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Aquest article vol mostrar que al Grundlage der gesammtem Wissen-
schaftslehre (Fonament de tota la Teoria de la Ciencia) (1794) la deducccio
de la finitud sensible del Jo' s'emmarca en una metafisica de ]a llibertat,
pero depen tambe de ]a concepcio intuicionista que Fichte to sobre el co-
neixement. Alhora , es fara pales que aquest intuicionisme acaba recuperant
i concedint un paper central a una idea que, en ]a seva versio dogmatica,
havia estat rebutjada per Fichte: la comprensio del coneixement corn en-
frontament entre oposats . L'estudi del lligarn d ' intuicionisme i finitud ens
ajudara a comprendre, a mes, el ,sacrifici > del Jo Absolut al Jo finit que,
segons M.Gueroult , s'opera en el moment fonamentador de la Teoria de
la Ciencia . La discontinuitat en la deduccio fichteana , palesa al Grundlage
de 1794, havia de comportar alto que Lauth anomena « perfeccionaments ul-
teriors del sistema de la filosofia trascendental en els seus principis», i que,
en canvi, d'altres comentadors ban qualificat com un radical canvi d ' orien-
tacio respecte la trajectoria inicial de la filosofia fichteana.3

1. Sempre que ens referim Jo sense adjectius -practic , teoric , absolut ...- parlem del Jo
unit del qual la WL de 1794 n'explicita I'estructura.

2. Vg. M . Gueroult . L'evolution et la structure de la Doctrine de la Science chez Fichte,
vol. 1. pag. 260ss. Strasbourg 1930.

3. Vg. R . Lauth . La idea total de filosofia en Fichte , publicat dins el Ilibre La filosofia de
Fichte y su signification para nuestro tiempo, Traduc. de B. Navarro ; UNAM , Mexico, 1968.
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1. L'ajirmacio de la Jinitud dc! Joy en la dcducciri do I'erpcriencia. La su-
peracio del kantisme

La WL4 preten deduir I'experiencia humana . La reflexio parteix de la
situacio de la consciencia actual 1 passa a examinar - ne els fonaments o prin-
cipis. Els fonaments o principis fonamentals (Grundsatz) descoberts son
tres: 1 ) la posicio absoluta d ' un Jo primordial en que tot ha de ser posat i
que es un « posar-se ell mateix ,,, un actuar que s ' autodetermina : una <,Au-
togenesi » (Thathandlung), la Llibertat ; 2) l'oposicio originaria d'un No Jo;
i, 3) la determinacio (Bestimmung ) del Jo Absolut que permet la relac16
dels oposats primordials Jo-No Jo- i la posicio efectiva del Jo com a
Jo finit.

Partint del tercer principi , l'analisi vol aclarir corn es relacionen el Jo i
el No Jo i, per aixo , examina primer les condicions segons les quals el sub-
jecte es posa com allo que es determinat pel No Jo en el coneixement. Les
aparents contradiccions que semblen implicades en l'afirmacio d'aquesta de-
terminacio hauran de ser resoltes mitjancant una reflexio que proporcioni
primerament les notes oposades que s ' amaguen en la proposicio que 1'ex-
pressa, es a dir: «El Jo es posa com a determinat pel No Jo» i que trobi pos-
teriorment un punt d' unio o sintesi del Jo i el No Jo.5

Fichte defineix 1'experiencia corn el sisterna de les representacions acom-
panyades del sentiment de necessitat. La representacio es 1'esser per a no-
saltres que es presenta ambiguament en el medium de la consciencia: es el
terme d'una accio subjectiva i, alhora, a116 que apareix com a independent
de la voluntat . La deduccio de 1'experie'ncia que preten la WL ha de donar
rao d'aquesta ambiguitat propia de les representacions cognoscitives ." Aixo
vol dir que la WL ha d'explicar el caracter de contra - posat de l'objecte i,
per tant, la passivitat sensible del Jo, sense anul-lar-lo com a factum de la
consciencia natural, es a dir, sense tenir - lo com a simple il•lusio subjectiva,
com a accident o idea determinada arbitrariament en una substancia espiritual
(idealisms dogmatic), i sense caure en 1'extrem contrari : tractar la represen-
tacio corn 1'efecte d'una cosa independent i absoluta (realisme dogmatic).

Deduir l 'experiencia significa en 1'idealisme de Fichte demostrar que els
elements del sistema de les representacions son condicions de la conscien-
cia de si. ' Ara be, la consciencia de si es sempre contemplada corn a inhe-
rent a l'exercici de ]'accio lliure . Es per aixo que l'analisi que parteix dels
principis fonamentals dedueix la representacio en el marc de la investigacio
sobre les implications de la posicio real de ]'accio lliure . La filosofia narra
la historia del sorgiment de 1'esser a partir de la descripcio d'allo que ne-

4. S'enten que ens referim a la Wissenschaftslehre oTeoria ( o Doctrina) de la Ciencia.
5. Vg. Grundlage .... I, 128 (40 ) En les referencies al Grundlage indicarem en primer hoc

la paginacio de 1'edici6 d'LH.Fichte, reeditada per Walter de Gruyter (Berlin , 1971). A mss,
entre parentesi afegirem la paginacio de l'edicio espanola de J.Cruz publicada a Buenos Aires,
I'any 1975 per ]' editorial Aguilar . Farem el mateix amb les altres obres de Fichte que citem
si en tenim edicio en castella.

6. Vg. Erste Einleitung in the WL (Primera introduccio a la Doctrina de la Ciencia) 1, 428
(20). Ed , castellana . Fichte. Primera y segunda introduction a la Teoria de la Ciencia. Trad.
de Jose Gaos. Madrid 1934 , Revista de Occidente.

7. Zweite Einleitung in the WL, (Segona introduccio a la Doctrina de la Ciencia) I, 477
(104): "Tot el que es presenta en la consciencia esta fundat , prodult, per les condicions de la
consciencia de si i no hi ha en absolut un fonament d'aixo que sigui exterior a la consciencia
de si».
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cessita l'autoposicio d'un Jo Absolut entcs com a Autogenesi o Llibertat.
El filosof es converteix en observador de l'esperit huma en la creacio ori-
ginaria de tot concixement . Es en aquest sentit que podem dir que el Grund-
lagc do 1794 i el Grundiss des Eigenthumlichen der Wissenschaftslehre in
Riicksicht auf das theoretiscbe Vermogen (Compendi del que es propi de la
Teoria de la Ciencia en el que fa referencia a la facultat teorica ) (1795) vo-
len ser l'exposicio deductiva del que Kant, segons ho creu Fichte, havia
ofert fragmentariament.8 En aquestes obres del periode de Jena, Fichte mos-
tra que la finitud del Jo ds condicio de la consciencia de si i de la llibertat
i, mds concretament , que ]a finitud sensible del Jo, la seva finitud quanti-
tativa, ]a seva afectabilitat o passivitat, son condicions de la Llibertat. Fich-
te crcu que ds essential a la rao posar els seus objectes en 1'espai i el temps.

Fichte diu que , malgrat els equivocs suscitats per les obres kantianes,'
l'esperit autentic del kantisme ens obliga a pensar que la sensibilitat ha de
ser cornpletament deduible de la subjectivitat transcendental i, concreta-
ment, que no cal considerar, corn sembla ter Kant, la cosa en si com a causa
de la materia de les representations . Fichte intenta deduir com a determi-
nants de la consciencia de si els elements inconnexos de la filosofia teorica
kantiana . En ]a WL, tots els elements de la intuicio sensible -fins i tot la
sensacio- son deduits des de l'activitat transcendental de la imaginacio pro-
ductiva. Les divergencies dc la WL respecte del kantisme -recordem que
el propi Kant va mantenir contra l'idealisme fichtea el caracter limitat de la
seva Estetica Transcendental- son explicades per Fichte, d'una banda, com
el resultat del silenci voluntari de Kant respecte les possibilitats reals del
seu metode transcendental '° i, d'altra banda , corn el resultat logic de la di-
fercncia entre una explicacio elemental , com la kantiana , i una explicacio
genctica -previa- com la que el propi Fichte pretdn . t' En la deduccio
que proposa la WL, la cosa en si queda reduida a simple concepte amb que
opera necessariament el Jo finit , pero , alhora, deixant de banda Kant, que-
da demostrat que la finitud sensible es propia de l'unica forma de coneixe-
ment realment possible i pensable.

2. L'hiatus de que parteix 1'andlisi teorica del Grundlage

La deduccio de l'expericncia que pretdn el Grundlage requereix l'expo-
sicio de la doctrina teorica i de la doctrina practica i es sostd principalment
en aquesta . La necessitat que la doctrina de la rao practica complementi la

8. En relacio al judici fichtea sobre Kant vg. J.G.Fichte Recension des Aenesidemus (Res-
senya d'Enesidemus ) (1792). Hi ha traduccio castellana de V.E.Lopez i J.Rivero, Madrid, 1982.
Ediciones Hyperion.

9. Kant dona a entendre que l'espacio - temporalitat es nomes la modalitat del coneixement
finit huma i que es pensable una forma de representacio no passiva davant cls seus objectes,
una intuicio creadora que posseeixi les coses en si mateixes . A la Ressenya d'Enesidemus (1792)
Fichte explica clue la font dell equivocs entorn la filosofia kantiana es la distincio << vulgar»,
de 4enomen » i «cosa en si». A causa que Kant no redueix l'espai i el temps a un unit principi
-com fa, en canvi , amb les categories-, sembla que aquelles son simples formes de la repre-
sentacio humana i que es pot pensar en una altra constitucio de les coses per una altra mena
de representacio . D'altra banda, la sensacio tambc queda inexplicada des del transcendental.

10. Segons Fichte, Kant sabia molt be el que s'abstenia de dir... Vg. Grundlage... 1, 186
(75).

11. Vg. Grundiss... 1, 411.
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Ionantentacio del saber tciorjc en el Grtnnll.n c comporta on «salt» en 1'a-

11alisi, un pas injustificat teoricament i mitjan4ant el qual s'afirma la con-

dicio sensible del Jo limitat . Aquest << salt,, nomds sera justificat per la doc-

trina practica.

L'hiatus quc podem assenvalar en el raonament fichtea consisteix en la
introduccio injustificada de la quantitat determinada en el pas dels princi-
pis fonamentals a la deduccio teorica propiament dita. << La finitud actual
-diu Gueroult- implica un quantum determinat . La WL sembla deduir
aquest quantum, aquesta determinacio, de la simple divisibilitat; pero
aquesta, lluny d'implicar-la, exclou tota quantitat determinada . La propo-
sicio < El Jo es posa com a determinat pel No Jo» [de la qua ] parteix l'analisi
teorica] que substitueix la possibilitat dun limit mobil enunciat en el prin-
cipi per un limit fix [afirmat en aquella proposic][o], no ds doncs dedu-ida
[del Tercer principi fonamental , s'enten ], sing simplement postulada».'-'

A continuacio explicarem ( ap. 3) que Fichte ds ben conscient de l'hiatus
que comet en la deduccio de la quantitat determinada ; ( ap. 4) veurem que
aquest hiatus inevitable ds superat per la doctrina practica i (ap. 5) mostra-
rem que, en tot cas, 1'intuicionisme de fons juga un paper important en la
justificacio de la finitud del Jo i, alhora , en la negativa a acceptar la possi-
bilitat d'una Intel-ligencia Infinita o d ' una Llibertat sense oposicio , -en de-
finitiva, d ' un Ddu infinit.

3. La limitacio primitiva i la determinacio sensible d 'aquesta limitacio

A la primera part del Grundlage es reconeix que la doctrina teorica ne-
cessita el complement de la practica , la qual es fixara en altres aspectes es-
sencials del Jo del principis fonamentals . L'afirmacio de la reciprocacio 0
determinacio reciproca ( Wechselbestimmung ) d'un No Jo determinat amb
el Jo ha de set justificada per principis superiors als teorics.

La posicio del Jo tan sots ds possible per ]'exclusio de quelcom '<altre'<.
L'autoconsciencia efectiva en que el subjecte topa, tematicament o no, amb
la forma de la seva Joitat (Ichheit ) s'aconsegueix en el regrds al Jo des de
la consciencia objectiva , l'autoposicio es guanya amb i'autodeterminacio i
1'autolimitaci6 mitjancant el sorgiment de la dualitat subjecte - objecte: -Tan
bon punt com el Jo ds per a si mateix -afirma Fichte-, sorgeix necessa-
riament per a ell un dsser fora d ' ell».13 L'exposicio teorica d ' aquesta doc-
trina fonamental es desenvolupa al Grundlage fins a 1 ' explicaci6 de la -

sin-12. Vg. Gueroult , L'evolution et la structure..., vol. I, p. 261 . El mateix hiatus en la de-
duccio fichteana el denuncia com una incorreccio J. Marechal a El punto de partida de la me-
tafisica, vol. IV, p. 457-58 ( de l'edicio castellana d'Ed. Credos , Madrid, 1957): 'El concepte
de limitacio -diu Marechal- no implica directamcnt roes que la carencia d'unitat absoluta,
que, en si mateixa , es multiplicitat . Per tal de fcr - nc un principi de quantitat cal afegir altres
conditions . La quantitat es converteix per a Fichte en consequencia necessaria de la limitacio

del Jo tan sols en la mesura que aquesta limitacio comporta una accio reciproca entrc el sub-
jecte i 1'objecte ... Aixo equival a fer I'afirmacio seguent: un Jo que no pot cntrar en activitat
conscient sing cs per la recepcio de Jades (per mitja dc la sensibilitat) tc necessariament un
mode d'operacio quantitatiuw>.

13. Vg. Zweite Einleitung in die WL, I; 457 ( 69); a 1. 489 ( 124), Fichte continua dient:

«Quan Jo em polo a mi mateix , em poso com a limitat a consequencia dc la intuicio del meu

posar - me. Jo soc, a consequencia d'aquesta intuicio, finis . Aquesta Iimitacio meva es -pel fet
que condiciona el posar-me jo matcix a mi mateix- una limitacio primitiva.»
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tesi tic la determinabilitat» (sintesi transcendental de la consciencia de si 1
de ]a consciencia objectiva en general) i la Deduccio de la representacio (po-
sicio pel Jo i per a] Jo de la seva propia limitacio). Tanmateix, aquella sin-
tesi i aquesta deduccio parteixen de la suposicio, encara injustificada, que
la reflexio originaria del Jo es una determinacio quantitativa. Aixo deixa sen-
se fonament radical la part teorica del Grundlage.

Fichte es conscient de ]'hiatus existent entre l'analisi teorica i els prin-
cipis fonamentals. A Zweite Einleitung in die WL, Fichte explica que una
coca es la «limitacio en general-, deduida de la possibilitat del Jo, i una al-
tra es la «limitacio completament determinada>>, no deduida: <<De la possi-
bilitat del Jo s'ha deduit la necessitat d'una limitacio en general (Besch-
ranktheit iiberhaupt) del Jo. Pero la determinacio (Bestimmheit) d'aquesta
limitacio no pot ser deduida perque ella es el condicionant de tota Joitat.
En aquest punt tota deduccio s'acaba. Aquesta determinacio apareix com
absolutament contingent i proporciona el factor merament empiric del nos-
tre coneixement. Es a11o que fa que jo sigui, entre els possibles essers ra-
cionals, un esser huma, i que sigui, entre els essers humans, aquesta perso-
na determinada».'4 La limitacio primitiva originaria, condicio de l'autopo-
sicio d'un Jo en general, es introduida amb l'exposicio dels principis fona-
mentals; la limitacio originaria quantitativa, condicio de la posicio del nos-
tre Jo huma es indeduible d'aquells principis perque suposa una condicio
-la quantitat determinada- que no hi es implicada, sing que tan sols se'ns
dona en 1'experiencia.

4. L'aportacio de la doctrina practica a la determinacio de la finitud sensi-
ble del Jo

La part teorica del Grundlage depen de la doctrina practica. A la WL
del Grundlage l'ordre d'exposicio es diferent de 1'ordre de fonamentacio.ts
El discurs deductiu passa primer per 1'exposici6 teorica que aclareix la ma-
nera com el Jo es posa com a determinat pel No jo 1 ens descobreix que la
representacio es producte integre del Jo que reciproca amb si mateix mit-
jancant el moviment peculiar de ]a imaginacio; pero ha de ser la doctrina
practica ]a que proporciona la sintesi real (teorica i practica) del Jo i el No
Jo tot introduint la tendencia (Streben) com a vehicle de la realitzacio efec-
tiva de la llibertat.

L'exposicio dels principis fonamentals nomes presenta la forma bdsica
del sistema; la sintesi real del Jo i el No Jo s'assoleix quan la deduccio com-
pleta del Jo cognoscent 1 actuant fa palesa la imbricacio essential d'amb-
dues dimensions. Aquesta deduccio completa s'efectua en el marc formal
de la divisibilitat dels oposats, pero tan sols s'acompleix del tot quart el <fac-
tum» de la finitud quantitativa es presentat com a condicio de l'exercici de
la llibertat. Vegem-ho.

14. Vg. Zweite Einleitung in die WL, 1, 489 (125).
15. La part teorica exposa el corn i no el per que de I'oposicio del No Jo. Vg. Grundlage...

1, 125 (38).
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a) La limitacio sensible coin a condicio dc la llihertat efectiv a

El Jo, coin Absolut, es l'activitat que s'autodetermina a posar tota la rea-

litat; a mes, pero , si el Jo es aital Jo s 'ha de polar a si mateix posant tota

la realitat , ha de reflexionar . °' El Jo Absolut ha de ser la unitat sintetica

d'una activitat reflexionada ( centrifuga ) i una activitat reflexionant ( centri-

peta ) i exigeix, per tal d'acomplir la seva essencia , que ambdues activitats

esdevinguin una de sola en l'infinit . Tanmateix , aquesta unitat tan sols pot

ser l'objectiu d'una tendencia del Jo a esdevenir infinit, absolutament de-

terminat i no determinat per cap No Jo (es a dir, absolutament lliure).

Ho expliquem: la reflexib infinita del Jo sobre si mateix es nomes l'ob-

jectiu d'un avenc inacabable pel fet que la reflexib nomes es efectivament

possible si existeix distincio entre l'activitat centrifuga i l'activitat centripe-

ta." Ara be, aquesta distincio s'efectua mitjancant una limitacib que inver-

teixi la direccio de l'activitat centrifuga tot limitant - la i posant , aixi, un Jo

finit. Quan el Jo es copsa a si mateix coin a finit , posa un No Jo limitant

infinit, obre l'ambit de la represcntacib en el punt en que ha reflexionat so-

bre la seva activitat (esdeve teoric) 1 restableix immediatament la tendencia

que el porta a eixamplar vers l'infinit, mitjancant la transformaci6 moral i

cultural, la seva propia realitat, superant tot obstacle i experimentant la pro-

pia llibertat i el propi desti en aquesta superaci6 ( esdeve practic).

El No Jo conseguent a la reflexib efectiva del Jo es posat pel Jo mit-

jancant una acci6 absoluta, indeduible: el xoc (anstoss). Aquesta accio ab-

soluta posa un No Jo quantitatiu perque la simple tendencia de fer-se i sa-

ber-se infinit propia del Jo se li pot manifestar coin a tal enfrontant un mon

resistent . L'acc16 Iliure que es el Jo i que ell ha de posar per a si mateix

nomes es pot realitzar i constatar en la superaci6 d'obstacles davant els

quals se senti passiu . El caracter d'aquests obstacles s'expressa propiament

en el sentiment reflexionant que, segons Fichte, es la sensac16 , un senti-

ment de constrenyiment , de passivitat , de necessitat.18

El Jo es, doncs , una accio , un actuar que posa un mon sensible per tal

de reconeixer- se coin actuant , i que ha de coneixer aquest mon que se li

revela coin a oposat en la sensac16 per tal d ' adequar-lo a les seves finalitats

i reduir-lo , aixi , a Jo.19
Quan troba resistencies objectives , el subjecte topa nomes amb cls pro-

pis limits i se sent passiu perque no se'ls imposa arbitrariament , creant aixi

una realitat il•lusoria , si.nb que son el resultat de les modalitats de la seva

activitat necessaria regida per Reis essencials. D'acord amb elles, el Jo pro-

cedeix a dissenyar un mon oposat configurat per la cadena de necessitats

naturals a que tot subjecte huma esta sotmes en tant que esser corporal.

Ara be, « qui tem la necessitat de la naturalesa -assegura Fichte- to por

de la propia ombra».-'0 El Jo huma creu en la realitat independent d'allo

que es presenta i no sap que es nomes el resultat de la projeccib de la pr6-

16. Vg. Grundlage... 1, 277 (139).
17. El Jo s'ha de distingir coin « el qui reflexiona ' i corn ,aquell sobre el qual es reflexio-

na»; vg. Grundlage ... 1, 274 (132).
18. Sobrc la sensacio vg. Grundlage ... 1,323 ( 163); Grundiss ... I, 335 ss; Zweite Einleitung

in die WL 1, 490 (126).
19. Vg. Zweite Einleitung in die WL, 1, 464- 5 (80-81).

20. Vg. Einleitung in die WL (1813 ), IX, 22 ; vg tambe Erste Einleitung in die WL 1,441

(43).
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pia realitat joica posada per al Jo quan la seva accio tendent a 1'infinit es

constreta en un punt que intenta sobrepassar. La consciencia natural creu

en la superioritat de les Ileis que determinen el mon perque des de la seva

perspectiva no filosofica ignora 1 ' activitat transcendental que les consti-

tueix.'`1

b) La necessitat de la indeduibilitat

El fet que l'analisi transcendental del Jo tendent ( practic) mostri que la
finitud sensible es condicio de possibilitat de la consciencia Iliure no com-
porta la deduccio essencial, mitjancant 1'analisi conceptual del Jo, del mon
concret de la vida sensible . La WL manifesta la intel-ligibilitat de la posicio
del mon, pero no deducix estrictament 1'existencia real d '« aquest mon sen-
sible' del Jo sino que la postula per tal d'explicar tot un seguit de fets, es
a dir: la finitud actual del Jo , 1'experiencia sensible , la consciencia efectiva
de la llibertat.--

Aixo no significa que la deduccio sigui deficient, sino que mes aviat pre-
serva el caracter Iliure del Jo que fonamenta 1'experiencia. El nostre mon
nornes pot ser rebut en 1'experiencia de cadascu , en un acte de consciencia
indeduible com aital fet pet-6 postulable en general si es que ha de ser pos-
sible una consciencia, un Jo. El mon nomes pot ser posat per una accio ab-
soluta, Iliure , espontania i particular del Jo Absolut . L'alternativa es el dog-
matisme fatalista : una filosofia segons la qua] cada cosa determinada es un
moment necessari d'una cosa en si absoluta i, per tant , divina.23

4. L'intuicionisme com a pressuposit de la filosofia fichteana

Hem vist que la fonamentacio del coneixement s'efectua mitjancant una
deduccio que enllaca el Jo dels principis fonamentals amb el Jo sensible i
que suposa que ]a finitud sensible cs, alhora, condicio de l'autoposicio del
Jo corn a efectivament cognoscent i Iliure. D ' aixo resulta que les idees d'un
esser cognoscent infinit o d ' una Ilibertat absolutament realitzada son con-
tradictories. Aquest finitisme a que s'aboca la fonamentacio fichteana ve do-
nat per la primacia del concepte de tendencia, pero tambe ve determinat
per un intuicionisme que explica el coneixement possible des de la dualitat.
Per tai de fer mes evident aquesta connexio d'intuicionisme i finitud ens
proposem : ( a) mostrar que la relacio intuitiva es, segons Fichte, 1 ' essencial
en tota relacio cognoscitiva , ( b) examinar breument la funcio del concepte
en la constitucio de la representacio i (c) relacionar 1'intuicionisme amb el
monisme de 1'acci6 Iliure en que es fonamenta la WL.

a) La intuicio com a essencia del coneixement

Al Grundlage, el Grundiss i les Erste i Zweite Einleitung in die WL,

Fichte es refereix a la «intu 'icio » en quatre situacions que cal distingir acu-

21. Grundlage ... 1, 313 (156 ) ,... tot l'objectiu es originariament subjectiuw,.
22. Vg. Grundlage... I, 252-53 (119) i I, 275 (133).
23. Vg. Grundlage... 1, 263 (125).
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radament: 1) L'estat d'intu'icio (Zustand des Anchauens) o conflicte de la
imaginacio amb si mateixa que dona floc a la materia del fenomen; 2) La
intuicio immediata (Unmittelbare Anschauung) o constitutiva de la -cosa»
(Ding); 3) La «intuicio mediata < (Mittelanschauung) o donacio de la cosa
at Jo per tal de ser reproduida per la imaginacio (representacio) i 4) La in-
tuicio intellectual (Intellectuelle Anschauung) segons la qua[ el Jo finit cop-
sa la seva essencia i operacions necessaries.

1) L'Estat d'intuicio. Quan es produeix el xoc, ]'activitat centrifuga del
Jo reflexiona parcialment i entra en conflicte amb si mateixa. Aleshores la
imaginacio oscil-la en el punt en que ]'activitat del Jo es impulsada a la re-
flexio i, at mateix temps, rellancada a intentar posar la infinitud. E1 Jo, pero,
ha de posar per a si mateix el seu estat en el conflicte. Aquest estat es el
de la seva activitat resistent: alhora actuant i pacient. La reflexio en que at
Jo se li oposa el seu estat es anomenada at Grundlage reflexio de ['exterior
i es aquella que li ofereix la realitat.24 Ara be, la incorporacio per part del
Jo del seu estat comporta un cesament del moviment de la seva activitat re-
sistent. Aquesta interrupcio s'efectua per la espontaneitat d'una altra acti-
vitat, la reflexio de ['interior, que capta -intueix- 1'estat del Jo i que, amb
aquesta captacio, dete el moviment d'oscil-lacio de la imaginacio. Aleshores
]'activitat resistent no es copsada com a tal activitat sing com a producte,
com a quelcom donat. Fichte diu que quan es realitza aquesta fixacio del
moviment de la imaginacio per part de la reflexio interna que la fixa i la
copsa, aleshores queda com una resta d'aquella oscil-lacio, un vestigi, una
forca en potencia i un substracte d'aquesta forca.25 Aquesta resta es ]a ma-
teria del fenomen i la referencia de la materia at Jo es -segons ho diu el
Grundiss- la sensacio, constituida per la cornbinacio de la reflexio de ]'in-
terior i ]'exterior i definida com <<acte pel qua[ el Jo relaciona amb si ma-
teix, s'apropia I posa en si mateix, a11o estrany que troba en si mateix».2`
El que es sentit en la sensacio (o estat d'intuicio, indistintament) es ['acti-
vitat del Jo fixada i compromesa en el conflicte generat, creu el Jo natural,
per ]'activitat contraria d'un No Jo encara indeterminat. El que es sentit es
estrany per at Jo perque li fa front com activitat oprimida -mentre que at
Jo 11 correspon la illimitacid- i perque viu el xoc com a contingent, quel-
com atribuible a una causalitat exterior.

2) La intuicio immediata. En la sensacio, el Jo limitat se sent constret,
afectat per quelcom -exterior- a ell i independent de la seva voluntat. La
posicio de la sensacio -es a dir, l'autoposicio del Jo com a sensible- s'e-
fectua mitjancant una reflexio que posa en el Jo i contempla ]'activitat mo-
dificada en el xoc i que, en posar-la, i per a posar-la com activitat limitada,
com a limit per at Jo, la depassa, transferint quelcom enlla del limit, quel-
com que expliqui aquell sentiment de constrenyiment, la causa de l'afec-
cio.27 Passa aleshores que el Jo limitat no es reconeix a si mateix en allo
que l'afecta en la sensacio i en posa el fonament en quelcom que exclou de
si mateix: un No Jo limitant.

El Jo posa per a si mateix la seva limitacio I la cosa que el limita, re-

flexiona sobre l'objecte inconscientment posat i, en canvi, no reflexiona so-

24. Vg. Grundlage... I, 226 (98-99).
25. Vg. Grundiss... I, 336.
26. Vg. Grundiss... I, 340.
27. Vg. Grundiss... 1, 361.
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bre l'accid transcendental que el posa, la qua] queda coin congelada per una
nova captacid. Es perd aixi en la intuicio ,immediata>>, <exterior>, «primi-
tiva>, «insconscient>> i «fosca>> del No Jo."

3) La intuicio mediata.29 El Jo ha de posar en si mateix la seva intuicio
prirnera, s'ha de posar com a intuent, com actiu en la intuicid. Ha de re-
flexionar sobre el seu producte i posar-lo d'alguna manera com a producte
seu. Una nova reflexio li oferira no la ]a Cosa produida sing ]a seva imatge.
Aquesta si que apareix com a producte reconegut de 1'activitat iliure i es-
pontania del Jo quc no actua constret per una necessitat exterior a ell i, en
aquest sentit, es diferencia de la cosa que es producte no reconegut de l'ac-
cid del Jo en la sensacio i la intuicid immediata. <Aqui la imaginacid no
produeix sing que tan sols capta alld que ja ha estat produit».30 Aleshores
la imaginacid esdeve imaginacid reproductiva quc se sent Iliure davant les
diverses determinations possibles de l'objecte <confusament>> intuit, encara
indeterminat per al Jo. Tot i aixi, quan la captacid s'exerceix efectivament,
reprodueix integrament 1'intuit, el determina completament per al Jo en la
irnatge (representacio).

Ara be, la imatge s'ha de relacionar amb la Cosa que reflexa. El fona-
ment d'aquesta relacio sera alld que Fichte anomena al Grundiss intuicid
mediata. Fichte la descriu com a rail de relacio o terme intermediari entre
la Cosa i la imatge, diu d'ella que es la garantia de ]a correspondencia entre
les coses i les nostres representations, i la defineix com a «intuicio deter-
minada peril inconscient de la cosa» en la qual i per la qua] totes les quali-
tats de l'objecte son plenament determinades.
Ws clarament: la cosa es posada en el Jo mitjancant una intuicio im-

mediata que la produeix i l'ofereix directament, si be en un acte que la deixa
encara indeterminada per al Jo. El Jo es troba perdut en l'objecte que ell
mateix produeix quan es posa com a limitat en la sensacio. Aquest objecte
roman indeterminat davant la mirada inconscient del Jo tot i que en si ma-
teix -com a objecte A, B...- es perfectament determinat. La imatge es
construeix amb la reflexio que incorpora l'objecte produit re-produint-lo,
pero aixo es possible perque la intuicio productiva a que el Jo s'havia lliu-
rat s'acaba sense ser anihilada en la consciencia, sing conservada en refe-
rcncia mediata al Jo, com a116 que el Jo posseeix, sense adornar-se que es
tracta d'un producte inconscient seu, i que el Jo reproducix en la imatge
per tal d'obtenir una representacio conscient.

El que es caracteristic de la imaginacid reproductiva es el fet que el Jo
posi la imatge com a producte seu perque, previament a la seva determina-
cio, oscil-la entre Ics diverses deterrninacions possibles de l'objecte produit
en la intuicio primera, oscil-lacio que el Jo capta en una reflexio posterior
com a propia de la facultat del Judici. La determinacid dc la imatge es dona
quan ]a llibertat de 1'exercici imaginatiu es constreta a posar una qualitat
determinada (propietat) en un acte que el Jo captara despres com acte de
<<pensar>> quelcom. La rad de relacio d'aquesta imatge plenament determi-
nada (que exhibeix unes qualitats objectives i no unes altres) i la cosa, ofer-

28. Vg. Grundlage... 1, 235 (104) i Grundiss... 1, 364.
29. Vg. Grundiss... 1, 377-8.
30. Vg. Grundlagc... 1, 236 (104).
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to i produida originalmcnt en la intuicio immediata, es la determinacio COT

pleta en virtut de la qual la imatge i la cosa s'identifiquen en la imatge ple-
nament determinada ( representacio ) de la cosa.31

Resumint : intuicio immediata i intuicio mediata son , pel que fa al seu
contingut , el mateix ; pero es distingeixen per la manera com refereixen el
seus objectes a] Jo. La primera ofereix a116 que es intuit -ho posa en el
Jo- de manera immediata perque el produeix en un acte intuitiu mitjancant

el qual el Jo capta el seu limit i exten un No Jo enlla del limit , un No Jo
de moment indeterminat per al Jo pero en si mateix determinat. La segona
es la mateixa intuicio immediata que ofereix el mateix objecte pero conser-
vat com accio bloquejada del Jo i referit a ell mediatament com a «cosa»

per tal que en la nova reflexio ( captacio , intuicio ) de la imaginacio -ales-

hores reproductiva- sigui captat i posat per al Jo en una representacio ple-

nament determinada de la cosa.
Som al nucli de 1'idealisme fichtea: la representacio sensible es construi-

da per un proces intern al Jo d'acord amb les seves lleis d'autoposicio i au-
todeterminacio . La «cosa » produida en la primera i segona reflexio i la imat-

ge o reproduccio de ]a cosa formada en la tercera son moments diferents,
pero que s'impliquen mutuament , de la reflexio necessaria del Jo sobre si
mateix. La representacio adquireix el seu valor objectiu a causa de la con-

tinuitat i mutua implicacio dels actes que el Jo realitza segons lleis. Pel fet

que podem explicar la representacio, mitjancant ]a WL, coin a reproduccio
imaginativa realitzada a partir d'una intuicio mediata, sabem que hi ha con-

cordancia entre la representacio i els seus objectes els quals son tambe pro-

ductes de la imaginacio ( determinations del Jo). I es precisament perque

aquestes determinations es realitzen d'acord amb lleis essentials que les re-

presentacions formen un sistema de connexions necessaries i que el Jo na-

tural creu en la realitat d'allo que coneix amb un sentiment de necessitat.

4) La intuicio intellectual . Fins aqui ens hem fixat en el proces de con-

formacio de l'objecte sensible i no hem entrat en la deduccio fichteana de

1'espai i el temps i de les categories de causalitat i substancialitat des dels

modes necessaris de ]'accio imaginativa. Al final d'aquesta deduccio acaba

allo que Philonenko anomena < construccio del mon ». Encara ens faltaria,

pero, per tal d'explicar la deduccio total de la representacio, fer un segui-

ment de les diverses reflexions , captacions i intuicions mitjancant les quals

el Jo es posa a si mateix com a determinat pels seus objectes pero tambe

corn a diferent d'ells tot copsant: 1) la seva activitat determinant dels ob-

jectes mitjangant fixacions conceptuals ( Enteniment ); 2) la seva capacitat de
determinar o abstraure (Judici); i 3) la seva potencia d'abstraure -prescin-

dir- absolutament de qualsevol objecte i copsar - se a si mateix com alto de

que es impossible abstraure (Ra6).32
La determinacio de l'objecte es correlativa a 1'autodeterminaci6 i auto-

distinci.o del Jo perque 1'objecte es, com s'ha vist, una determinacio del pro-

pi Jo i perque, com se segueix de la deduccio de la representacio , despres

de la tercera reflexio, el Jo conforma 1'objecte com a quelcom per a ell quan

es per mitja de 1'objecte que es troba a si mateix. La consciencia objective

31. Vg. Grundiss ... 1, 377-8.
32. Vg. Grundlage... 1, 235 (104); 1 239 (106); 1,240 (107) i 1, 241-2 (108) i I, 243 (109).

En els textos corresponents podem resseguir la cadena d'intuicions imaginatives mitjancant

les quals el Jo constitucix les seves facultats i reflexiona sobre si mateix.
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gut no deixi al Jo davant una mobilitat inacabable haur<i dc ser conceptua-
litzada: -la intuicio corn a tal ha de ser fixada per tal de ser compresa corn
a una i la mateixa».36 Com deia tambe Kant, la representacio es constitueix
per la unio de la intuicio i el concepte. El concepte es signe de finitud del
cognoscent que ha de fixar la diversitat de la intuicio per tal de poder-la
copsar i relacionar.37 El proces de conceptualitzacio -1'espontaneitat de la
rao- consisteix en la fixacio de la imaginacio en la seva activitat produc-
tiva (formadora de la cosa), primer, i despres reproductiva (formadora de
la imatge): el'enteniment es la imaginacio fixada per la rao». E1 concepte
esta al servei de la intuicio finita perque sense ell no hi ha res que sigui <u>

per al Jo, no hi ha «quelcom,> determinat per al cognoscent. Mitjangant el
concepte, l'intuit sensible o intel•lectualment es torna comunicable, expli-
cable. A causa del seu arrelament en una intuicio sempre particular, imme-
diata i irrepetible, la conceptualitzacio que malda per explicar l'intuit es
sempre limitada i mes pobra que la intuicio que la soste. D'aqui deriva el
fet que tots els nostres continguts de consciencia tinguin una recta incomu-
nicable i aixi s'explica tambe que la vertadera filosofia hagi de partir, se-
gons Fichte, d'una intuicio intellectual de l'activitat originaria del Jo i de
les seves manifestacions essencials, intuicio intellectual filosofica tan sols a
1'abast dels qui a forga de «geni>> i de «sentit de la veritat» poden sintonit-
zar amb «1'esperit>> de la WL. Els qui no accedeixin intuitivament a la Teo-
ria de la Ciencia no ho podran fer facilment mitjancant el desplegament
conceptual que trobaran als escrits fichteans.38

c) Intuicionisme i monisme de 1'acci6: conclusions sobre la concepcio
fichteana del coneixement

Es essencial a la WL mostrar que el fet de tenir la intuicio i el <<veure>>
corn a essencia del coneixement no suposa considerar-lo corn a encontre o
enfrontament entre coses estranyes, cores en si, tot i que, d'altra banda,
sembla que parlar de relacio intuitiva evoca 1'enfrontament entre coses que
es posen en relacio immediata. L'intuent, pensa Fichte, no es una cosa que
capti immediatament una altra cosa que deixi en ell una petjada: la repre-
sentacio; aquesta, a mes, tampoc es una cosa. El coneixement, en tans que
acte conscient d'un subjecte, es inexplicable corn a simple efecte d'una cosa
sobre el cognoscent.39 Per aixo Fichte explica que la intuicio corn a capta-
cio de productes de la imaginacio o dels seus modes d'operar es sempre cap-
tacio d'una activitat subjectiva i no d'una cosa o un esser; es tracta sempre
d'una reflexio, d'un posar quelcorn del Jo -una activitat del Jo- per al

36. Vg. Grundlage... 1, 232 (102).
37. Tot el que no sigui comprensio d'un cop sing progressio d'un element a un altre es

quelcom finit: Vg. Grundlage... I, 281 (137).
38. Vg. Uber den Begriff der WL (Sobre el concepte de Doctrina de la Ciencia), 1, 72-3;

Grundlage... 1, 284 (138); i Vg.Erste Einleitung in die WL 1, 433-5 (29-32).
39. Fichte redueix tota pretensio d'explicar el coneixement a partir de I'enfrontament en-

tre coses a materialisme fatalista; nega que la representacio sigui simplement l'efecte de la cau-
salitat de l'objecte sobre el cognoscent i declara impossible la pretensio d'explicar el transit
objecte-subjecte a traves de la representacio si es considera l'objecte corn a materia oposada
a un esperit. Vg. Erste Einleitung in the WL 1, 436 (34 ss).
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Jo. La realitat es sempre activitat: aquest monisme de ]'accio esta, tanma-
teix, lligat estretament a un intuicionisme que posa en el veure i en la dua-
litat 1'essencia del coneixement . La intuicio de la realitat sensible es -ho
veu el filosof- una captacio del fer-activitat resistant de la imaginacio pro-
ductiva en el limit imposat amb el xoc, encara que el Jo natural consideri
aquesta intuicio com la d ' una cosa real i independent , un esser. 40 D'altra
banda la intuicio intelectual no copsa tampoc una substancia espiritual, ni
tan sols un ens actiu , sino que es la captacio d'una activitat , d'un viure: es
1'execuci6 o coexecucio particular de 1'autoge'nesi que es el Jo mateix.

El fet de tenir tota intuicio com a captacio d'una activitat del Jo i com
a reflexio evita la possibilitat que el coneixement , un cop assimilat a ]a in-
tuicio, pugui ser interpretat des de ]a simple oposicio dc cosec separades
per abismes infranquejables . La intuicio es una accio del Jo que es dirigeix,
captant - la, posant-la per a] Jo, a una altra accio del Jo. Entre 1'intuit i ]'in-
tuent existeix una plena unitat de contingut : tot acte d ' intuicio es , en defi-
nitiva, autointuicio immediata del Jo. Aquesta immediatesa del Jo per a si
mateix constitueix el punt de radical unitat de les activitats relacionades en
la intuicio mitjancant el qua ] esdeve possible la relacio cognoscitiva: <Tota
consciencia possible coin a quelcom objectiu d'un subjects pressuposa una
consciencia immediata en ]a qual l ' objectiu i el subjectiu siguin absoluta-
ment una sola cosa».41

Ara be, tot i qua 1'intuicionisme i el monisme de 1'acci6 es complemen-
ten be a la WL, la representacio del coneixement -tantes vegades rebut-
jada per Fichte- corn a enfrontament entre contraris continua present con-
dicionant les tests de la filosofia fichteana. Es cart que alto que s'enfronta
no son coses sino quantitats d'activitat que s'exclouen i es complementen
en l'esfera del Jo, pero tambe es clar que es pot parlar de coneixement ob-
jectiu i d'autoconsciencia efectiva perque es produeix aquella mena d'o-
posicio, resultat de la inversio necessaria de l'activitat centrigufa del Jo i la
seva consequent limitacio : - No podiem concebre la representacio coin a
possible -diu el Grundlage- sense pressuposar que es produeix un xoc
en 1'activitat del Jo projectada vers l'infinit i l'indeterminat . Aixi , doncs, el
Jo coin a intel-ligencia depen d'un No Jo determinat».42 El Jo teoric depen
del No Jo quantitatiu indeterminat que s ' esten en ]'infinit mss enlla del li-
mit imposat pal xoc. Un No Jo, una limitacio del Jo, ]a finitud del Jo, han
de ser postulats sens falta si ]a consciencia ha de ser possible. A causa de
l'oposicio del No Jo, el Jo reciproca amb si mateix i aquesta reciprocacio
mitjancant la qual s'explica la representacio consisteix , segons el Grundla-
ge, en el conflicts antra termes absolutament oposats: el finit i 1'infinit, ]a
finitud efectiva despres de la reflexio i la infinitud anhelada pal Jo, el sub-
jecte finit que es posa a si mateix com a determinat i el No jo infinit que
s' esten enlla del limit i qua esdeve objectiu d'un treball d'incorporacio pro-
gressiva que eixampli el Jo determinat vers ]a infinitud.

L'oposicio del finit i 1 ' infinit genera la vida del Jo i fonamenta un con-
flicte o una oposicio entre les saves activitats internes , conflicts descrit per

40. Vg. Zweite Einleitung in die WL 1, 498 (141).
41. Vg. Versuch einer neuen Darstellung der WL (1797) (Assaig d'una nova exposicio de

la DC). (63- 64) Entre parentesi la paginac16 de 1' edicio espanyola de B. Navarro , Mexico,
1963 UNAM.

42. Vg. Grundlage ... I, 248 (116).
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la Deduccio de la representaclo . La intuicio es certament una relacio d'uni-

tat en el si del Jo, pero es tambe i sobretot el resultat i 1'expressi6 d'una

oposicio imprescindible per a fer possible la posicio del Jo. L'oposicio, nial-

grat tot, pertany a 1'essencia de la intuicio , tal i com Fichte la pensa. Es per

aixo que, quan explica el proces conformador del fenomen captat per la in-

tuicio empirica , diu: -en aquesta captacio es presenten diverses directions

oposades ... aquesta captacio , doncs, ha de ser realitzada per la facultat dels

oposats, per la imaginacio i, en consegiiencia , ha de ser ella mateixa intui-

cio»." Resulta molt significatiu que la imaginacio , la facultat de la sintesi

dels contraris , sigui per a Fichte la facultat d'intuir.44 Es rellevant tambe

que el problema que aborda la Deduccio de la representacio sigui 1'explica-

cio de la manera com el Jo efectiu , real i determinat arriba a distingir aque-

lla reflexio de l'exterior, que 1'hi oferia la realitat sensible intu 'ida, de la re-

flexio de l'interior , o activitat intuent que Ii permet captar-la. Quan el Jo

posa per a si mateix la diferencia entre aquestes dues reflexions oposades

es posa per a Si mateix com a intuent enfront de l'intuit.

El coneixement sensible resulta , com hem vist , del jot d'activitats que

s'oposen per tal de posar per al Jo la seva limitacio en el xoc: la intuicio

immediata s'oposa -te enfront- a la sensacio que afecta al Jo des del li-

mit; la captacio de la irnaginacio reproductiva s'oposa al contingut de la in-

tuicio immediata referit al Jo en una segona intuicio, la denominada intui-

cio mediata . La intuicio intellectual s'explica tambe per la distincio en el

Jo de 1'activitat centrifuga i la centripeta , distincio que pressuposa la inver-

sio de 1 ' activitat primera, el pas a traves d ' un mon oposat, de la consciencia

objectiva.
En conclusio : a mes d'identitat en el contingut de les activitats relacio-

nades, la intuicio pressuposa un desacord en la seva forma , en la seva di-

reccio, i si aquest desacord desaparegues i la identitat de les activitats fos

total aleshores la intuicio s'anul-laria a si mateixa i no seria res . La intel-li-

gencia que s'autointueix i en el si de la qual es realitza tota relacio intuitiva

es ambit d'unitat a priori, pero es ambit d'unitat sintetica perque no hi ha

autointuicio si no s'articulen una activitat reflexionant i una activitat re-

flexionada, si el Jo no reflexiona sobre si mateix i es limita i circumscriu

una parcel-la del seu propi esser per tal de veure-la, autodeterminant-se i

posant alhora un No Jo.

5. Intuicionisme ifinitud

La WL, com hem vist fins ara, es proposa deduir a partir de 1'afirmaci6

absoluta de la Llibertat -el Jo Absolut- el coneixement finit del subjecte

actuant i lliure. La finitud sensible del Jo es justificada a partir de Les exi-

gencies de 1'exercici de la Ilibertat, pero -s'ha vist- l'intuicionisme pecu-

liar de la WL ens conducix inequivocament a la finitud pel fet que tota re-

lacio intuitiva es definible com una relacio entre activitats contraries i fini-

tes en un Jo finit. Encara podem dir mes. La fonamentacio proposada per

la WL no tan sols descarta tota ciencia sobre el que no es donat en el Jo i

43. Vg. Grundlage... I, 235 (104).
44. Vg. Grundlage... 1, 225 (98).
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per al Jo mitjan4ant una intuicid finita, sinci que afirma coin a necessaria la
finitud de qualsevol Jo pensable, de qualsevol intel•ligencia possible, ex-
cloent tota possibilitat d'una intel•ligencia infinita o un esser infinitament
Iliure -el Deu transcendent, personal i infinit de moltes filosofies-, idees
quc el Grundlage considera impensables i contradictories.45

Al Grundlage s'arriba per dues vies a aquesta negacid d'un Deu infinit:
d'una banda, a partir do l'intuicionisme; d'una altra, mostrant la contradic-
torietat de la idea d'una tendencia absolutament realitzada, d'una ]libertat
sense oposicio. Per ambdds camins Fichte estableix que el Jo Absolut es el
simple Ideal que inspira i a que aspira immediatament la tendencia que de-
senvolupa el Jo limitat.

Considerem la cosa, primerament, des de la perspectiva de la filosofia
teorica. Quan Fichte ens mou a pensar sobre l'autoconsciencia de Deu, ens
diu: «Suposeu que hem d'explicar l'autoconsciencia de Deu, pero aixo no
es possible si no es pressuposa que Den reflexiona sobre el seu propi esser.
Pero com que en D6u el reflexionant seria tot en un i un en tot i com que
el reflexionat seria igualment tot en un i un en tot, aleshores en Deu i per
Den el reflexionant i el reflexionat, la consciencia i el seu objecte no po-
drien ser distingits i l'autoconsciencia de Deu no seria, per tant, explicada;
pero aixo romandra sempre inexplicable per a tota rao finita, es a dir, per
a tota rao lligada a la llei de la determinacid d'allo sobre el que es reflexio-
na».4" Es impossible parlar d'autoconsciencia en Deu perque no hi hauria
en una hipotetica ment divina cap oposicio per ]a qual el subjecte es trobes
a si mateix intuitivament. La idea d'una intuicid infinita -d'un Jo infinit-
es contradictoria perque aquesta intuicid no suposaria cap oposicio d'acord
amb la qual es distingeixin el «veure,, i el «vist,, en el si d'una intel-ligencia,
per aixo mateix, sintetica i finita, i no seria tampoc intuicid determinada
d'un subjecte o intuicid regida per la llei de la determinacid d'allo sobre el
quc es reflexiona. La finitud es condicid de possibilitat de la intuicid i de
I'autoconsciencia, per aixo la filosofia fichteana es distancia de qualsevol al-
tra que parli d'un Deu infinit, Intel•ligencia infinita. Queda, per tant, fora
del discurs fichtea l'especulacid kantiana entorn una intuicid intellectual
creadora, infinita, l'intuitus originarius.47 Pensar com a possible un Jo teo-
ric infinit en acre al marge -transcendint- de la intuicid propia i parti-
cular que un Jo determinat to de la seva Joitat i de ]'Ideal al qua] apunta
-intuicid per la qual el Jo es posa per a si mateix- significa projectar il-le-
gitimament en l'ordre transcendent una forma de vida que tan sols es troba
donada de fet en un Jo finit i que aquest Jo finit copra com a ideal irrea-
litzable per a la seva progressiva autodeterminacid.

Tambe ens aboca al finitisme la filosofia practica de Fichte, segons la
qual, primerament, no hi ha actes Mures inscrits en la tendencia del sub-
jecte a] Jo com a Idea si no hi ha tambe un mon sensible oposat que esde-
vingui el nostre material d'actuacid i, alhora, ]'obstacle que post de mani-

45. Vg. La conjunci6 de ('infinit i l'objectiu cs per si mateixa una contradicci6. Segons
Fichte, dir que el Jo esten fins ('infinit l'objecte de la seva tendencia i aixi realitza la infinitud
es contradictori. Un Jo amb una tendencia infinita realitzada efectivament corn a causalitat in-
finita no seria res. Vg. Grundlage... I, 270 (129-30). No pot existir un jo quc sigui autocons-
cicncia infinita. Vg. Grundlage..., 275 (132).

46. Vg. Grundlage... 1, 275 (132).
47. Vg. Kant. Critica de la Rao Pura, B-72, 139, 145.

109




