
NOTA INTRODUCTORIA

Thomas Hobbes (1588-1679) i Rene Descartes (1596-1650), malgrat
que compartiren 1'amistat de molts homes de pensament de la seva epoca i
malgrat quc cis unis una matcixa admirac16 pcls pioncrs do l'anomenada
,nova ciencia» 1 una reflexio comuna sobre els pressuposits filosofics d'a-
questa, van mantenir un ferm cnfrontament en el terreny de les idees i fins
i tot, tal com cis textos faran pales, una indissimulada animadvcrsio. No-
^ensmenys, sembla que l'anv 1648, aprofitant una brcu estada del filosof
frances a Paris, Sir William Cavendish i el scu germa Charles -fntims
amics de Hobbes i admiradors de Descartes- van propiciar un encontre
entre cis dos quc va fruitar en una reconciliacic formal.' Les fites cabdals
do la polcmica, Pero, cs situen entre el novembre de 1640 i 1'abril de 1641
amb motiu de les Objections que redacta Hobbes a les Meditacions de
Descartes i de ics Observations que havia escrit sobre algunes questions
plantejades a la Dioptrica. El Pare Marinus Mersenne, 1'actiu frare que sera
I'intermediari d'aquestes polemiques,' amagara a Descartes la identitat del
scu corresponsal, de manera que aquell no la coneixera fins que no llegeixi
cl De Cive.

1. I'.s molt possiblement a finals d'octubre de 1640 que el P. Mersenne
envia a Hobbes una copia del manuscrit de les Meditacions metafisiques do
Descartes tot demanant-li quc proposi -tal coin s'ha demanat a altres per-
sonatges intel•lectualment rellevants- les objections quc la seva lectura li
susciti. No feia molt de temps que el rci Caries I havia convocat el que s'a-
nomenaria el Long Parliament 1 els reialistes veien com es desencadenava
una forta persccuc16 contra ells, Hobbes, autor dels Elements of Law, cre-
gue en perill la seva vida i marxa a Paris segurament a finals de novembre;
allf devia Iliurar en ma a Mersenne el text de les Objections que el francisca
(aria arribar a Descartes a comcncaments de 1641. Saban que aquest havia
enviat les seves Respostes a les que serien les Terceres Objeccions abans del

1. Aixi escrivia Sir Charles Cavendish a John Pell el 2 d'agost dc 1648: "Mr. de Cartes and
Mr. Hobbes have met and have some discourse, and as they agree in some opinions so they
extreamelic differ in others- (Correspondance du P. Marin Mersenne. CNRS. Paris, 1986. T.
XVI, p. 463). Aubrev afirma quc Mr. Edmund Waller li va dir que cl marques de Newcastle
havia convidat a un sopar a I lobbes, Descartes i Gassendi (Aubreys Letters, II, p. 602).
Vegcu: H. I IERVEY: ,Hobbes and Descartes in the Ligth of Some Unpublished Letters of
the Correspondence between Sir Charles Cavendish and Dr John Pell, Osiris, 10 (1952), pp.
67-90. - R. TUCK: ,Hobbes and Descartes,,, Perspectives on Thomas Hobbes, cd. by G.A.J.
Rogers & A. Ryan, Clarendon Press, Oxford, 1988, pp. 11-41.

2. Vcgeu: A. BEAULIEU: ,Les relations dc I lobbes et de Mersenne», Thomas Hobbes.
Philosophic Premiere, 7iieorie de la Science et Politique, ed. Y. Ch. 7,arka et J. Bernhardt,
P.U.F., Paris, 1990, pp. 81-90.
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21 d'ahril do 1641. La primcra cdici6 en llati do ICS Mcclilaciunb vcuria Ia
Ilum a Paris el 28 d'agost del matcix any amb cl scgucnt titol: Renati
Descartes Meditationes do prima philosophia, in qua Del' existentia et ani-
rnae inmortalitas demonstrantur; incloia Ics primcres sis Objections escri-
tes per Caterus, Mersenne, Hobbes, Arnauld, Gassendi i un grup de ten-
legs, filbsofs i geometres, amb Ies corresponents Respostes. A 1'edici6 de
1642 publicada a Amsterdam On afegcixen les setenes Objections escrites
pct jesu*ita P. Bourdin. La nostra traducci6 es feta segons ci text do la sego-
na edici6 proposat per Ch. Adam i P. Tannery.

El 1647 es publica a Paris la primera traducci6 francesa dc les Mccli-
tacions; cl duc dc Luynes traducix el text de Ics sis Meditations i Clcrselicr,
advocat del Parlament i amic de Descartes, tradueix les Objections i
Respostes.4 Aquesta traducci6 fou coneguda i revisada per Descartes, ids
dcgut a I'autoritat que cis d6na aquest fet que nosaltres referim en nota Ies
^ariacions aportadcs per aquesta vcrsi6 scmprc que ens han scmblat im-
portants pel fet de completar o modificar el text llati.

Les Objeccions de Hobbes semblen exasperar Descartes, quc acusa a
Tangles de fer una mala lectura de la seva obra i d'emprar una argumenta-
66 molt pot valida i gens adicnt.s Hobbes, per la seva Banda, havia fet pot
scr una lectura massa rapida d'una o_ bra quc mcreixia mds considcraci6. Dc
qualsevol manera, es tracta de 1'enlrontament de dos espcrits moderns des
de posicions antagoniqucs pci quc fa Ics grans questions mctafisiques i
gnoseologiques: fens, 1'essencia, la substancia, el subjccte, cl concixement,
l'error, la veritat, D6u... Mcntre Descartes atribueix a la rah la capacitat de
concixer el vertader ordre ontologic i defensa el dualisme substantial,
Hobbes fa de la rah la capacitat del Ilenguatge per combinar noms i nega
quc Ics idecs siguin res mds quc imatges. Si el primer obre i eixampla els
camins de la modernitat, potser podriem dir quc cl segon s'avan4a en una
impostacio linguistica que nomds bastant mds tard sera entesa i conti-
nuada.

2. Per fi, i formant part de The Clarendon Edition, es va editar la tan
esperada Correspondencia de Thomas Hobbes." Es pot ben dir que 1'edi-
tor, Noel Malcolm, ens presenta una obra modclica quc rep els millors elo-

gis de tots els cstudiosos. Es tracta d'una col-lecci6 de 211 cartes escrites
per o dirigides a Hobbes i presentadcs en un mare dc refercncics quasi he
cxhaustiu. Desprds d'una introducci6 general i una introducci6 textual,
s'ofereix la transcripci6 dc cada una de Ics cartes que ve encapcalada per la
referencia de la font manuscrita o impresa i acompanyada d'una traducci6
a l'anglcs modern, coin tamb6 d'una nota general i divcrses notes at text. A

3. Oeuvres de Descartes. J. Vrin. Paris, 1964, T. VII, pp. 171-196.

4. DESCARTES: Oeuzres philosophiques. Ed de F. Alquie. Classiques Gamier. Paris,
1967. Les Objections de Hobbes es troben al T. II, pp. 599-631.

5. Am[) aquest comentari remet Descartes a Mersenne el text dc Ies scvcs Respostes el 21
d'abril do 1641: «Je n'ai pas cr6 me devoir etendre plus quc j'ai fait cn mes Rcponses a 1'An-
glois, a cause que ses Objections m'ont semble si peu vraisemblablcs, que c'e6t etc Ics faire

trop valoir, que d'v repondre plus au long- (Correspondance du P. Marin Mersenne, ed.
Cornelis de Waard, X, CNRS, Paris, 1967, p. 584).

6. The Clarendon Edition of the Works of Thomas Hobbes, vol. Vi-VII: The Corres-
pondencc of Thomas Hobbes. 2 v oi. Edited by Noel Malcolm. Clarendon Press. Oxford 1994.
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continuacio Malcolm afegeix 53 registres biografics d'una gran riquesa in-
formativa referits a personalitats que son destinataries i autores de lcs car-
tes o que, si mes no, s'hi troben mencionades. Una relacio de les fonts ma-
nuscrites, una extensa bibliografia, un index de correspondencies i un
index de noms i coses tanqucn el segon volum.

No dcixa do ser sorprenent que, en una epoca en que 1'art epistolar es
tan cultivat pels homes de lletres, la correspondencia d'un filosof tan cone-
gut i polemic con Hobbes sigui mes aviat brcu. Les raons poden ser diver-
ses, i 1'editor n'insinua unes quantes: la possibilitat de tractar i parlar direc-
tament amb els sous amics en diverses cpoques de la seva vida, la poca
«mundanitat,, del pensador de Malmesbury, la por quc diu ell que sempre
l'acompanya i 1'aconsella de ser prudent, tant durant l'exili a Paris com
despres, a Anglaterra, envoltat d'enemics, el tremolor que afectava la seva
ma dreta des de mes o menys 1'any 1650 i que l'obligava a servir-se d'un
amanucnse. Sabern que algunes lletres, poqucs segurament, s'han perdut,
pero les que ens resten es poden dividir en tres grups: les dirigides o rebu-
des dels senvors que el protegicn o li cncarregaven la tutoria dels sous fills,
cls Cavendish, sobretot, i George Clifton; les que tenon un contingut cien-
tific i il•luminen el seu proces intellectual; i, finalment, Ics amistoses. Tro-
bem entre els corresponsals alguns noms celebres, com son ara Gassendi,
Huvgens, Leibniz, Oldenburg, Caries II, Cosim de Medici, pero els amics
amb qui mes s'escriu i en qui mes confia son, a part dels germans Caven-
dish, Keneim Digbv, Robert Payne, Marinus Mersenne, Samuel Sorbiere,
Francois du Verdus, Abraham i Francois du Prat, Henry Stubbe, Francois
Peleau, John Aubrey i Thomas de Martel. L'intercanvi epistolar amb tots
ells ens mostra, primer, un Hobbes dominat per la clara determinacio de
portar endavant un projecte de crcacio intellectual, i despres, un cop asso-
lit aquest objectiu, un home satisfet de la seva fama que busca inutilment
en el scu pais el reconeixement que li segueix arribant del continent. Les
cartes trasllueixen sempre la seva forca dc caracter, la seva austeritat en les
expressions afectives i, de tant en tant, la seva bonhomia i el scu sentit de
]'humor. Pero la contribucio principal d'aqucst epistolari, que contc algu-
nes lletres incdites importants,7 es troba, junt amb les informacions biogra-
fiques sobre Hobbes t el scu entorn, en les aportacions de caracter cientific,

7. Fxactanvent 84, cl clue suposa cl 40%del total; la transcripcio do Ics restarts s'ha fet
sempre a partir dels manuscrits, si aqucsts es conserven. La majoria de les cartes incdites pro-
venen Jr I'arxiu de Chatsworth -residencia dell Cavendish on durant molts d'anvs habita
IIobbes i dcls fons de la Bibliotcque Nationale de Paris i pertanyen als sous amics france-
sos Francois du Verdus i Samuel Sorbiere; dissortadament s'han pcrdut la majoria de les res-
postes de Hobbes (de fet, la Correspondencia recull nomes 70 cartes del filosof al costat de
141 dell corresponsals). Digucm clue els criteris do Malcolm a I'hora d'inclourc una lletra son
prou racionals, encara que en alguns casos resultin massa estrictes; aixi, resten fora d'edicio la
carta de Charles Cavendish a Joachim Jungius de I'll de maig de 1645 (que conte una sfntesi
del pensamcnt de I lobbes sobre cl moviment i cis principis que cxpliquen cl retorn de ]'arc),
la proposicio geomctrica presentada per Hobbes a la Koyal Society el 1662 i inclosa en una
Iletra al rei Caries II, i la refutacio d'aquesta proposicio feta per William Brouncker i enviada
per aqucst en una carta dirigida a Ch. Huygens. Per desgracia, la desaparicio d'un volum co-
quadernat de Robert Payne amb una correspond'encia abundant ens ha privat d'una magnifi-
ca font de Jades. Noel Malcolm, per cert -tot continuant les forcades difercncies d'interpre-
tacio entrc 1'escola anglesa dcls estudiosos de Hobbes i la continental-, atribueix I'autoria
del Short Tract a R. Payne a partir dcls arguments feblissims que abans ja havia addu'it
Richard Tuck.
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centrades sobrc tot en la matematica i la fisica, que ens permcten coneixer el

curs de les preocupacions de Hobbes i els resultats de les seves recerques.

Es en aquest capitol on destaca amb un interes especial la polemtca que

van lliurar el filosof angles i Descartes mitjancant els oficis del P. Mersen-

ne. Hobbes havia llegit el mateix any de la seva publicacid, 1637, el Discurs

del Metode i els tres assaigs que 1'acompanyen; d'aquests es la Dioptrica el

que li crida mes l'atencio, ja que ell ha posat en el Short Tract els principis

mecanics d'una teoria opttca. El 15 de novembre de 1640 -val a dir, set-

manes o dies abans d'exiliar-se cap a Franca- envia a Mersenne una llarga

carta de 56 pagines que, malauradament, s'ha perdut; el francisca n'envia

un extracte a Descartes en el que s'cxposen, en una primera part, algunes

observacions que fa Hobbes a alguns punts de la Dioptrica, corn ara son la

idcntitat entre el seu ><esperit intern- i la ><materia subtil» del franccs, la

distincio entre ,determinacio» i >moviment determinat>>, el problcma de

composicio de forces quc presenta la reflexio d'una pilota contra el terra,

l'efecte de la forca minima i, finalment, les Reis de la refraccio.' Descartes

comentara i rebatra els arguments de Hobbes a la lletra I, el qual exposara

ainpliament cls seus contra-arguments a la lletra II; a la lletra III Descartes

donara resposta a la segona part de ]'extracte, es a dir, als vuit folis quc

contenen el que s'anomena Tractat Optic I per distingir-lo del Tractat Op-

tic escrit amb tota probabilitat quatre anys mes tard;' aquest T. O. I el pu-

blicara Mcrsennc el 1644 formant part de la seva obra Cogitata Physico-

Mathematica com a llibre VII de l'Optica, tot fent constar 1'autorta de

Hobbes. L'autor de la Dioptrica arremet contra ics hipotesis i les proposi-

tions quc conformen la teoria Optica hobbesiana i acaba dient que no ha

trobat ani el mes minim argument diferent dels meus que sembli ser verta-

der i legitim-. Mersenne no fara arribar aquesta carta a Hobbes, pero si la

lletra IV, que es una desdenvosa resposta del franccs a la lletra II, i quc

tindra un nou comentari per part de Hobbes a la lletra V; finalment

Descartes posara punt final a la polemica amb la lletra VI. Sorpren forca el

to de menyspreu que usa Descartes quasi be des del primer moment; horn

diria que veu Hobbes -de qui ho ignora tot, fins i tot el nom- corn un

personatge perillos que amaga sota la capa de la bona educacio 1'actitud

d'un plagiari. Es cert quc Hobbes to massa interes en demostrar la seva

originalitat enfront d'un pensador que ja tota Europa coneix com un geni,

pero la seva actitud sembla ser mes aviat la de qui vol contrastar conetxe-

ments i investigacions amb intel-ligencies que li semblen prou afins.

Aquesta traducci6,10 que vol posar per primera vegada a 1'abast del lec-

tor catala uns documents significatius de la historia de la filosofia i de la

8. Vcgcu en aquest scntit: J. BERNHARDT: -La polemique de Hobbes contre la Diop-

trique de Descartes dans le Tractatus Opticus II (1644)>>, Rev. Intern. Phil., 129, 1979, pp.

432-442. - Y-CH. ZARKA: -La matiere et la representation: Hobbes lecteur de la Diop-

trique dc Descartes-, Problematique et reception du Discours de la Methode et des Essais, ed.

H. Mechoulan, Vrin, Paris, 1988, pp. 81-98.

9. N. Malcolm, que fa seva l'opinid dc R. Tuck, pensa que la primera part de la carta per-

duda de Hobbes contenia aquest segon Tractat -o part d'ell- que s'hauria rcdactat entrc

1637 i 1640, a partir dc la lectura quc Hobbes hauria fet de la Dioptrica. Si be es cert quc Des-

cartes fa referencia a alguns tomes apuntats per Hobbes quc nomes apareixen al Tractat Optic

II, creicm clue la questio roman, almenys, oberta.

10. Presentem tambe el text original llati de les primeres cinc cartes i la traduccio francesa

de la sisena, tal com es trobcn a les pagines 54-120 del primer volum de la Correspondence.
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cicncia del segle XVII, forma part d'un treball dedicat a l'estudi de les rela-
cions intellectuals entre Hobbes i Descartes'' que mira de restituir sobre-
tot al pensament del primer el relleu diferencial que to en el cor mateix
d'una epoca que nomes es pot comparar pel seu impctu i la seva creativitat
amb el segle grec de Pericles o el renaixement italic. Hobbes -que, com
sabem per diversos documents, tc ja madurat el seu sistema filosofic- aca-
ba d'arribar a Paris amb la resolucio d'avancar pel cami comen4at, inte-
grar-se en la comunitat intellectual europea articulada en torn de Marinus
Mersenne i donar a coneixer lcs seves idees. Aquestes, pet-6, no tindran un
exit massy positiu ja que -a part d'una minoria de pensadors continentals
que les rebran amb entusiasme- o seran rebutjades o scran malinterpreta-
des per culpa -almenys, en part- d'aquest enfrontament amb Descartes
que les Objections a les Meditations i les Cartes reflecteixen.

Bartomeu FoR'11;7.A PuJol.

11. Aquest estudi mirara de prcscntar el mart historic-intellectual en el qual cs desenvo-
lupa la polemica i de situar el sentit de Ies positions relatives de cada pensador, que creiem es-
cassament cstudiades. Es per aixo clue flumes oferim ara Ies notes imprescindibles per a la
comprensio del text.
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