basa en el comentari de text,
centre de l'avaluació de l'assignatura.
Com a autor alhora difícil i imprescindible, Hegel ha estat objecte de les més diverses i
àdhuc contradictòries interpretacions generals i anàlisis particulars; el professor en té òbviament
la seva, d'interpretació, i n'ha fet també les seves, d'anàlisis, les quals ell no pretén que siguin ni
úniques ni les millors, però són les que ofereix. Tanmateix, perquè l'alumne conegui altres
perspectives sobre l'autor i perquè en tingui una visió completa, de Hegel (sobretot en el cas que
en el curs no sigui possible veure tot el programa), tothom haurà de llegir una de les monografies
generals sobre l'aportació hegeliana esdevingudes clàssiques, recollides a propòsit de la Tutoria
integrada (i que sovint han estat punt de partença d'una o d'altra de les grans línies de pensament
de bona part del s. XX; o bé en foren deutors); i n'haurà de donar compte oralment, a manera de
recensió.
Tothom tindrà també a la seva disposició el volum II del Dossier, el qual inclou materials
diversos (D 201-301) i un conjunt de Quadres sinòptics (Q I-XVI: p. 303-332 del mateix volum),
així com una Bibliografia bàsica (p. 341-350), sobre l'assignatura. Tot això és ofert com a
contextualització dels textos de Hegel i com a elements indispensables per al seguiment del curs
acadèmic.
temari
1

G.W.F. Hegel (1770-1831) i la història de la filosofia.
Introducció històrico-filosòfica

La història de la filosofia i Hegel. Filosofia i història de la filosofia. A partir i més enllà de
Kant, o la raó i l'abstracció. El prisma hegelià: Grècia, Reforma, Revolució francesa.

TEXTOS. De les Lliçons sobre la història de la filosofia (A 1-36); l'assaig *)Qui pensa
abstractament?+ (Hegel, 1807?: A 85-86); i altres textos (D 201s).

2

El "primer Hegel" (contra Lukács), teòleg crítico-utòpic.
Introducció biogràfico-personal

De Stuttgart i Tübingen (1788-1793) a Berna, o el Hegel kantià i l'analogia dels idealismes.
Frankfurt (1797-1800), i el canvi d'actitud. Qui és Hegel?: la polèmica dels intèrprets.
TEXTOS. De les cartes i altres Escrits teològico-polítics de joventut (A 38-43 i 47-49);
l'esbós *El més antic programa de l'idealisme+ (Hegel?, 1796: A 44-46); d'alguns dels Escrits
teològico-polítics de joventut (A 50-76); i de l'obra de Lessing (1780: A 187-190).

3

Hegel a Jena (1801-1806):
impostació jurídico-política i globalització metafísico-cosmovisional

Els escrits polítics del primer Hegel (1798-1803). Jena, i la ruptura amb el kantisme. Vers
un pensament de la totalitat (els Esbossos de sistema de Jena: 1803-1806). La Filosofia real
(1805s), llavor de la Fenomenologia (1807) i de la futura Filosofia del dret (1821).

TEXTOS. Dels articles (del Kritisches Journal der Philosophie) i altres escrits de Jena (A 77-85); de
la part sobre la *Filosofia de l'esperit+ de la Filosofia real (A 87-100); i dels Principis de la filosofía
del dret (A 168-181).

4

La Fenomenologia de l'esperit (PhG) I-V.
Primera aproximació a l'obra de 1807

La *introducció+ a la Fenomenologia com a introducció a Hegel mateix. Estructura, abast,
límits i interpretacions de l'obra. Subjecte-objecte, o la certesa sensible (PhG I) com a prototipus.
Per a una primera lectura *conceptual+ de la història (PhG IV), des del subjecte.
TEXTOS. PhG E (Einleitung ["Introducció"]: A 101-110); textos de PhG I i IV (A 111-124) i
altres (A 85s [tema 1] i 182-186), així com també de B. Gracián (A 191s).

5

PhG (camí vers la síntesi assequible) i pas al *sistema+ (PhG VIII):
Lògica i Enciclopèdia

Camí i ciència, la Fenomenologia és diàleg i síntesi. És també propedèutica (com els
cursos [1808-1811] de Nüremberg) al sistema, i part d'ell; part, doncs, de l'Enciclopèdia (1817
[31830]), anticipada en la Ciència de la lògica (1812 [21832], 1813 i 1816). Qüestions obertes.

TEXTOS. Del *Prefaci+ [Vorrede: PhG P (A 125-136)]; de la Introducció general i de la Lògica de
l'Enciclopèdia de les ciències filosòfiques, i de la Ciència de la lògica (A 137-167); fins i tot,
poemes de Juan Ramón Jiménez (A 193-196).

6

Del cap. VI (*L'esperit+) de la PhG
a les Lliçons sobre la filosofia de l'estat i de la història

Segona lectura *conceptual+ de la història (PhG VI), l'objectiva. De Heidelberg (1816) a
Berlín (1818-1831) i la qüestió del pensament polític hegelià (tema 3). Hegel i l'estat: de nou, el
problema de l'intèrpret. Apories hegelianes (quant a l'especulació, al sistema i a l'expressió).
TEXTOS. De PhG VI; dels Principis de la filosofia del dret (A 168-181); i de les Lliçons sobre
la filosofia de la història universal (sobretot, de La raó en la història).

7

Del cap. VII (*La religió+) de la PhG
a les Lliçons sobre l'art, la religió i la filosofia

Darrera lectura *conceptual+ de la història (PhG VII), la de les cosmovisions: art, religió i
filosofia. L'estètica hegeliana, i temes que retornen: la sang teològica de Hegel (o un cop més els
intèrprets); Hegel i la història de la filosofia. L'opus hegelià i les anotacions dels alumnes.

TEXTOS. De PhG VII (i PhG I, IV, VI i VIII); de les Lliçons sobre l'estètica, la filosofia de la religió
(amb J.M. Valverde?: A 196-198) i la història de la filosofia (tema 1).

8

Hegel, encara avui i pertot arreu
(àdhuc a través del més ferm anti-hegelianisme)

Hegel respira en els anti-hegelians (de Schleiermacher a Nietzsche); i actua polivalentment entre els hereus (esquerra i dreta hegelianes, marxismes, existencialisme, cristianisme). Hi
ha, sens dubte, un camí posthegelià; però aquest és, com Hegel mateix, radicalment bífid.
TEXTOS. Les referències que caldria fer aquí no serien d'escrits de Hegel, sinó d'obres
sobre ell (les *monografies generals+ o altres obres: de la Bibliografia o citades al llarg del curs).
avaluació
La Tutoria integrada consisteix en la lectura d'una de les monografies generals sobre
Hegel i en l'exposició oral (d'acord amb un guió) d'una recensió de l'obra escollida. La
corresponent qualificació equival a un 20% de l'avaluació del semestre.
Tothom ha de fer també una presentació escrita (o oral, a classe) d'un treball d'unes 4
pàgines sobre una de les exposicions tematiques de la llista inclosa en el Dossier (p. 339-341). La
presentació té el valor d'un 10% (o d'un 20% si hi ha exposició) de l'avaluació.
La prova final ─centrada bàsicament en un comentari de text─ té el valor d'un 70% (o
d'un 60% si hi ha hagut exposició) de l'avaluació del curs.
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