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APRESENTAÇÃO 

~ 

Este livro Teúne b·ês textos póstumos do 
filósofo e historiador David Hume: os ensaios 
Do suicídio e Da imortalidade da alma, e a auto
biografia Minha ·vida. Inclui também dois rela
tos sobre os últimos dias de Hume: a Carta a 
William Stra/uzn, de Adam' Smith, e a Última en
trevistn com David Hume, de James Boswell. 

Os dois ensáios aqui traduzidos, Do 
suicídio e Da {mortalidade da alma, foram escritos 
por Hume no final de 1755 e encaminhados ao 
editor Andrew Millar, juntam~nte com p utros 
três . textos: História natural da religião, Das 
paixões e Da tragédia, a fim de serem publicados 
num volume intitulado Cinco dissertações. O 
livro foi impresso ~ várias cópias çlistribuidas 
antes de sua publicação. Contudo, diante de 
algu.mas reações e da perspectiva de condena
ção eclesiástica, Hume decidiu não levar adian
te a publicação destes dois ensaios. Ele .solici
tou, então, que seu editor os retirasse do vo
lume. Como os . exemplares já haviam sido 
impressos, o editor teve que cortar as páginas 
que continham os dois ensaios e em subs
tituição incluiu o ensaio Do padrão do gosto. O 
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livro foi publicado em 1757 sob o título, agora,. 
de Quntro_dissertações. 

Os ensaios retirados por Hume naquela 
ocasião aparecer~m anonimamente em 1770 
numa tradução francesa, aparentemente sem a 
sua autorização. Pouco tempo antes de sua 
morte, ocorrida em 25 de agosto de 1776, ele 
acrescentou uma cláusula a seu testamento, 
expressando o desejo de que o e~itor William 
Strahan (1715-1785) publicasse postumamente 
seus Diálogos sobre a religião naturàl, po~endo . 
acrescentar, se julgasse conveniente, os ensaios 
sobre o suicídio e sobre a imortalidade. Em 
1777 eles foram publicados sob o título de Dois 

~ ' 

Ensaios, mas não é certo que sua publicação· 
tenha siçlo feita pelo editor William Sh·ahan, 
pois nem o nome do autor nem o do editor 
apareceram na edição. Somente em 1783 ambos 
os textos foram publicados m~is abertamente e 
desta vez com a indicação do nome do autor. 

Dentre os textos póstumos .de Hume 
alguns já foram_ publicados no Brasil, como os 
Diálogos sobre· a religião natural e a famosa Carta 
de wn cavalheiro a seu amigo em Edimburgo. O 
leitor tem agora a oportunidade de enconh·ar 
aqui a tradução em português de outros três, 
reunidos num"único volume: os ensaios Do sui-
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cídio e Dn imortalidade da nlmn, assim como a 
sua autobiografia, Minlw vidn. Estão. incluídos 
neste volume também a carta de Adam Smith 
ao editor William Sh·ahan* e uma enj:revista 
com Hume, de J ames Boswell**, as quais cons
tituem um retrato dos últimos dias de Hume, e 
enfatizam sua serenidade de espírito e bom 
humor diante da moite. 

faimir Conte 

• A carta. de Adam Smith (1723-1790), dirigida. ao editor William 
Stra.ha.n, na qual Adam Smith relata os últimos dias de Hume foi 

·. publicada, juntamente com a autobiografin "Miulla vida", em 
1777. ' 
~· jamcs Boswel (1740-1795), autor escoces que conviveu com 
importantes personalidades de sua ~poca, como Rousseau, 
Voltaire e Samuel jolu1son, de quem escreveu uma biografia. A 
Última rutrl.'lJista com Dn11id Hume aqui traduzida foi publicada 
em 3 de março"'de 1777. 
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