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El 1 986 es publica la traducció francesa de I'obra cabdal del 
rabi lituá Ha"im de Volozyne ( l 759-1821)L 'Gil/e de la vie. Enunanuel 
Lévinas, quí fou ¡'encarregat d'escriure'n el prefaci, havia asse
nyalat gairebé una decada abans la importfmcia i I ' originalitat 
d'aquesta sintesi de I 'espiritualitat jlleva on, a partir d'un erudit 
exercici d'exegesi bíblica, talmúdica ¡ cabalística, i tot i el seu C3-
racter aparentment dogma/ie i religiós, Volozyne intenta deter
minar el significa! de la hwuanitat de 1 'llame en I 'ecollomia de la 
creació. Ens interessa especialrnent el fet que la influencia que 
L 'áme de la vie va exercir sobre ¡'autor de TOlalilé el lnjinit ( 1 96 1 ), 
com ell mate ix reconegué en diverses ocasions, coincideixi amb la 
seva crítica a I 'antropología occidental com a insistencia en la 
perseveram;a de / 'ésser tradicionalment vinculada a la fónnula 
spinoziana del cona tus. En efecte, en la coneguda proposta 
levinasseana d'una ética entesa com a filosofia primera el món 
exisleix 110 perque I 'home perseveri en I 'ésse/: Ben al contrari, 
! 'huma és abans de res una altra determinació antropológica: la 
possibilital maleixa d 'un ésser per a ! 'altre. Ens demanem fins a 
quin punt aquesta fórmula, que alimenta fecundes controversies, 
podria haver tingut en L 'áme de la vie un fort precedent, precisa
ment alla on Volozyne s ' interroga pel sentit d'un esser creal a 
imatge divina (Gen. 1, 26) tal i com en eljudaisme es definiria I'hu
ma a diferencia de ( ' animal racional de la tradició filosófica, i de la 
mateixa manera que Lévinas es demana si I 'ésser lIlai 110 éso al 
COl/lrar; del que diuen lantes tradiciol1s IrallquiUitzadores, la 
seva própia raó d 'existil; o si el Jamós COl1atllS essendi és o 110 la 

Jom de lo! dre! i de tal s'entit. 

l .  Aquest eSludi, que s'emmarca en el projecte de recerca "La influencia 

de Abraham Cohen de I-Ierrera sobre Spinoza" financ;;at pcl Ministeri de 
Ciencia i Innovació FFI2009-072 1 7, ha estat possible gracies al programa 

opcratiu cofinan(,:at pel Fons Social Europeu d' Ajuls per a la formació de 
personal investigador del Govern de les IlIes Balears. 
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