
crroni:unent coma parts d'un treball de
mera crudicid, apareixen com a mo-
ments d'una mateixa recerca filosofica,
de la qual ja hem donat una caracterit-
zacio sufficient.
En acabar , constatem que cl propos-

sit matcix d'escriurc una ,Introduccio a
la lectura de Leo Strauss - ha de ser con-
siderat com una bona idea; repetim-ho:
no nomes perque la Iletra straussiana es
prou criptica com per a clue sigul d'a-
grair un ajut en una primera lectura, sing
tambc , i sobretot , perque aqucsta lectu-
ra pot ser, avui dia, un dels moments,
tan modest com es vulgui , en 1'ambicio
sa tasca de 1'aclariment do la situacid que
ens toca viure -en I'ambiciosa tasca, ir-
renunciable per als hcrcus de Jerusalem
i Atenes, de l'auto - aclariment.

Xavier Ibanez i Puig

J. M. EsquiROi., Responsabilitat i mon de
vida. (Estudi sobre la fenomenologia
husserliana), Anthropos, Barcelona,
1992.

Ens trobcm, en aqucst Ilibrc do J. M.
Esquirol, davant d'un cstudi molt ajus-
tat a la Iletra de Husserl, i sobretot a la
Iletra de La Crisi de les Ciencies Euro-
pees i la Fenomenologia Transcendental
en el qual es deixa de presentar la feno-
menologia com a una rcflexid Ilunyana
de tota 1ntenci6 practica, per introduir-
Ia en el context d'un esforc serids d'a-
clariment sobre la decadencia espiritual
europea, bo i cercant 1'explicaci6 dins de
la mateixa tradicid espiritual que consis-
teix Europa, a saber, en la ciencia i la fi-
losofia modernes en tant que hercncia
(hercncia problematica, en cert sentit
decadent) del racionalisme de la Grecia
classica.

Aixi J. M. Esquirol comcnca demos-
trant com el sentit de I'obra de Husserl
nomes es pot comprendre com a resul-
tat d'una responsabilitat etica i una pre-
sa de consciencia historica. El malestar
europeu (la seva crisi espiritual) es el re-
sultat de la crisi de les seves cicncies, que
han deixat d'esser un coneixement teo-
ric del mon per esdevenir una tecnolo-
gia inconscient del seu sentit huma, una
tecnologia independent de l'home. L'u-

nica sortida del laherint europcu es Ila-
vors concebre la filosofia com a ciencia
estricta , entenent alhora per ciencia no
altra cosa que recerca de veritat absolu-
ta (refercncia que ha estat perduda per
les cicncies naturals europees).
Que la ciencia ha perdut el seu sentit

huma es el mateix que dir que la crisi es
propiamcnt deguda a la perdua de les
ciencies de la consciencia del seu sentit
intentional ( que cs el tret caracteristic de
tot fer huma ). En cl cami de la perdua
de la refercncia intentional , la crisi to
dos moments:

perdua de fonamentacid de la logica
(que deixa d ' esser un saber dels princi-
pis que conformcn la realitat -i, nomes
per aixo , dels principis que ha de seguir
tota ciencia-, per esdcvenir un conjunt
d'axiomes , utils per a un calcul deduc-
tiu, que per poder esser tractables mate-
maticament han d ' esser buidats de tot
contingut , amb la qual cosa resten no-
mes com cis principis pcl que fa a la for-
ma (es a dir, formals ) del raonament.
-En la mesura que la logica es desen-
ten de tot contingut , es produeix una pa-
ral-lela independitzacid de les ciencies
d'aquesta logica.

Aquesta perdua de sentit de les cien-
cies nomes pot ser explicada per la seva
ingenuitat (es a dir, per I'oblit de la seva
intencionalitat), tot i que aquesta inge-
nuitat pot passar desapercebuda per 6s-
set de nivell superior respecte del nivell
de la consciencia natural. Pero es la ma-
teixa ingenu .tat; una intencionalitat que
es desconcix a si mateixa.

La crisi de les cicncies es llavors la
perdua de la seva significacio vital en la
humanitat europea. Per aixo hem d'exa-
minar aquesta humanitat europea. La
forma espiritual d'Europa es , per Hus-
serl, la filosofia, concebuda com a acti-
tud teorica (per contraposicio a I'actitud
natural , que cs una actitud fonamental-
ment practica).

Per tal d'analitzar 1 ' especificitat espi-
ritual d'Europa , J. M. Esquirol , seguint
de prop a Husserl , estableix les possi-
bles relations entre teoria i practica:
-La subordinacid de la pp raxis a la teo-
ria (el que passa en la politica), es la re-
lacid que preten establir el filosof.
-La subordinacid de la teoria a la praxis
( a determinats fins): es la tccnica.
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Dora d'aixo, la teoria en scoot estric-
te es cl saber per saber (o, com Aristotil
ho expressa, 1'astoramcnt). No s'ha de
confondre amb el saber practic dels per-
ses, xinesos, etc, el qual esta orientat a
la totalitat (igual que la teoria) Pero amb
una finalitat practica (religiosa) -no es,
Pero «tecnica», pcrque es una finalitat
-total», no determinada. Es a dir, pre-
ten quc cl mon vagi com ha d'anar-.

L'actitud teorica suposa un moment
previ negatiu de no acceptacio de res que
no sigui evident i racional, es a dir, com-
porta 1'actitud critica, la qua] es a la vc-
gada el fonament de la Ilibertat humana
(alhora que la Ilibertat humana es el seu
fonament, podricm afegir): ,una huma-
nitat racional es una humanitat ]liurc'.

La teoria duu a un nou ambit d'ob-
jcctivitat: el de la idcalitat, quc permet
la construccio de veritats apodictiques i
que regeixen alto empiric (la qual cosa
es paicsa a la matcixa praxis i la tekhne).
D'altra banda, aqucst ambit d'idcalitat
duu vers ]'infinit, quc pot set implicit
(com en cis grecs) o explicit com en la
cicncia modcrna.

Tots aqucsts trots son la potencialitat
d'una nova humanitat. Europa es la rca-
litzacio de la humanitat com a racional.
Per sorpenent i etnocentrica que pugui
semblar aquesta identificacio entre Eu-
ropa i racionalitat, es aixi com Husserl
enten el vector dc la historia quc duu
dels grecs a la modernitat europea. Hi
ha un telos de tota humanitat quc es la
realitzacio de la rao (cosa que comporta
la filosofia i una historicitat difcrcnt).
Aqucst telos s'assoleix a Europa (es el
desti de l'esperit).

EI nus dc la crisi dc les ciencies rau en
I'absolutitzacio de l'objectivrsme:
-Es aixo el quc fa que les ciencies dc
I'esperit (psicologia, etc) siguin esterils
pel seu punt dc partida (quc es el mon
material i dinamic creat per I'objectivis-
me) quc immediatamcnt es transformat
en naturalisme.
-Aixo tambe fa pcnsar que no es con-
fii en fonaments absoluts (car aquests
fonaments s'hauricn de trobar en la
ment de l'home, es a dir d'un producte
contingent de la naturalesa, la qual cosa
no ens dona cap garantia de la validcsa
absoluta de cap fonament). Aixi nomes
hi ha hipotcsis que mar podem verificar,

sinci corn a molt falsejar. Per tans, cis to-
naments de la cicncia no son ccrcats.

El problcma no es, aleshores, la racio-
nalitat, sing la seva absorcio en 1'«objec-
tivisme» i el <naturalisme-. L'unica
cicncia vera de 1'esperit ha d'esscr una
fenomenologia transcendental (que po-
sara I'objectivisme i l'objecte al seu lloc).

El positivismc (la posicio «filosofica»
quc sIcrigeix en defensora do l'objecti-
visme) es el simbol de l'optimisme il.lus-
trat (el concixcment cicntific ens donara
la felicitat); justament per aixo can amb
la seva incapacitat per a cxplicar la pri-
mera guerra europea. Aixi, com podem
comprovar, cis atacs de Husserl es pro-
ducixen des d'un humanisme (quc es,
com hem vist, el quc fonamenta la scva
tasca filosofica de critica). Des de Ics
ciencies do fcts hem no pot parlar de
I'home com a esser Ilrure. Tots cis grans
temes dc la filosofia (etica, dret,...) res-
ten fora del positivismc. No sc'n pot
parlar. Paral lclamcnt amb aixo tampoc
no cs pot parlar del sentit (de Ics cien-
cies, dc la vida humana) des de Ics cien-
cies de fets. Aixi, el desacord de Hus-
serl amb el positivismc es producix des
d'una unitat de teoria i practica; preci-
sament des d'aqucsta unitat, tipicament
grega, quc Husserl admira tant.
Ara be, cl positivismc to poderoses

raons per bandejar tota possible unitat
en cl saber, ates que I'idcal d'universali-
tat quc presideix la filosofia al comenca-
ment de 1 cpoca modcrna cau progressi-
vament amb el reconcixement de la ir-
reconciliable pluralitat de sistemes filo-
sofics. Amb aixo tambe csdeve cnrgma-
tica la matcixa rao com a absolut, la rao
metafisica. D'altra banda ics ciencies van
pcrdcnt el seu vincle amb cl mon do la
vida. El resultat es I'aparicio dc cosmo-
visions (doxai) quc prctcncn ocupar un
Hoc entre la filosofia i la religiositat tra-
dicional.

Davant d'aquesta crisi, Husserl no
abandona cl projecte d'una filosofia
apodictica: si ci problcma rau cn un mal
us do la rao, cal aprofundir en la rao ma-
teixa. Aixo es cl quc fa la reduccio que
s'adrega d'una banda envers el mon de
la vida i d'altra vcrs la subjcctivitat cons-
tituent transcendental.

Per aclarir l'objectivisme fisicalista,
Husserl va a la fundacro galileana de la
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cicncia fisico-matematica sota el pressu-
posit de la geometritzaci6 de tota la na-
turalesa. En l'estudi historico-fenome-
nologic que en fa Husserl, descobreix
dues tccniques que son el pas previ (pero
que no determinen) de la geometria com
a idcalitzaci6, partint del mon sensible
on tot es inexacte i poc definit. Aques-
tes tccniques son: la mesura (agrimen-
sura, p.c.) i la perfecc16 tecnica de figu-
res (el rod6 empiric cada cop es fa tries
cercle). El Ilenguatge cs tambe essencial
en la crcaci6 d'idealitats; pero tambc su-
posa el perill de l'oblit (justament, dit si-
gui de pas, el perill del qual ja ens ad-
vertcix Socrates en el mite de Teut i Ta-
mus, cap al final del Fedre). El proble-
ma cs com s'aplica la idealitzaci6 geo-
metrica a la totalitat de la natura. L'a-
portac16 al respecte de Galilcu es molt
clara: tot allo quantitatiu s'ha de reduir
a matematitzable. D'aquesta manera, es
fan mcsures i f6rmules a partir d'aqucs-
tes mesures: la formula es la idealitat quc
subsumcix la inexactitud de I'expericn-
cia. Pero en la formula tambc rau el pe-
rill de la «formalitzaci6», es a dir, de la
pcrdua de sentit originari, el deixar de
referir-se a quantitats de coses originari
de la matematica per a esdevenir, en ('al-
gebra, una teoria del nombre cn general,
corn a quelcom simbolic.

El mon de vida (la famosa Lebens-
welt) es el mon des del qual ics idealit-
zacions son possibles. Es cl mon imme-
diat i, per taut, immediatament vertadcr.
Tanmatcix, tendim a pensar que es una
aparenca del mon vertadcr (quc fora el
de la fisica) quc, tanmatcix, es una idea-
litzaci6 construida a partir d'aqucst. La
nccessitat del retorn al mon de la vida
rau en la pcrdua del sentit originari de
la idealitat quan aquesta passa a consti-
tuir el «mon en si». La ciencia acompleix
la funci6 humana do la previsi6.

La cicncia vesteix el mon amb ideali-
tats. El problema es quan hom oblida
quc vesteix el vestit. D'oblit n'hi ha ja
en I'actitud natural (i precientifica) on
cis horitzons do la praxis son parcials: cl
problema cs quan el metode (matema-
tic) s'universalitza i I'horitz6 esdeve to-
tal: Ilavors cs mes dificil de descobrir la
subjectivitat que fa operacions.

Dit altrament: es la subjectivitat ope-
rant la quc crea l'objectivitat. Aquesta cs

Ia tesi fonamental per la qual la fenome-
nologia de Husserl es titllada adhuc per
molts fenomenolegs de subjectivisme o
d'idealisme. Aquesta critica remet al que
ja Husserl reconcix com la dificultat ex-
trema de la fenomenologia i que formu-
la J. M. Esquirol de la seguent manera:
"Si Cl jo transcendental i el jo empiric,
cs a dir, el subjecte de earn i os, localit-
zat en el mon, son un mateix jo, alesho-
res el jo com a subjecte que constitueix
el mon es troba essent alhora en el mon
un clement del mon; aixo es: el jo que
constitucix el mon resulta a la vegada scr
quelcom constituit» (pag. 136).

Dcixant de banda la «dificultat extre-
ma de la fenomenologia» (quc pel mo-
ment restara com a dificultat) el sentit
de la Krisis es el de questionar el carac-
ter aabsolut» de l'objectivitat cientifica.
I aixo ho fara: 1) Mostrant la vera font
dc sentit de Ics ciencies a partir de la Le-
benswelt. 2) Elaborant una cicncia dc la
Lebenswelt que fora la fenomenologia
transcendental.

Les consequcncies pernicioses de la
concepci6 galilcana de la natura son: a)
la supressio d'a116 sensible (quc nomes
cs index de realitats matematiqucs), b) la
supressi6 do la vida personal i cspiritual.
Ja aqui es pot trobar 1'origen de la crisi
curopea.
Ara be, tampoc no s'ha d'entendre

que en Husserl hi ha un mon en si que

fora l'immediatament experimentat (el

mon de la vida). Per a Husserl ni el mon

de la cicncia ni el de l'experiencia imme-

diate, es un en-si. I.'unic en-si es la sub-

jectivitat constituent.

EI proccs de reducci6, en la recerca
d'un fonament form, fa arribar a Hus-
serl a ('ego cogito, quc compleix pero,
una funci6 diferent en ell a la quc com-
pleix en Descartes: no cs el primer prin-
cipi-fonament de la cicncia, sin6 quc es
el camp absolut de la descripci6 de la in-
tencionalitat de la consciencia. No es
tracta do reduir (mitjancant el dubte) to-
tes les dades objectives, sin6 d'accedir al
regne d'evidencies clue ban estat enco-
bertes per idcalitzacions cicntifiqucs:
aquest camp d'cxperiencia absoluta es el
de la subjectivitat transcendental. Pa-
ral-lclament amb aixo trobem clue el
subjecte transcendental de Husserl es el
jo de earn i os, enfront de ('ego cogito
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cartesia que es determina corn a suhstan-

cia.

Es tracta, a partir d'ara, de fcr una
cicncia dc la Lebenswelt (corn a mon

pressuposat en tot coneixement). Hus-
serl aqui donara un pes important a la

doxa, quc es cl domini de les evidcncies
originaries, d'on la cicncia deriva.

La cicncia de la Lebenswelt haura

d'csser molt diferent de les ciencies ob-
jectives, car haura d'estar capacitada pel

tractament d'allo subjectiu-relatiu. (Una
cvidcncia de la Lebenswelt seria p.e. -La
Terra cs plana i no es mou»: aquesta cvi-

dcncia es superior a la cientifica en el

sentit que la veritat do la darrcra nomes

apareix sobre la veritat do la primcra).
Aixi Husscrl descobrcix una paradoxa

esscncial en la relacio entre el mon de la
cicncia i la Lebenswelt: el mon de la
cicncia, construit sobre la Lebenswelt el
preten eliminar. A partir d'aixo es pot
capir corn cl problema de la cicncia deixa
d'csser cl problema central motivador de
la fenomenologia. La Lebenswelt deixa
d'csser una tcoria de la ciencia per esde-
venir una reflex16 sobre el mon corn a

font originaria de tota cvidcncia. Hus-

serl aixi avanca cap a la fenomenologia
constituida corn a una ciencia universal

i fonamental. Amb aquesta ciencia, que

es la cicncia dc la doxa, es cohloca, d'al-
tra Banda, enfront do tota la tradicio me-
tatisica quc I'ha menystinguda.

D'aquesta manera tindrem quc nomes
en el mon de la vida se supcrcn les di-

visions classiques cntrc jo i mein (in-

tern/extern, corpori/cspiritual). Per aixo

es important l'analisi dc la corporcitat.

Aixi, per exemple, el propi cos cs trobat

corn el nus de la relacio (estreta) entre

esperit i natura (en ell la natura cs fa sub-

jectiva).

Aixi veiem que, ara i amb aixo, co-

menca a prendre importancia la «mun-

danitat», la «corporeitat», la facticitat; cs

a dir, els temcs que associem usualment

a Heidcgger, pcro quc corn es mostra en

l'ultim capitol del llibre que ressenyem
s'haurien d'associar sobretot a la figura

de J. Patocka que prossegucix la tema-

tica de la Krisis bo i transformant el
«mon de vida» en «mon natural., que

troba la seva figura en la historia corn

aquell mon que encara quc no desenvo-

lupi el scu potencial historic, conserva

aquesta possibilitat, la historicitat, en el

seu interior. Aixi la historia esdeve l'ex-

plosio d'una possibilitat que habita

(sempre, pcro semprc corn a possibili-

tat), en el mateix mon pre-historic. Pot-
set per aixo hem d'estar d'acord amb

Harder) quan subratlla que l'aportacio

decisiva dc Patocka es reconvertir la fe-
nomenologia en filosofia (en obrir el

mctode rigoros de la fcnomenologia a

aixo que havia estat deixat entre paren-

tesis), passant d'una fenomenologia dc la
historicitat a una filosofia de la historia
merces a I'articulacio de mon i historia.

Francesc Fernandez Ramos

1. Yves-Jean HARDER, LL Mon i la Historia segons Patocka (Cahiers Philosophiques, mar4 de 1992,

pag. 85 i ss.)
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