
JAN PATOCKA: FENOMENOLOGIA I HISTORIA
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TNo t'avergonyeixes d'ocupar-te de la fortuna per

veure com se't fard el mes grossa possible , i de la gloria

i de l'honor , i en canvi , del seny i de la veritat i de l'd-

nima , de veure corn esdevindran millors, no to n'ocupes

ni hi penses?r

(Plato, Apologia de Socrates, 29 d-e)

1. Breu nota biografica'

Tres filosofs txecoslovacs han tingut, com a fruit de la seva autoritat mo-

ral, una anomenada mundial: Jan Amos Komensky (1529-1670), Tomas

Garrige Masaryk (1850-1937) i Jan Patocka (1907-1977).
El pensament de J. Patocka reflecteix el drama de la seva terra i en de-

finitiva el drama d'Europa al segle XX. Es el diagnostic d'una patologia i

una admirable vocacio de redrecament.
Neix a Praga el 1907 i mor a la mateixa ciutat el 1977. Els mestres que

mes influeixen en ell en els seus primers estudis de filosofia, son J. Kral i

E. Radl, ambdos deixebles de Masaryk, qui, company de Husserl, fou pre-

sident de la Republica txecoslovaca de 1918 a 1935, i sobre el qual Patocka

escriura diversos textos al llarg de la seva vida. E1 1929 obte una beca per

estudiar a la Sorbona, on segueix els cursos de Brunschvicg, de Brehier, de

Lalande, i to l'oportunitat d'assistir a una conferencia d'un professor de Fri-

bourg, E. Husserl. L'excepcional dignitat i altura d'aquest personatge deixa-

ra en Patocka un senyal enregistrat a la seva memoria per sempre. Quatre

anys mes tard, despres d'haver acabat els seus estudis a la Universitat de

Praga i havent aconseguit una altra beca, ara per estudiar a Alemanya, pas-

sa el semestre d'hivern del 1932-1933 a Berlin, i el d'estiu a Fribourg, on

retroba a Husserl. Aquest, content de veure entre els seus estudiants un

compatriota, l'invita a prendre te. Patocka es troba entaulat en companyia

1. Per completar aquesta nota bibliografica horn pot consultar: H. Di ct.leve, ,Patocka et

les signes du temps- Etudes Phenornenologiques, n. 1, any 1985. R. JAKOBSON, "Le curricu-

lum vitae d'un philosophe Tcheque., inclos corn a postfaci a PATOCKA, J. Essais heretiques

sur la philosophic de l'histoire, traduit del txcc per E. ABRAMs, amb un prefaci de P. RICOFUR,

Verdict, Lagrasse, 1981.
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d'un xines , d'un japones i d'Lugcn Fink... -' Tots enemies entre nosaltres,
som tots reunits per la fenomenologia>>, 11 digue Husserl, i It parla de la mis-
sio espiritual de la fenomenologia i del seu concepte universal. En aquestes
hores prop de Husserl es dona al neofit no tant una doctrina com una ma-
nera de viure -analogament al que explica Plato en la Carta VII-. Pa-
tocka observa en el veil mestre una vida espiritual autentica mes enlla o en
contra del reconeixement oficial. Potser sense encara sospitar - ho, ell ma-
teix entra en el domini de la responsabilitat filosofica.

Gairebe acabant la seva estada a Alemanya , Patocka assisteix a un curs
impartit per Heidegger. De retorn a Praga, seguira la seva formacio al cos-
tat de L. Landgrebe, aleshores resident en aquesta ciutat. I constitueixen el
Cercle filosofic de Praga. Precisament convidat per aquest Cercle, Husserl
pronuncia a Praga el novembre de 1935 unes conferencies que segueixen la
tematica de la que sota el nom de - La filosofia en la crisi de la humanitat
europea>> pronuncia per dues vegades a Viena -i sobre la que mes enda-
vant pariar6-. L'impacte fou, com a Viena , forca contundent.

Les activitats de Patocka a la Universitat de Charles, inaugurades per
la seva obra de 1936, El mon natural com a problema filosofic , son inter-
rompudes el 1939 amb la invasio alemanya de Txecoslovaquia . El 1945 Pa-
tocka repren 1'ensenyament universitari , pero el 1949 el poder li ho prohi-
beix. No el tornara a reprendre fins el 1968, nomenat professor ordinari a
la facultat de filosofia, pero tambc de nou i al cap dc pocs mesos se It pro-
hibeix per decret d'ocupar el seu floe i de publicar. Vigilat per la policia,
sobretot en seminaris de filosofia que a nivell privat feia a diplomats uni-
versitaris , viu en condicions for4a humils en un apartainent - estatge d'un so-
terrani. Patocka coneix que filosofar es perillos.

L'any 1969 Patocka esdeve el portaveu del Grup dels Drets de 1'Home
i del Ciutada de la Carta 77. Des d'aquest moment resta a prirnera lima. I
tambe des d'ara els interrogatoris es faran cada vegada mes frequents.

Despres d ' onze hores en dos dies d'un penos interrogatori, el 4 de mar4
de 1977 ingressa a l'hospital de Strahov. En la seva declaracio del 8 de mare
escriu:

<Siguem sincers : en el passat , el conformisme mai ha conduit a una
millora en una situacio , sing nomes a un agreujament . Allo que es ne-
cessari, es conduir-se sempre amb dignitat, no deixar-se espantar ni
intimidar. Alto que cal es dir la veritat . Es possible que la repressio
s'intensifiqui en els casos individuals. La gent s'adona de nou que hi
ha coses per les quals val la pena de sofrir i que, sense aquestes cores,
fart, la literatura , la cultura, entre d'altres , no son mes que oficis als
quals un es dedica per guanyar el pa quotidia».

Mor cl 13 do mare de 1977.

Entre les seves obres mes importants podem citar: El mon natural com
a problerna filosofic (1936), Aristotil, els sews predecessors i els sews succes-
sors (1964) i Assaigs heretics sobre la filosofia de la historia (1975). Dirigi-
rem la nostra atencio vets aquesta ultima , que nomes circula clandcstina-
ment a Txecoslovaquia , i de la qua] -igualment que de la primera- hi ha

72



una traduccio tranccsa.' Endemcs, per complcmentar l'estudi d'aquesta
obra, disposem de la traducc16 francesa d'una scrie d' onze conferencies,
agrupades sota el titol de Plato i Europa,3 pronunciades en un seminari pri-
vat a Praga durant 1 ' estiu i la tardor de 1973, periode que prepara la redac-
cio dels Assaigs...

I1. El cami de la Krisis

Patocka perllonga , tot donant - ne un plantejament original, la reflexio
husserliana de la Krisis . 4 Per aixo comen4arem amb el comentari d'alguns
punts de la conferencia que Husserl pronuncia a Viena el 7 i el 10 de maig
de 1935: - La filosofia en la crisi de la humanitat curopea », s per tal de si-
tuar be el pensament de Patocka i poder constatar el seu moment d'heretgia.

D'antuvi , segons Husserl la filosofia juga un paper central en l'aclari-
ment del terra de la crisi espiritual d'Europa. Mes endavant s'especifica
aquest paper quan es diu que es preten posar en relleu « una teleologia sin-
gular, ingenita , per dir - ho aixi, nomcs a la nostra Europa , i precisament en
intima relac16 amb l'origen o el sorgiment de la filosofia... ».` Aquesta te-
leologic, que constitueix l'estructura o ]a forma espiritual d'Europa, es
1'existencia viscuda << a partir de les idees de la rao, vers tasques infinites».7
Es una idealitat que, pel que fa a la vida practica dels homes , s'inflexiona
adhuc en normativitat.

Ja en un intent d ' explicar aquests presentiments generals , Husserl col-lo-
ca 1'actitud filosofica com el fenomen primari de 1'Europa espiritual, acti-
tud que dona Iloc a una nova historicitat.s

Que es I'actitud filosofica? Dues observacions previes. En primer lloc,
cal assenvalar que Husserl utilitza aqui el concepte de filosofia amb una ge-
neralitat que inclou totes les ciencies . I, en segon floc , que la caracteritza-
cio de I'actitud filosofica es fa sobre el concepte previ de Lebenswelt o mon
de la vida. E1 mon de la vida es alto primerament conegut, el mon que es
vertader mon abans que construim sobre ell les llcis cientifiques. El con-
trast entre el mon de la vida i el de la ciencia , entrc l ' actitud natural i la
filosofica, ens el dona precisament la idea de veritat." Podem caracteritzar
la vida precientifica per 1'absencia de 1'ideal d' infinitud que governa les tas-
ques cientifiques vers la idea-fi de ]a vcritat en-si. En l'actitud natural n'hi
ha prou amb un coneixement ocasional que serveix a 1'home en els seus
fins mes immediats . Es tracta d'un viure ingenu directament orientat vers
el mon; un mon sempre present a la consciencia pero que no es enfocat te-

2. PATOC:KA, J. Le monde naturel comme probleme philosophique, traduit del txcc per J.
DANE.K i H. DECLEVE„ amb un postfaci de I'autor. Col. Phaenomenologica, Martinus Nij-
hoff, La Haye , 1976. PATOC: KA, J. Essais heretiques ..., vegeu nota anterior. En endavant citat
corn Essais.

3. PATOC:KA , J. Platon et I'Europe , traduit del txec per E . AIIRAMS, Verdicr, Lagrasse, 1983.
4. HUSSERL , E. Die Krisis der europaischen Wissenschaften and die transzendentale Pha'-

nomenologie , edicio postuma a Husserliana , Vol. VI, La Have, 1954.
5. Escrit inclos en Cl volum de la Krisis.
6. Krisis, pag. 318.
7. Krisis, pag. 319.

8. Krisis, pig. 323.

9. Krisis, p:tu. 324.
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maticament. En canvi, una reorientacio i un inters persistent en la reflexio
tematica sobre el mon es 1'origen de 1'actitud filosofica, i pot sorgir, pro-
bablement, a partir de la desorientacio que produeix la diversitat d'opinions
i de representacions del mon. Sorgeix una nova pregunta per la veritat, no
per la veritat quotidiana vinculada a la tradicio, sino per una veritat uni-
versalment valida, per una veritat en-si. Aquesta nova situacio suposa una
fe en la universalitat de la veritat, que ara es presenta com a fi ultim. Aquest
nou concepte comporta una revolucio en la vida humana i obre una nova
actitud enfront del mon circundant.

Alhora, aital nova actitud comporta una nova historicitat: «la idea ge-
neral de veritat en-si es convertcix en norma universal de totes les veritats
relatives que apareixen en la vida humana, de les veritats de situacio reals
i suposades; aixo arriba tambe a totes les normes tradicionals, les del dret,
de la bellesa, de la finalitat, dels valors dominants de les persones, valors
de caracters personals,...-."

La filosofia es constitueix, aixi, en la forma espiritual d'Europa i com
a rectora, en definitiva, de tota la humanitat. Una nova idealitat d'horit-
zons infinits comenca a regir la vida de la comunitat dels filosofs, que son
aquells que han compres aquesta nova possibilitat, i per derivacio -mit-
jancant l'educacio- comenca a regir, tambe, la vida de la recta dels homes.

Aleshores, es presenta el seguent interrogant: No sera que la crisi espi-
ritual d'Europa es causada per una malaltia ingenita de la Filosofia i de la
racionalitat?, no estarem condemnats, per la nostra propia constitucio, a la
decaden4a? Per que les ciencies de l'esperit no poden curar la crisi espiri-
tual de 1'existencia europea? Es que la racionalitat ens ha portat a un carrer
sense sortida i ha mostrat la seva influencia per donar sentit a la vida dels
homes?

La resposta de Husserl es que es Terror naturalista i objectivista a116
que impossibility la cura de la crisi. El naturalisme es pensar que tot con-
sisteix en naturalesa fisica, o deriva d'ella. Des del moment en que les cien-
cies de l'esperit parteixen d'aquest presuposit, es veuen abocades -sense
saber-ho- a un cercle vicios. Husserl veu clay que la subjectivitat, creado-
ra de la ciencia natural, no pot ella mateixa ser explicada a partir d'aquesta
seva creacio. Per tal de promoure la tan necessaria autocomprensio de 1'es-
perit cal una reflexio, doncs, de la subjectivitat sobre si mateixa, del sub-
jecte sobre si mateix i sobre el mon circundant com allo primerament vis-
cut. Aquesta es la tasca de la fenomenologia transcendental.

No es tracta, doncs, d'un fracas de la racionalitat, sino de la necessitat
d'una racionalitat mes genuina, que distingeixi entre l'orientacio naturalista
i objectivant vers 1'exterior i la conveniencia de la reflexio vers la propia
subjectivitat com a aclariment del situs o del mon de la vida.

-La crisi de l'existencia europea to nomes dues sortides: o la deca-
denca d'Europa en un distanciament del seu propi sentit racional de
la vida, 1'enfonsament en l'hostilitat a 1'esperit i en la barbaric, o el
renaixement d'Europa per l'esperit de la filosofia mitjancant un he-
roisme de la rao que triomfi definitivament sobre el naturalisme»."

10. Krisis, pag. 334.
11. Krisis, pag. 348.
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Ill. El problerna del man natural

Els Assaigs presenten d'antuvi una confrontacio de base amb els dos
grans projectes fenomenologics, el de Husserl i el de Heidegger, pel que fa
al concepte de mon natural i d'historicitat, confrontacio que en manifestara

el punt d'heretgia. Patocka reconeix un Iloc de partenca coma fonamental:

el de la tasca fenomenologica fixada per Husserl de reconstruccio i descrip-
cio d'allo que ens es mes evident, del mon dels fenomens, o del mon de la
vida. Mon perdut com a consequencia de l'absolutitzacio de l'objectivitza-
cio. Per a una tal reconstruccio es precisa un canvi d'actitud en relacio a la
que es dona en les ciencies naturals. Actitud orientada no vers les coses
com a entitats fisiques sino vcrs Ilur manifestacio. Es tracta de descriure i
analitzar la manera com el mon es mostra i despres explicar perque es mos-
tra d'aquesta manera.` Ates que la manifestacio es sempre manifestacio a
alga, Husserl planteja el seu estudi com a idealisme transcendental, que pas-
sara de pensar-se centrat en la consciencia transcendental individual a am-
pliar-se cap a una -intersubjectivitat transcendental'.

A1l6 que Patocka observa -i amb aixo s'apropa a Heidegger- es que
la reconstrucci6 del mon natural o precientific a partir d'aquest planteja-
ment idealists, a partir de la mirada d'un subjccte no interessat, no acon-
segueix penetrar fins a ['home en els fcn61ncns concrets del treball, de la
producc16, de l'accio i de ]a creac16.13

Heidegger ha pensat ]'home com un esser clue compren ]'esser, que esta
en relacio amb I'esser, que consisteix en aquesta relacio, i que es justament
aquesta relacio a116 que dona l'obertura de ]'home al mon, la qua[ no es un
fenomen psicologic, sino una constitucio ontologica que precedeix la cons-
ciencia que nosaltres en prenem. Nomes ]'home, en virtut de la seva pre-
concepcio de ]'esser, de la scva obertura ontologica, forneix a ]'ens 1'ocasi6
de manifestar-se tal com es, d'esdevenir fenomen.

Patocka fa sever aquestes afirmacions i des d'aqui s'avalua com a insu-
ficient la fenomenologia de Husserl:

-Si e's veritat que ell (Husserl) ha vist quc les coses es mostren elles
mateixes, si s'ha adonat que aquesta mostracio implica un -mode de
donac16- i una estructura d'esser de la cosa, en canvi ha continuat ex-
plicant-ho tot de mancra <mentalista,, com la -vivificacio» del real-
ment donat per una -intensi6- donadora de sentit...» is

Heidegger, en les descripcions de l'analitica del Dasein, insisteix no tant
en les facultats constituents de I'home sino en la seva obertura originaria,'s
situant en aquesta obertura la manifestacio d'un mon ja ric en significa-
cions. D'altra banda, l'estructura de 1'aparici6 dc ]'ens com a tal, ens indica
que ]'esser, font possible la mostracio de ]'ens, es mante alhora amagat, de

12. Essais, pigs. 19-20.
13. Essais, pag. 21.
14. Essais, pag. 22.
15. En la mesura que aqui Patocka segueix a Heidegger gosem dir clue hi ha un distan-

ciament en relacio a la seva primera obra Le monde nature[..., on Patocka escrivia en la con-
clusio: -La metatisica en el sentit propi del mot, la filosofia no adulterada, es una doctrina de
la constitucio' (pag. 166).
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manera que es precisament el mixt de descobrimcnt 1 retirada de lesser el
fonament de l'aparicio de fens. En la mesura que sempre es dona aquest
mixt, la donacio del mon i de l'horitzo s'acompleix com a impossibilitat
del sentit pie. I en la mesura que aquest mixt no es mante invariable, s'obre
el terra de la historicitat: el mon es temporalitza a rel de les possibilitats
de sentit i donacio de fens que a cada epoca determinada s'ofereixen a 1'ho-
me. La historicitat o 1'esser historic en el sentit heideggeria no depen, doncs,
d'un proces d'acompliment en una consciencia; la historia es la presa de les
possibilitats cada vegada obertes entre 1'home i el mon; es la resposta -res-
ponsabilitat- adoptada en una situacio scmprc cnigmatica.

La pregunta ara es per que Patocka, interessat a subratllar que l'ober-
tura del mon sota totes les seves formes es sempre historica, troba insufi-
cients, pel que fa al problema del mon natural, les recerques heideggerianes.

El primer moment de la resposta, enunciat de la mateixa manera als As-
saigs que al postfaci de El mon natural..., es que Heidegger no acaba d'a-
clarir el problema perque centra la seva atencio no tan en ell sino en la ques-
tio general de 1'Esser:

Les analisis que desenvolupa Heidegger a Sein and Zeit tenen per

objectiu principal preparar la represa del problema de 1'esser. Per

aquesta rao, deixen enrera el problema del mon natural; i per aixo ma-

teix, creiem que no son suficients per descobrir-ne les estructures

mestres». 16

Pero abans de fer la seva proposta nuclear pel que fa al mon natural,
Patocka fa encara una altra observacio, que il-lustrara una diferencia im-
portant no nomes en relacio a Husserl sino adhuc en relacio a les seves pri-
meres reflexions fenomenologiques. Es tracta de dissoldre el problema del
mon natural en singular. No hi hauria un mon natural invariable objecte
de reconstrucc16 per part de la fenomenologia. El fet que l'obertura del
mon resta sota la dependencia d'activitats humanes que la recullen, la des-
pleguen i la trameten com a tradicio, i el fet que en virtut de la constitucio
ontologica de 1'home el mon sigui percebut de forma distinta pels homes
a traves dels temps, fa que propiament tots els coons histories siguin natu-
rals, essent nomes artificial I'activitat o 1'explicaci6 sobre el mon que es fo-
namenten no en els fenomens sino en construccions derivades." En tot cas,
si hi hagues un mon primordial aquest seria el dc la practica i, per tant, no
es tractaria de comprendre una practica a partir de la intuicio, sino al reves:
intentar seguir la genesi de contemplacio desinteressada a partir d'aquesta
comprensio molt interessada que es aquella de I'csser huma en la seva fi-
nitud. Aixi, el tema del mon natural podria reformular-se ara de la manera
seguent: es l'ordre a seguir per la comprensio, i que nomes ell faria possible
a la comprensio de comprendre's a si mateixa en la seva situacio, de corn-
prendre la situacio de l'home en el mon."

El problema del mon natural s'inflexiona en el de la comprensio de la
situacio humana, tenint ben present que el pilar fonamental d'aquesta es la
relacio i l'activitat practica.

16. Le monde nature!... pag. 172. A Essais aquesta observacio es a la pag. 25.
17. Essais, pag. 27.
18. Vegeu Le monde nature!..., postfaci pag. 180-I81. Alli Patocka fa notar que en un cert

sentit aquesta rcforntulacio del problema ja esta apuntada a la A"risis.
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IV. La situacio humana en is ^^ida prehistorica i err in Lida historica

Precisament en la direccio de 1'aclariment del situs de l'home en l'edat
historica, Patocka assimila la historia a la problematicitat 1 delimita en cor-
respondencia una nova accepc16 de mon natural corn a mon prehistoric, des-
pres d'haver definit aquest com el mon abans de la descoberta de la pro-
blematicitat. Una reflexio sobre aital espeeie de mon natural es necessaria
per a comprendre que es la historia. Per desenrotliar aqucsta reflexio Pa-
tocka recull els estudis de H. Arendt sobre el treball com l'activitat de 1'ho-
me destinada fonamentalment al manteniment de la vida.

En la vida prehistorica els projectes de I'home no sobrepassen en cap
moment la quotidianitat ; vida do treball i de penal destinada a la reproduc-
cio de la vida i sempre amenacada per la mort ; vida viscuda en contrapo-
sicio a la dels dcus. Aquests, excedents del treball 1 de la mort, governen
el mon. El treball, fart, els sacrificis 1 les ofrenes dels homes ajuden al man-
teniment de l'ordre universal . I cs aqucsta comunitat dels homes i dels deus,
viscuda pels primers corn a quelcom donat d'una manera immediata, allo
que podem anomenar mon natural.

Des d'aquesta situacio el moment de trencament podria comencar a di-
buixar-se aixi:

«Que pot copsar l'home de mcs important que aquest rerafons de la

seva insercio necessaria en 1'esclavatge del manteniment de la vida?

Potser una coca: allo que forma la gran comunitat es d'alguna mane-

ra clar (...), pero alto que fa que tot aixo es descobreixi 1 es mostri

no es clar, 1 no apareix davant nostre , no es descobreix . Descobrir

allo que es troba aixi en 1'aparicio , es questionar , descobrir la pro-

blematicitat no d'aixo o d'aixo altre, sing de l ' univers en general i de

la vida tal com s'insereix rigorosament en aquest univers. Des del mo-

ment en que es posa aital questio , 1'home es compromet en un llarg

cami que fins aleshores li era tancat, un cami en el qual hi haura mol-

tes coses a guanyar pero tambc , molt a perdre . Es el cami de la his-

toria.» "'

Per tal d ' endinsar-se en el contrast entre la vida en la problematicitat 1
la vida prehistorica, Patocka distingeix tres moviments fonamentals de la
vida humana -que, per dir- ho aixi, constituirien el mon natural- i indica
que, en la vida prchistorica, el tercer es subordinat als altres dos. Aquests
tres moviments son el d'acceptacio, el de defensa i el de veritat, cadascun
d'ells amb una temporalitat pr6pia.`'0

El primer moviment to a veure sobretot amb els origens, es fonamenta
en el passat . L'entrada de 1'home en l'univers es viscuda com a « injusta» 1
«estranya », elevant a faire un clam de justicia . Aquesta es troba, precisa-
ment, en aquells homes que, al seu voltant , accepten la seva entrada -en-
trada d ' una nova individualitat- calorosament . La vida humana no es una
vida anonima 1 intercanviable , sino essencialment lligada a la presencia d'al-

19. Essais, pag. 40.
20. Vegeu: Issais, pigs. 43-49. Le monde naturel .... pigs. 176-178.
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tree homes determinate. Per aixo, doncs, hi ha com a possibilitat fonamen-
tal d'un esser huma la d'esdevenir, envers un altre esser huma, resguard ca-
loros que transformi 1'angoixa de 1'inhabitable en possibilitat d'acceptacio.

Relacionat amb el moviment d'acceptacio hi ha el moviment de defensa
o d'abdicacio de si mateix, fonamentat en el present. No es possible esser
sense ambdos moviments. El moviment d'abdicacio de si mateix consisteix
en el treball. Des que nosaltres som membres de la cadena d'acceptacio,
som alhora participants potentials del treball. El treball -la caracteristica
fonamental del qual es que no es voluntari- es assumit per 1'home com a
pee i pena. Pero es ell el que forneix a 1'home un Iloc en el conjunt de la
natura. Aixi, doncs, la voluntat d'esser de 1'home el porta necessariament
a alienar-se de si mateix en un nivell mes general d'indiferencia.

El tercer moviment es el de la veritat, el de la relacio amb I'apareixer,
amb allo que fa possible 1'apareixer. Aquest moviment situa 1'home en re-
lacio a la totalitat i a tot allo que la revela. En el «mon natural» de 1'home
prehistoric, aquest moviment -subordinat ale altres dos- es limita a tes-
timoniar la diferencia entre el sobrenatural i el natural. I discerneix en el
sobrenatural o divi el rerafons que obre, mante i dirigeix rota la recta, i al-
hora roman ell mateix dissimulat i sempre anunciat com a presencia futura.
Nomes rota el regim de la problematicitat de 1'home historic aquest mo-
viment enfocara tematicament alto que s'obre i roman rerafons de 1'apa-
reixer. I tambe nomes sofa aquest regim aixo que s'obre perdra la seva fun-
cio tutelar i deixara 1'home al descobert. Ara, el moviment de veritat aban-
donara la seva subordinacio al d'acceptacio i al de defensa i donara un ho-
ritzo nou a la vida humana. L'home orienta rant el seu pensament com la
seva accio a partir d'allo que es mostra:

«Les escames han caigut dell ulls de 1'home lliure, no per tal que vegi
noves cosec sino perque vegi lee cosec d'una manera nova: estan ally
com un paisatge il•luminat pel Ramp; al mig d'aquest paissatge 1'ho-
me es mante col, sense recolzament, no podent comptar mes que amb
allo que se li mostra, i allo que es mostra... es tot, sense excepcio».^'

La vida al descobert es desplega com a initiatives i preparations a 1'es-
pera de la bona ocasio per actuar , a 1'espera de la possibilitat adequada. I
aixo es propiament la politica , vida en un temps urgent , en un temps vers.^^

Des d'aquesta nova situacio es reconeix la dependencia de la vida ac-
ceptada i desenvolupada acobert, es reconeix, alhora, la superioritat de la
vida lliure , es reconeix que es i que pot ser la vida.

En aquest sentit -i aquesta es una tesi important en tot el discurs de
Patocka- politica, filosofia i historia tenen un lloc comu de naixement, son
fruit de 1'escruiximent del sentit modest de la vida a cobert , i de la nova
situacio de vida lliure a partir de la problematicitat.

La politica no to altra finalitat que la vida per la llibertat, « a partir de
la llibertat per la llibertat ». La historia dona testimoni de la realitzacio de
la llibertat . La filosofia es el pensament lliure aplicat a lee conditions de pos-
sibilitat de la politica i la historia . « La filosofia parla despres de la proble-

21. Eou" pig. 53.
22. Essais, pig. 52.
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maticitat vers la problematicitat».` La politica es l'accio humana quc de-
riva de l'escruiximent del sentit - modest pero segue>; la filosofia es l'assi-
milacio teorica de l'escruiximent.

Si, doncs, segons el filosof txcc , la historia sorgeix de 1'escruiximent del
sentit donat i de la corresponent desaparicio de l'existencia humana a co-
bert, podem , ara, acabar d'explicar i entendre l'heretgia que aquesta con-
cepcio suposa pet que fa a la de Husserl i Heidegger. Patocka qualifica a
ambdues com a <<filosofies de la veritat ».' 4 La fenornenologia husserliana
centra la seva analisi en un espectador imparcial, desinteressat , en una sub-
jectivitat essencialment sense historia . I, en aquest plantejament , Husserl
veu la veritat com una claredat perfecta que no coneix punts obscurs rues
que com a questions , passatges preparant la resposta . Pel seu canto, Hei-
degger considera la veritat com ]'enigma etern que mante, a traves de la his-
toria, el joc de descobriment i ocultacio de 1'esser. La Ilibertat de ]'home,
que en fa un esser historic, no es encara res rues que una Ilibertat sota ]a
coberta de la veritat de t'esser. Al contrari, segons Patocka , la veritat i el
sentit no constitueixen linies de fet de la historia , sing que, precisament,
aquesta sorgeix del seu escruiximent .25 La historia cal entendre - la en base
a la perdua de la veritat i a la seva reconquesta constant a partir de la Ili-
bertat de ]' home Iliurat a si mateix.

La situacio de problematicitat en la qual s ' esta posteriorment a aquest
escruiximent , i que fonamenta el desplegament de la trilogia politica, his-
toria i filosofia -es identificada per Patocka amb la nocio de polemos en
el seu sentit mes originari .`2` L'actuacio del ciutada en la polis es de con-
frontacio , de Iluita, i corn a fruit d'elles sorgeix l'acord , la norma comuna.
Polemos no es doncs la forca cega , sing la discordia que engendra la unitat
i la cosmicitat . Igualment, en el pla teoric , nomes la tensio , ] a confrontacio,
la controversia , el fregament entre els contraris , permet la visio vertadera
de la naturalesa de les coses i engendra la comprensio.`'

V. El sentit de la historia, la cura de ] 'anima i la patologia actual

Una vegada introduits els elements de la concepcio de Patocka sobre la
situacio de ]'home historic , un aprofundiment i una visio sintetica d'aques-
ta situacio es punt indispensable per tal de fornir la possibilitat d'un diag-
nostic de les malalties -o la malaltia- que constantment amenaca l'exis-
tencia europea com a existencia historica per excel-lencia.

Quan el sentit de la vida prehistorica ja no es vigent; quan la saviesa
que consistia en la modestia dels desitjos , l'acceptacio de la mortalitat i l'a-
mistat amb els deus deixa de valer corn a saviesa ; quan ]'home resta, d'a-
questa manera , al descobert , quin nou sentit pot ser aconseguit ?, quina es
1'especificitat de sentit que des de la problematicitat es pot obtenir?, en

23. Essais, pag. 150.
24. Essais , pag. 63.
25. 1 aquest es el que podriem apuntar com el segon moment de I'heretgia que planteja

Patocka en relacio a Heidegger.
26. Essais , pigs. 55-57.
27. Recordem, en aquest punt , la digressio tilosofica de la Carta VII.
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definitiva: la historia to un sentit?'s Distingim tres parts en la resposta:

1. Pato&a empra la nocio de sentit com alto que pertany a les cores
mateixes -pero, tanmateix, nomes nosaltres som capacos de posar la cosa
en relacio amb el seu propi sentit-, i mitjan4ant el qua] la cosa ens inter-
pel-la i respon a ics nostres possibilitats d'explicacio, a les nostres possibi-
litats de comportar-nos de manera comprensible en relacio a les coses i a
les persones.`'

2. Cada sentit individual remet a un sentit global, cada sentit relatiu a
un sentit absolut. <<La vida humana es impossible sense una confianca sigui
ingenua, sigui adquirida d'una forma critica, en un sentit absolut, en un sen-
tit global de 1'univers de fens, de la vida i de 1'esdevenidor».30 Aquesta ob-
servacio s'inflexiona en una ofensiva contra Nietzsche, des del moment en
que aquest proclama el nihilisme com a consciencia del no-sentit absolut.

3. «L'escruiximent inicial del sentit acceptat no es la caiguda en el no
sentit sing, tot al contrari, la descoberta de possibilitats d'aconseguir un re-
gim mes lliure i mes exigent de sentit».31 El nou sentit pel qual cal maldar,
no sera ni immediatament donat en la seva integritat ni adquirit definitiva-
ment, sera un sentit reflexionat a partir de la problematicitat. Patocka s'a-
llunya de les filosofics de la totalitat aplicades a la historia -Hegel, Hei-
degger-. No hi ha un Desti universal que presideixi el sentit o el no-sentit
de la historia. La humanitat escruixida de Patocka es d'antuvi una hu-
manitat plenament a descobert, Iliurada a si mateixa a la recerca d'un sen-
tit nou.

Metafisiques, filosofics politiques... la historia es la col-leccio d'aquests
intents, d'aquests impulsos apuntant a la claredat definitiva, a l'explicacio
ultima de les coses. I, essencialment lligat a aquest desenvolupament, el pe-
rill mes gran per la propia historia: l'eliminacio pura i simple de la historia
per la pretensio de la seva resolucio en un sistema definitiu i absolut de sen-
tit; altrament dit, la resolucio de ]a historia per la dogmatitzacio del sentit.
Efectivament, de la dogmatitzacio del sentit positiu aconseguit se'n deriva
la dissolucio de la problematicitat -que es el fonament de la historia- i,
en definitiva, l'acabament de la recerca. Pero el mes greu es que dels suc-
cessius enderrocaments historics de les totalitats de scntit en prove la crisi
moral: el nihilisme. D'aqucsta manera el mes gran peril] del dogma del sen-
tit es deixar sorgir el dogma del no sentit. El problema no esta en la suc-
cessio de crisis que descriuen la historia dels homes en 1'errament i la re-
cerca, sing la funesta conclusio que cada sentit es del tot depenent de la vo-
luntat humana.

Una crisi politica es produeix sovint com a trencament i inadequacio de
la traditio, pero d'aquesta situacio no deixa de brollar un afany per a un
nou sentit que arreli en ]a ciutat. En canvi, del nihilisme com a crisi moral
ja no en deriva cap altre esforc de recerca de sentit, sing, en tot cas, la ne-
cessitat d'assumir la responsabilitat del no-sentit o ]a transvaluacio de tots
els valors mitjangant ]a forga i la violencia.

28. Aquest es precisament el titol del tercer capitol dels Essais , pag. 65.
29. Essais , pag. 87.
30. Essais , pag. 70.
31. Essais, pig. 74.
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Ucspres d'aquest diagnostic, s'inicia la rcconstruccio de la terapia. Es

el moment « viscut ' del pensament de Patocka. Es ]a resposta a I'especifi-

citat de sentit que el filosof txecoslovac considera propi de 1'existencia his-

torica.

Posteriorment a l'escruiximent del sentit acceptat , s'obre la recerca d'un
sentit absolut que ja no sera « ingenu i modest ,, pero que tampoc ha d'esser
dogmatic; un sentit que no podra ser donat en la immediatesa de les coses;
un sentit que no podra ser mai dominat i delimitat , car nomes es present
en la propia recerca ; un sentit que to corn a fonament la problematicitat i
que cal assumir corn a cam . Que la problematicitat sigui el punt de parti-
da, significa que 1'home historic reconeix que el rerafons de tot alto que apa-
reix amb claredat es quelcom misterios ; allo que es rerafons de l'apareixer
no es ell mateix clar . Problematicitat del men, problematicitat de nosaltres
mateixos , questio i recerca d'una resposta per a la qual cerca no hi ha un
cami previ ja assenyalat amb fites , sine la mirada sobre el que es , sobre el
que apareix.

Amb aquest plantejament Patocka retroba el terra socratic de la «cura
de I'inima,, i de la « vida examinada ». L'home es capac de for del mon huma
un men de la veritat i la justicia. Les tentatives per realitzar aixo son ]a
cura de 1'anima.

La cura de 1'anima es la recerca de 1'autenticitat del viure huma, mes
enlla de la quotidianitat i de i'orgiac . Aixo es: mes enlla del mer viure -con-
sumacio en el treball- i de la dissolucio del jo en un atraient domini de
tenebres. Es dona una situacio de decaden4a quan l'home no es responsa-
ble d'ell mateix -la societat es decadent quan condueix a aquesta perdua-.
,,El problema dc l'individu , el problema de ]a persona humana ha estat, des
del principi , el problema del sobrepassar la quotidianitat i l'orgiac».3'

L'epoca cientifico - tecnologica en que vivim, no ha progressat en la
resolucio d ' aquest problema . Bona part de 1'esfera espiritual edificada du-
rant el curs de dos mil-tennis i realitzada en formacions politiques , juridi-
ques i culturals en el sol d ' Europa, ha caigut . Vivim una epoca que conti-
nua la degradacio d'aquest passat.33

I, en el nostre segle, aquesta degradacio pren la forma de guerra total.
La guerra com a destrucc16 es el fet tries decisiu del caracter nihilista del
nostre temps . L'energia acumulada com a fruit de la racionalitat dels Estats
centrada en la producci6 , troba la guerra com a mitja eficac pet sou alli-
berament.

Pero Patocka veu sobreviure fins i tot en aquest estat de guerra univer-
sal, una esperanca . L'experiencia del front corn a experiencia del no - sentit
absoiut, pot permetre ala solidaritat dots escruixits ». La solidaritat d'aquells
que han sofert el xoc, d'aquells que acaben de comprendre alto quc es juga
en la vida i en la mort, i per conseguent, en la historia . Capacos de com-

F
rendre que la historia es aquest conflicte de la vida nua, encadenada per
a por, amb la vida at cirn , que no planifica la quotidianitat futura sing que
veu clarament que la quotidianitat , el dia, la seva vida i la seva Pau, tindran
un fi. Nomes aquell que pot comprendre aixo, aquell c ue es capac d'aques-
ta transformac16 ( mctanota ), es un home espiritual.»3

32. Essais, pal;. 123.
33. Platon et i'Luropc, pal;. 50.
34. Essais, pag. 144.
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La solidaritat dels escruixits es la solidaritat d'aquells que comprenen.
I comprenen que no es el sotmetre's a la quotidianitat ni a les seves pro-
meses allo que portara la vertadera pau, sing la tensio per una vida al cim,
dedicada a la cura de l'anima, a 1'alliberament de les cadenes de la quoti-
dianitat i de la mera comoditat.

Enfront del nihilisme actual, hi hauria la possibilitat per part dell ho-
mes de realitzar una existencia plena de sentit a condicio d'una gran con-
versio, d'un metanoein extraordinari.35 Hi hauria la possibilitat de prosse-
guir la cura de l'anima; hi hauria, en definitiva, la possibilitat que 1'home
historic assumis el sentit de l'existencia historica.

El missatge patockia es, en el fons, un missatge moral. La fenomeno-
logia de la situacio humana s'inflexiona vers una proposta moral. Un <so-
cratisme politic- com a resistencia a la Forca i com a dissidencia del dog-
matisme del sentit i del no-sentit.

35. Essais, pag. 86.
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