
PANORAMICA DELS LS'I'UUIS HOBRISIANS

Bartomeu FORTPZA PuJOI.

Dividircm aquesta exposicio sobre els estudis hobbesians en tres sec-
cions : a la primera tractarem de les edicions de les obres de Thomas Hob-
bes, mentre que a la segona farem un recorregut per la bibliografia referent
a Hobbes als segles XVII, XVIII i XIX, per considerar a la tercera els es-
tudis i les tendencies bibliografiques d'aquests darrers cent anys.

I

Hobbes va escriure una cinquantena d'obres al llarg de la seva dilatada
vida:' traduccions d'Homer, Tucidides i Aristotil, autobiografies, poemes
i assaigs literaris, obres d'historia eclesiastica i civil, tractats d'optica, es-
crits polemics dirigits contra els matematics John Wallis i Seth Ward, con-
tra Richard Boyle, contra el bisbe Bramhall, i, sobretot, les obres propia-
ment filosofiqucs, cntre les que destaquen els Elements de Filosofia -De
Corpore, Dc Homine, De Cive- i el Leviatan. La primera obra filosofica
editada fou el De Cive a Paris el 1642; se'n feren pocs exemplars -difosos
amb entusiasme entre els intellectuals per l'actiu P . Mersenne- i es publi-

I. La millor recensio de les edicions de les obres de Hobbes segueix essent la de H. MAC-

DONAIIi-M. HARCRICAVPS: Thomas Hobbes. A bibliography (The Bibliographical Society.

London 1952). Vegeu, per les publicacions posteriors dels incdits: P. TKICAUD: ,Quclques

elements sur la question de faeces aux textes daps les etudes hobbiennes ,,, Revue Internatio-

na/c de Philosophic, 129, 1979, p. 393-414; H.W. J ONES: ,Thomas Hobbes: Loose Ends and

Blind Alleys.,, ibidem, p. 506-511;1;J-P. SCHOBINGHK: Die Philosophic des /7Jahrhunderts (Ue-

berweg, Grundiss der Geschichte der Philosophic, Bd. 3), Basel 1988, amb estudis de Tri-

caud, Bernhardt i Jacoby.
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Caren anoninrunent ; cinc anus nus tard, el 1647, Elzev-ir el publica a Ann
terdam gracies a 1'interes de Samuel Sorbiere , i Hobbes In aparegue ja corn
autor. Aquesta obra 11 proporciona un enorme reconeixement , de manera
que als anys immediatament posteriors pogueren veure la hum els Elements
de Dret Natural i Politic ( 1650), el Leviatan ( 1651), el Dc Corpore ( 1655),
el De Homine ( 1658 ), i altres. Algunes obres , com ara Llibertat i Necessitat
(1654 ), foren publicades sense l'autoritz_acio expressa de Hobbes , 1 d'altres,
com el Behemot (1680 ), el Dialeg entre un Filosof i un Jurista ( 1681) o la
Resposta a] llibre que contra ell havia escrit el Dr. Brarnhall ( 1682), reben
una publicacio postuma. A partir del 1750 es reediten a Londrcs les <Obres
Morals 1 Politiques u de Hobbes i entre el 1839 i el 1845 Sir William Mo-
lesworth publica les obres I latines en cinc toms i les angleses en onze.' Fern
algunes anotacions sobre aquesta cdicio, de la que es va fer una reimpressio
a Scientia Verlag d'Aalen entrc el 1961 i el 1966 . Molesworth pertanyia al
grup de filosofs radicals format per James Mill, John Austin i George Gro-
te que continuaven l'impuls quc Jeremy Bentham havia donat a la filosofia
etico-politica , i es sabut que aquests pensadors havien rcivindicat la figura
de Hobbes tot presentant - lo com el precursor de 1'utilitarisme I el pioner
del positivisme juridic. L ' entusiasme , pero, pel filosof de Malmesbury no
va anar acompanyat del rigor critic necessari a 1'hora de reunir i editar les
seves obres , de manera que l'edicio de Molesworth , tot i havent prestat un
servei importantissim pel coneixement dc Hobbes , come mancances greus;
d'una banda , 1'editor no indica mai de quins manuscrits o de quines edi-
cions anteriors se serveix , usa el text d'edicions diferents per una mateixa
obra, no sotmet a una Critica comparativa els diferents textos a 1'abast i co-
met errors greus de transcripcio ; d'altra banda -i es tracta evidentment
d'una mancanca de la que no es pot fer responsable a Molesworth-, man-
quen les obres els manuscrits de les quals van ser descoberts posteriorment
i que s ' han mostrat d'una importancia cabdal , com ara son el Short Tract
o la Critica al "De Mundo " de Thomas White.

Edicions posteriors han solucionat parcialment aqucsts errors que hem
senyalat. Hem de fer mencio en primer hoc de Ferdinand TOnnics, que el
1889 publica els Elements of Law Natural and Politic amb el Short Tract
com apendix3 ( encara que la minor edicio d'aquest darrer opuscic es la de
J. Bernhardt de 19884 ), i el mateix any el Behemot . s Franco Alessio publica
el 1968 el Tractatus Opticus II del 1644. ' Del Leviathan -una de Ies obres
mes maltractades per Molesworth- el 1968 en fa una bona edicio C.B.
Macpherson ' i encara un'altra M. Oakeshott el 1974. ' J. Jacquot 1 H.W.
Jones editen el 1973 1'Anti - White juntament amb inedits que il • lustren 1'e-
laboraci6 que va fent Hobbes del De Corpore.' I el 1971 Joseph Cropsey

2. Thomae Hobbes Opera Philosophica quae latine scripsit. 5 vol. The English Works of

Thomas Hobbes. 11 vol. London 1839-1845.

3. Segona edicio: Frank Cass. London & New Jersey 1969 (nova impressio 1984).
4. Court Traite des Premiers Principes . P.U.P. Paris 1988, p. 14-56 (amb trad . francesa i

comentari).
5. Reimpressio : The University of Chicago Press. Chicago / London 1990.
6. Rivista Critica di Storia della Filosofia, XVIII , 1963, p . 147-228.
7. Pelican Books . Reimpressio : Penguin Classics. London 1988.
8. Basil Blackwell . Oxford.
9. Critique A `De Mundo' de Thomas White . Vrin-CNRS . Paris 1973. Apendixs: I. De

motibus Solis, Aetheris et Telluris ( 1645). 11 . De Principiis Cognitionis et Actionis (1639).
I11. Logica et Philosophia Prima Ex T.H . ( 1644).
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publica una excellent edicici del Dialogue between a Philosopher and a Stu-

dent of the Common Laws of England.10 L'esdeveniment, pero, rues im-

portant en aquest camp es ]'edicio Clarendon a Oxford de les Obres Filo-

sofiques de Thomas Hobbes dirigida per Howard Warrender," de la que

han aparcgut el 1983 els volums II i III que contenen respectivament el text

llati i la versio anglesa del De Cive, i el 1994 cls volums VI i VII amb la

correspondencia de Hobbes editada curosament per Noel Malcolm.

En quant a les traduccions' diguem que de Hobbes nomes tenim en

catala una versio parcial de la primera part del Leviatan,1-3 mentrc que en

castella tenim les traduccions de M. Sanchez Sarto (1940), 14 Moya i Esco-

hotado (1980),15 i Carlos Mellizo (1989)16 del Leviathan, la de Cathrysse

(1966)' i Rodriguez Feo (1993), 18 en edicio bilingue, del De Cive, la de

Negro Pavon (1979),'y i E. Lynch (1987)" dels Elements of Law, la de Vi-

dal Pctia de les Objectiones ad Cartesii Meditationes de prima Uhilosophia,2'

la d'Ana Poljac (1987) de la Primera Part del De Corpore,'2 la de Barto-

mcu Forteza (1991) del Short Tract, el De Principiis Cognitionis et Actio-

nis, el cap. XXX de ]'Anti-White, el Liberty and Necessity i fragments de

la res4posta a Bramhal1,`'3 i les de Miguel Angel Rodilla (1992) de Behe-

mot,' del Dialogue between a Philosopher and a Student of the Common

Laws of England i d'alguns escrits autobiografics.26

II

Per entendre la literatura que trobem sobre Hobbes cntre el segle XVII

i el XIX s'ha de tenir ben en compte ]'ambient social i cultural en que es

troba immers el nostrc autor. A la primera meitat del segle XVII Angla-

terra viu un dels periodes mes intcnsos de la seva existencia; son els anys

de la Iluita entre el rei i el parlament, que culmina amb l'cxecucio del mo-

10. The University of Chicago Press. Chicago and London 1971.
11. Vegeu: H. WARRENDER: ,Thomas Hobbes: The Collected Works, and a note on a

new critical edition,,, Rivista Critica di Storia della Filosofia, XXXIII, 1978, p. 242-246.

12. Fen, mencio nomes de les catalanes i castellanes, pero cal tenir molt en compte, degut

al scu alt nivell de critica i investigacio, is traduccio francesa de les obres de Hobbes en disset

volums que sota la direccio de Y.CH. ZARKA esta publicant l'editorial Vrin de Paris.

13. Caps. I-XIII. Trad. de T. Grimaltos. Intr. 1 Com. de J. Garcia Roca. Universitat de

Valencia. <Educaci6. Materials de Filosofia", 3. 1990.
14. F.C.E. Mexico (segona edicio: 1980). - Vull agrair al Prof. Pere Lluis Font la infor-

macici que m'ha proporcionat referent al contingut d'aquesta nota i de ('anterior.

15. Editora Nacional. Madrid.
16. Alianza Univcrsidad. Madrid.
17. Instituto de Estudios Politicos de Caracas. Venezuela. ( la mateixa versio es troba a:

Hobbes. Textos cardinales. Peninsula. Barcelona 1987, p. 181-361).

18. CSIC. Madrid.
19. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid.
20. Textos cardinales. Peninsula . Barcelona, p. 125-178.
21. R. DrsCARTES: Meditaciones Metafisicas con Objeciones y Respuestas. Alfaguara. Ma-

drid 1977, p 139-159.
22. Hobbes. Textos cardinales. Peninsula. Barcelona, p. 67-122.
23. Libertad y Necesidad, y otros escritos. Nexus, Peninsula. Barcelona.
24. Tecnos. Madrid.
25. Tecnos. Madrid.
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narca i la instauraciti de la republica governada pel Lord Protector, ecru
son els anys tarnbc de 1'expansio comercial i l'enriquiment d'una minoria
no aristocrata i emprenedora, els anys de progres cientific i tecnologic en
els terrenys del transport maritim, de l'agricultura, de la medicina, i son cls
anys d'una gran activitat en el camp de l'eclucac16 i la produccio intellec-
tual; son comtemporanies personalitats tan fortes corn els pedagogs Come-
nius, Hartlib o Oldenburg, els cientifics Harvey, Boyle, Wallis o Hooke,
els pensadors Kenelm Digby, Glanville, Herbert de Cherbury, Henry More
o Cutworth, els juristes Coke o Hale, el pocta John Milton, i tants altres.26
En aquest ambient privilegiat sobresurt Hobbes, i sobresurt amb una doc-
trina incisiva, punyent, compromesa, quc desperta amb forca adhesions i
rebuigs; les primeres son generals en el continent pero poques i quasi ver-
gonyoses a Anglaterra, mentre que alli abunden les segones: 107 son els ti-
tols que recull Samuel Mintz al scu llibre The Hunting of Leviathan`? d'o-
bres publicades entre el 1650 i el 1700 contra « irritabile illud et vanissimum
Malmesburiense animal. (J. Fell), i la majoria dels atacs apareixen com a
reaccions a les critiques de Hobbes a Testament universitari, corn a denun-
cies contra el seu pretes ateisme i materialisme o corn a polemiques refe-
rents a les seves idees matematiques i politiques. Al mateix temps, pero, i
ja en vida de Hobbes, es dona un reconeixement mes aviat tacit i fins i tot
una apropiacio de les seves idees en autors tan rellevants com Spinoza, Pu-
fendorf, Locke, Berkeley, Leibniz, Cumberland, i mes endavant en Shaf-
tesbury, Clarke i Bolingbroke. Es, pero, a Franca on -despres de molts
anys de manca d'interes per Hobbes a causa, segurament, de l'actitud des-
preciativa que mostra Descartes envers d'ell- dos autors proclamen ober-
tament el seu apreci per ]'angles: Pierre Bayle publica el 1696 el seu Dic-
tionnaire historique et critique i dedica a Hobbes un article on el qualifica
corn -el geni mes important del nostre segle>, i setanta anys mes tard Di-
derot, al volurn vuite de l'Eneyclopedie, redacta ]'article «Hobbisme ou Phi-
losophic de Hobbes>>; aixi mateix, d'Holbach tradueix el De Corpore i a]-
tres, com Voltaire, Ii dediquen comentaris i elogis, pero la lectura fragmen-
taria i l'escassa analisi critica no fan possible una influencia amplia i en pro-
funditat del pensament hobbesia en una epoca que semblava ser-11 favora-
ble. Anys mes tard, i ja dins el segle XIX, els filosofs radicals anglesos, com
ja hem dit parlant de l'edicio de Molesworth, senyalaran a Hobbes com el
precedent de 1'utilitarisme etic i el positivisme juridic que ells defensen; en
aixo coincideixen amb el judici -pero no, es clar, amb 1'actitud- de He-
gel que havia dit que en Hobbes -no Al troba res d'especulatiu, res de fi-
losofic>>.

26. De I'cxtensa bibliografia existent sobre I'cpoca, vegeu: CH. WEBSTER: The Great Ins-
tauration. Science, Medicine and Reform 1626-1660. Duckworth. London 1975. - R.F. JONIS:
Ancients and Moderns. Dover Publ. New York 1982. - CHR. HILL: People and Ideas in 17th
Century England. The Harvester Press. Brighton 1986. - I traduides al castella: CHR.
Los origenes intelectuales de la Revolucion Inglesa. Critica. Barcelona 1980. - R.K. MERTON:
Ciencia, tecnologia y sociedad en la Inglaterra del siglo XVII. Alianza. Madrid 1984.

27. University Press. 1962. Vegeu l'Apendix: -Checklist of anti-Hobbes Literature and
Allusion in England (1650-1700)-, p. 157-160.
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III

Hem d'esperar, de tota manera, l'any 1886221 perque aparegui la prime-

ra monografia que intenti presentar en una visio de conjunt el pensament

de Hobbes; I'autor, Groom Robertson,29 voldra corregir -potser de for-
ma massa rapida- la imatge d'un Hobbes deixeble mediocre de 1'empiris-

me de Bacon, defensor del materialisme i de l'autoritarisme politic. Segui-

ran tot seguit tres estudis que provocaran l'interes ampli de la comunitat

intellectual sobre la figura i el pensament de Hobbes; es tracta de la mo-

nografia de Georges Lyon de 1893, La philosophic dc Hobbes, 30 la de Fer-

dinand Tunnies de 1896, Thomas Hobbes, Leben and Lehre,3' i la de Les-

lie Stephen do 1904, Hobbes.3`' Pero realment son els treballs seriosos de

Tunnies, els seus assaigs, l'ed1c16 tant d'inedits com d'obres anteriorment

ma1 publicades i de part de la correspondcncia, el que aconsegueix recupe-

rar 1'atencio dels estudiosos envers Hobbes fins cl punt d'obligar a ]a rec-

tificaci6 d'alguns judicis molt desfavorablcs i pot aprofundits -com es el

cas de Dilthev- o de possibilitar 1'exposici6 encertada de la gnoseologia

de l'angles en el conjunt de la filosofia moderna -com es el cas de Cassi-

rer. Deixant a part la problematica suscitada en torn a la unitat del sistema

i a la interpretacio de questions fonamentals referents a 1'etica i la filosofia
politica, mirarem de presentar la panoramica dell estudis hobbesians que
al llarg d'aquest segle s'han ocupat de la teoria del coneixement, la teoria
dc la cicncia i l'ontologia o filosofia primcra.

Tres son les obres que en aquest terreny han marcat un guiatge decisiu
en la comprensio de la filosofia hobbesiana i han decidit en bona part l'o-
rientacio de la recerca, encara que tambe aqucstes obres siguin deutores de
dcsenes d'estudis parcials anteriors; ens referim als estudis de Frithiof
Brandt, d'Arrigo Pacchi i d'Yves-Charles Zarka. El dancs Brandt publica
en angles el 1928 la seva obra Thomas Hobbes' Mechanical Conception of
Nature33 que uns anys abans havia publicat en el seu propi idioma. L'es-
tudi es caracteritza per his que fa d'una scrie de documents que mai abans
s'havicn posat a la base d'una investigacio sobre el pensament de Hobbes;
dedica aixi el primer capitol a l'analisi del Short Tract, que Tunnies havia
donat a coneixer quaranta ant's abans, i els cinc seguents a l'estudi dels es-
crits hobbians que mostren 1'evoluc16 del seu pensament fins el De Corpo-
re, es a dir, els tractats d'optica, les objections a les Meditations cartesianes
i la correspondcncia; finalment exposa amb detail les quatre parts de clue
consta el De Corpore. Aquesta analisi documental, enriquida amb referen-
cies constants a 1'obra de Bacon, Beeckman, Galileo, Jungius, Descartes,

28. Despres del primer recull bibliografic d'obres sobre Hobbes fct per F. TONNIPS Cl
1894, se n'han publicat bastants, especialment els darters trenta anys. Destaquem el de A. GAR-

CiA: Thomas Hobbes: bibliographic internationale de 1620 d 1986. Centre de philosophic po-
litique et juridique de I'Universite de Caen. 1986. Resulta avui imprescindible el Bulletin Hob-

bes que, dirigit per Y. CH. ZARKA, publica anualment des del 1988 la revista francesa Archi-
ues do Philosophic. Es d'interes Particle de F. VIOLA: ,Hobbes tra modcrno c postmoderno.
Cinquant'anni di studi hobbesiani,,, Hobbes oggi, Milano 1990, p. 39-98.

29. Hobbes. W. Blackwood and Sons. Edinburg and London 1886.
30. Alcan. Paris.
31. Frommann. Stuttgart. (Trad. cast.: Alianza. Madrid 1988).
32. Macmillan. London.
33. Copenhagen-London.
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etc., li permet una presentaci6 articulada (IC la teoria mecanicista dc I lob-
bes en la que cs mostra la centralitat de la noc16 de moviment mcs quc no
pas la de cos i la funci6 determinant de la teoria de la sensaci6, encara que
no es considera adequadament la fonamentaci6 linguistica del sistema. 1:1
1965 publica Arrigo Pacchi la seva obra, Convenzione e lpotesi nella for-
mazione delta filosofia naturale di Thomas Hobbes." Dues son Ies carac-
teristiques d'aquest magnific treball: Pus que fa, per primera vegada en la
historiografia hobbesiana, d'uns csbossos molt primcrencs del De Corpore
(publicats per Mario Manlio Rossi el 1942) i d'un document importantis-
sim aleshores encara inedit que Pacchi intitula ,De motu, loco et tempore»
i que sera conegut despres com 1'Anti-White, us que, junt amb els docu-
ments emprats per Brandt, li permet descobrir aspectes del pens.nnent de
Hobbes que 1'estil sintetic i concis del Dc Corpore mes aviat amagava. Es
aixi com Arrigo Pacchi, seguint 1'orientaci6 d'alguns membres de l'escola
de Marburg corn Natorp i Cassirer, defensa el caracter hipotetic del mate-
rialisme hobbia en contra de la interprctaci6 de caire dogmatic i metafisic
propia de la majoria dels comentadors, inclos Brandt; al llarg de la seva ar-
gumentacio Pacchi es recolza en el caracter fenomenista que atorga al co-
neixement ]a hipotesi anihilatoria i en la manca de relleu ontologic que to
per Hobbes la rah, les funcions de la qual queden reduides a la suposici6
i al calcul de noms. Podriem dir que la test de Pacchi es assumida i supe-
rada per Zarka a La decision metaphysique de Hobbes. Conditions de la Po-
litique, del 1987.35 L'autor frances -que pot disposar ja de practicament
tots els escrits de Hobbes entre el 1630 i el 1655- situa en el llenguatge,
es a dir, en a116 pet qua] es defineix l'home, ]a instancia que fa possible la
separaci6 entre coneixement i esser que suposa la perdua de 1'ordre onto-
logic; ordre que precisament es ocupat de nou per «la fundaci6 politica
d'un codi juridic de l'Estat». Es pot ben dir que amb Zarka la interpretaci6
del pensament de Hobbes arriba a la seva maduresa, el que no vol dir que
no aportin avencos importants en l'esforc d'investigaci6 les monografies de
Watkins, Malherbe, Gauthier, Sorell, Johnston, Tuck, Bernhardt, etc.

Pero no tot resta fet, ni molt menys, encara que l'interes que desperta

actualment Hobbes -i que pren forma en els centenars d'obres i articles

publicats en els darrers anys- fa esperar que les llacunes siguin aviat co-

bertes. Si la tasca tries important es ara com ara 1'edici6 critica de tots els

escrits, resters per completar algunes linies d'investigaci6. En primer lloc,

la relaci6 de Hobbes amb la tradici6 filosofica; malgrat que existeixen tre-

balls forca interessants, resta per fer 1'estudi en profunditat de la relaci6 de

Hobbes amb el pensament aristoteli.c, amb la teoria del llenguatge d'Ock-

ham i el nominalisme posterior, amb el corrent hermetic que Hobbes, com

la majoria d'intel•lectuals del seu temps, coneixia, amb els diversos repre-

sentants de la filosofia del Renaixement, i, d'una manera especial, amb Fran-

cis Bacon i amb els principals cientifics del seu temps. En segon lloc, man-

ca un estudi completiu de les investigacions propiament cientifiques de

Hobbes a partir del 1630, especialment, i deixant apart la matematica, en

optica i cinetica. I cal en tercer floc completar les investigacions ja fetes en

34. La Nuova Italia. Firenze.
35. Vrin. Paris. Properament apareixer3 la traducc16 catalana d'aquesta obra cabdal.
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relaci6 a la influencia real de Hobbes en la historia de la filosofia malgrat
I'intcres de molts pensadors en dissirnular-la.

Cal afegir, per acabar, que s'han cultivat darrerament dues linies d'in-
vestigacio que s'obren a aspectes que no havien merescut abans la suficient
consideracio . La primera d'aquestes limes mostra un gran interes pel co-
ncixement de la naturalesa i la funcio que Hobbes atorga a la religio dins
Cl conjunt de l'Estat , aixi com tambe per la mateixa teologia hobbesiana i
la seva interpretacio dell textos biblics . 3fi I la segona estudia la funci6 de la
rctorica en quant forma part de la pragmatica de Hobbes i aporta nova
hum al coneixement sobretot del Leviatan , 37 la composicio literaria del qual
divcrgeix considerablement de les obres de filosofia sistematica.

36. Vcgcu, entrc molts d'altrcs, Particle d'A. PACCHI a Hobbes oggi: ,Hobbes c la teolo-
gia,^, p. 101-122.

37. Vegcu com a mostra el Ilibre do D. JOHNSTON: The Rhetoric of Leviathan. Thomas
Hobbes and the Politics of Cultural Transformation. Princeton University Press, 1989.
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