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PREFÁCIO 

Este livro nasceu de uma série de palestras õ 
- duas Palestras Holmes em Harvard, a Pa 

na Universidade de Nova York e a Palestra J. 
Universidade do Arizona. Aquele ano, por: 

simo aniversário da publi cação do maior er 
Path of the Law" [O caminho do direito]! 

entendido também como uma longa homenõ 

mes sobre a moral e o direito. Estou bem 101 

tudo quanto Ho!mes escreveu, e no Capítu!1 

equívocos de seu ensaio. Mas ele estava no 

dos objetivos de minhas palestras foi o de < 

co na mesma trajetória. 

Para este livro, reescrevi e reorganizei 2 

pesquisas; além disso, acrescentei às pales 

gum material tirado de outros textos perti 

pouco tempo, entre eles uma resposta a cin 

sos que criticaram minhas Palestras Holrr 

todo que, sem modéstia nenhuma, espero: 

de suas partes anteriormente publicadas. 

uma formulação a mais resumida possível, 

I Oliver Wendell Holmcs, "Thc Palh oflh~ [.,:1.\\'; 10 Hllr.,.~ 

 

 


