
GUSTAV SIE\V[RTI1, I`ILOS0F 1) E' LA

TRANSCENDENCIA

Joan MAKTINE"L PORCELL

Gustav Siewerth va neixer cl 28 de maig de 1903 a Hofgeismar (Ale-

manya). Estudi a filosofia, psicologia, historia, art 1 filologia'. Possiblcment

estem davant «d'un dels pensadors mcs universals dcl nostre temps .2.

Siewerth fou alumnc de Honneker, Husserl 1 Hcidcgger. L'anv 1936 prc-

senta la tesi d'habilitaci6 amb cl titol Die Metaphysik der Erkenntnis als

E_inheitsgrund der philosophischen Systematlk des Thomas von Aquin, quc

va ser acceptada tot 1 l'oposicici c?e Hcidcgger, que creia quc la test do

Siewerth era mcs pri pia de la facultat de teologia que de la de filosofia3. En

dues ocasions, 1 per raons politiques, se Ii denega I'exercici de la docencia.

Fins 1'anv 1945 es va dedicar a t.isques comcrcials. Postcriormcnt li fou
atorgada la catcdra de filosofia 1 :)edagogia de ]'Academia de Pedagogia
d'Aquisgra, de la qual va scr-ne tit_tlar des de 1947 fins el 1957.

Tal i corn van fcr Marechal, Rahner, l.otz, Welte o Muller, Siewerth re-
presenta ]'intent Ines fecund d'interpretar la nietaffsica de Tomas en la di-
recc16 proposada per Hegel, tenint en compte I'exigencia heideggeriana de
pensar rigorosament la difercncia de 1'6sser. Amb un dornini peculiar i
dens de I'idiorna alemanv, Siewerth es mou en I'espai del problerna on
tambc es moue" Przvwara, Puntel, Lotz i, gosaria suggerir, I'csscr en me-
diaci6 del prop] Balthasar.

Possiblcment les dificultats quc Siewerth troba en la seva tesi d'habili-
taci6 son quclcom mcs que una pura anccdota biografica, ja que, fonamcn-

1. Ls pot trobar bibliogratia sobre I'autor a •Dittcrence ontologiquc et difference onto-
theologiquc, Introduction a la pensee de Gustav Siewerth", 1, Revue Phdosopbique do
Louvain (1995) pp. 335-337. ,Connaissancc et transcendence. Introduction a la pensee de G.
Siewerth, 11.. Revue Philosophique de lauvain (1966) pp. 92-133. -Ens et bonum convertun-
tur. Introduction a la pensee de G. Siewerth, 111 Revue Philosophique de Louvain (1997)
pp. 254-27S.

2. Balthasar, H.U., .Abschied von Gustav Siewerth" a Hochland, 56 (1963-64), p. 182. Cf.
Cabada Castro, M., .Sein and Gott hem Gustav Siewerth, Dusseldorf, Patmos Vcrlag (1971).

3. Cf. Corona, N.A., «Ser v Trascendencia segun Gustav Siewerth•, en Stromata, 37

(1981). Son molt interessants lcs acurades informacions sobre el rebuilt de la seva test d'habi-
litaciu i la scva relacio amb Heideg ger, Cf. Pensamiento 202 (1996) i Cabada, M., .Ser v Dios,
entrc filosofia y tcologia, en Hcidcgger v Siewerth", Pensamiento 185 (1991 ). Behler, XX'.,
Gustav Siewerth zum Gedaicbmis, l rcihurg (1989), veu Siewerth tan distanciat de I legel corn

do IIcidcgger.
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posa repensar les costs des do l'originalitat do la tc. Siewerth pensa que cl

tractat de Deo Uno de Tomas quedava presoner dels aspectcs d'unitat i

siniplicitat mes propis del Deu dels filosots que no pas del Dcu 'I'rinitari de

la Revclac16.

Siewerth intenta descobrir la difercncia a ('interior de I'esser divi. Si
1'altcritat i la diversitat d'allo real participen en Deu, aixo cs degut al fit
que en Dcu matrix existeix la difercncia. En aqucst sentit, Sicwerth inter-
preta la difercncia real divina -la Urdtfferenz- que hi ha entre la sub-
sistcncia de les persones divines i 1'acte d'esser comu a clles corn un arque-
tipus de la distinci6 real. Aixi, doncs, cs a partir d'aquesta difercncia
original en Deu clue podem fonamentar la difercncia dels cssers treats i
finits.

No podern abastar aqui la totalitat del pensament de Siewerth, d'una

fecunditat i riquesa encara per descobrir. Si mes no, voldriern remarear

dues tesis que, defensades fonamentalment en la traducci6 de les obrcs clue

oferim a continuaci6, signifiquen un veritable enriquiment de la filosofia

cristiana.

A Die abstraktion and das Sew nach der Lehre des Thomas von Aquin,
Siewerth, corn va ter tambc Hcideggcr, denuncia «l'oblit de 1'esser,,. L'us
indiseriminat de I'abstracei6 i l'allunvanient d'allb concret, ha portat cl ra-
cionalisme a concebrc I'csser corn un producte pur de la ra6, corn una for-
ma buida i tormalitzada de contingut indeterminat i univoc. Pero, no obs-
tant aixo, Sicwerth deixa fora d'aquest proccs logic a Tomas, perque, si
realment cs cert que 1'abstraccio ocupa un lloc central en el seu pensament,
peI d'Aquino el coneixement no s'atura mai en els conceptes universals, si-
no que arriba tins a la conceptio entis.

En aqucst sentit, Sicwerth recupera la millor part de la intu'ici6 tomista,
que no es altra que la distincici d'acte i forma. Mes enlla de I'essencialisme
aristotelic, I'esser tornista desenvolupa la metafisica de I'acte amb una di-
mensi6 totalrnent nova que alguns han qualificat d'existencial. Amb l'apa-
rell noctic d'Aristotil, Tomas no sempre aconsegueix expressar amb rigor
aqucsta novetat. Si el nostre enteniment esta preparat per a pensar essen-
cialitats, corn pods comprendre el cor de la rcalitat si aqucsta cs teta, pre-
cisarnent, d'actes que no son formals? Siewerth ens proposa pensar ,1'es-
ser> mcs enlla del proccs d'abstracc16, cs a dir, des de la novetat de la
distintio i des de la noctica que la pugui expressar.

Enfront de «1'abstraccici de I'abstracci6», propia del pensament forma-
listic, Sicwerth ens parla d'un tipus d'abstraccio entesa com una activitat
de 1'enteniment que aprofundcix en all(') real mcs enlla de la seva concep-
tualitzac16 logica. En aqucst tipus d'abstracc16 la funci6 illuminant do la
veritat es presenta corn un aclariment de 1'6sser dins fens que fa visible una
actualitat que ja existia des del comen4ament.

Siewerth pensa que en el judici hi ha la fonarnentaci6 mes profunda, en
la qual l'csscr se'ns manifesta transcendent. A aqucst csscr li pertanv la
subsistcncia en si mateixa i no corn a fruit de cap sintesi formal. ,L'abisnic

4. L'obra lonamental de G. Sicwerth es, sins duhte, Das .'nhicksal der .4letaphrsik von
Thomas zu Ileidegger, Itinsiedcln, Johannes Verlag (1959) (Diari de Metalisica), do la qual,
tint de ho, n'esperem tenir algun dirt una acurada traduccid.
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1)cu. Ln 1'esser s'unifica alto finit I infinit, esser i no-esscr, limitat i il•limi-
tat. Aixi, la descoberta d'una activitat intellectual il'luminativa clue ben be
podricm anomenar «abstraccis intcnsiva,,, -cl tcisme transcendental do
Sicwerthes pot explicitar en l'afirmacis de I'Lsser Absolut, que, en tant
clue Fonament, ja cs present d'una manera inlplicita en cl mar de l'esser'>.

Pensar I'csser fora de la seva comprensio exclusivament modal no es,
per a Siewerth, un fet racional, sins un moviment especulatiu, en el sentit
de fcr possible la percepcis dc la simplicitat de I'csser. Quan separern l'acte
do la forma, l'csser es Lorna il'limitat, guanvant en extensis i desplegant-se
en una mena d'obertura damunt l'abisnme. Finalment, l'analisi que Sicwerth
ofereix de I'abstraccio el porta a l'afirmacis de l'csser com a mediacis i
imatge del fonament divi. I. justamcnt, aquesta es la segona tesi que prete-
niem subratllar.

El concixement fonamental sera, finalment, concixcment a traves de
Dcu. A I)as Scin als Gleicbnis Gottes, Sicwerth proposa aclarir 1'esser des

de la perspectiva del model primorcdial, es a dir, des del seu fonament divi.

Fs pot dir que el primer i principa, efecte de Dcu cs I'csser no subsistc'ns

(simple, il•limitat i cur). Aquest cs scr no es real ni logic. Si fos real seria

I'csscr de fens, i Si fos logic, seria I'csser comb. L'csser mateix cs quelcom

simple i perfecte, pcro no subsisteix., nomes cs un flux de Dcu, una ernana-

Cis.

I'esser no subsistent de Siewerth cs imatge i prescncia de Dcu. En 1'6s-

ser coin a imatge descobrim la petjada del fonament divi. I: csser es acte de

la substancia, csser de I'existent, pcro es acte indivisible i continu: acte

d'csser. Allo que subsisteix no cs I.t forma, sing en tot cas l'acte mitjan4ant

la forma. Finalment, Siewerth afirma 1'6sser com a mediacis i imatge en la

qual In descobrim el fonament divi. L'esser subsistent cs al limit de Ia re-

presentacio conceptual. La referencia de la realitat a I)cu pertanv, no obs-
tant aixo, al misteri, ja que al mateix temps que se'ns ofereix, se'ns amaga.
1,'stern davant de I'abisnle de 1'6s^er com a prescncia de [)Cu i participacis
do la priniera veritat.

El pensament de Gustav Sicwerth es inabastable per una introduccio
corn aquesta. Malgrat la dificultai del seu alemanv i d'un pensament tan fe-
cund corn complex, les dues tesii que recollim resumidarnent ens semblen
suficicnts per a tastar el que hem convingut a anomenar «tcisme transcen-
dental- de Sicwerth: la tesi d'una abstracc16 intcnsiva capac d'oferir-nos
I'acte d'csser en simplicitat, i la de 1'6sser no-subsistent cone la scmblan4a
de 1)6u.

I'exemplaritat d'allii creat cs consequcncia del fet que la relacis
d'esscncia i acte d'esser participat cs fruit do la reflexis do la difercncia real
diving. L'actualitat dc 1'6sser subsisteix en lieu i en Ies cores, to una identi-
tat en I'csser divi i en el creat, pcro es tracta d'una identitat d'imitac16 o
identitat exemplar.

La resolucis interna de les difercncies creades en la difercncia imma-
nent de Deu cs la clau del sist,.nma de Sicwerth, amb la qual efectua el pas
de ('infinit al finit gricies a la identitat exemplar mcdiatitzada per I'actus
essendi ideal.

Aquesta identitat exemplar cs el punt mig entre la identitat absoluta
que suprimiria les difercncies i la difercncia absoluta de "I'Absolutament
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unitat essencial de fundacio de DC'U i la criatura, que s'esdevc cis cl Iloc in-
tern de la unitat exemplar.

I'actus essendi es I'0sser propiament emanat a imitacio dc I)cu, ja quc
1'csser-acts es sinilitud en tart que nanifcstacio en el finit do la unitat dife-
rencial infinita, i, aixi, la identitat exemplar de I'esser es un concepts cnglo-
hant en mediacici que uneix I'csscr-acts finit i 1'6sser-acre infinit, ja que
aquesta idealitat esdeve potencia en la realitat a travcs do les realitzacions
substancials, pero no en clles.

No cs la primera vegada clue en totes aquestes controversies es posy de
manifest ('antic antagonisms enti-e tomisme i escotisme. La intuicio de la
transcendencia de I'csser pot scr C0111 1111a a Tomas i I-1cidegger, pero l'inter-
preten de manera diferent, ja quc Heiddcgcr pensa la diferencia tomista no
cone un signe de creacionalitat sine que la dirigeix novament cap a la iden-
titat.

Algunes veus critiques amb I'obra de Sicwcrth advcrteixcn que una
equiparacio que diferencii ontolugicament lesser dels ens, i teologicament
I'csscr de I)cu, corre el rise de no diferenciar prow clarament 1'csser creat
de I'csser incrcat. Fn aquest sentit, cal advertir que la diversitat quc hrolla
de Ucu no ho fa per generacio natural sine per cfcctuacio. En aquest sentit,
cl comentari de Sicwcrth sobre Particle tornista guestionant si I)cu actua
en tota operacio natural, enter I'accio divina com un pas en el sentit de
flufidesa d'csser. I es cert que I'esser cs immanent a 1'accio de ]'Agent
Transcendent en fens finit, pero nomcs en cl sentit de ser un punt d'in-
cidencia de la seva efusio creadora. I'acte d'esser radical i originari es,
dunes, la mocio de I)cu, constitutiva de fens unit i rao de la criatura.

Pero deixem que el lector es formi cl scu criteri envers les aportacions
d'aquest gran filusof. Ben segur quc la seva Iectura atenta ens ajudara a
dcscobrir I'csscr i a considerar-lo corn a quelcom fonamental clue trial cal
oblidar.

Aqucst treball forma part del «Grup do Reccrca,, sobrc I'ldcalismc
Alenanv, patrocinat per la Universitat Raison Hull, i del qual n'esperem
la publicacio dc nous trebails. El concixement d'aqucst filusof quc, seas
dubte, es pot situar al nateix nivell dell grans mctafisics contetnporanis
que, com I lcidcggcr, han trobat tin reconeixement mcs gran, ha ii'ajudar,
sobretot, at rcdescobrincnt i estudi de la seva obra.

L'escrit quc presentcm tc dues parts, on cs recullen les traduccions dels
fragments triats de i'obra de G. Sicwcrth, quc hem acompanyat d'uns co-
mentaris. La primera part (A) inclou textos de L'abstraccio i l'e'sser en la
doctrina de Tomas d'Aquino; la segona part (B) 6s una seleccio i comentari
dels textos de L.'esser com a sernblan4a do Den quc continuer la tematica
desplegada en la primera part.
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I'Ahti'I RA( (AO I I'1SS11R I.N L A UOC:'I'KINA 1)I- l O\1AS
I)'AQUINO.'

Siewcrth divideix la scva obra Die ibstraktion rand das Sein nach der
Lchre des Thomas von Aquin " en tres parts titulades respectivament -La
sort del racionalisme,,, «l' essencia de I'ahstraccic" i ,[..1 transccildencia en
lesser dell ens,,. En la primera part, ,La sort del racionalisme», Siewcrth
analitza Ics principals desviacions que el racionalisme ha provocat pel trial 6s
de I'abstraccici en faeces a l'csser. `.?n un printer moment, Siewcrth es refe-
reix a I'us de la paraula ,ahstraccici., en aqucsts termes.

1.1

In tend Bild" cm vaig referir en aquests termes a Ns de Ia Ilengua
en filosofia : « La filosofia actual ha pensat pot en cls avantatges i els pet-ills
clue li vcnen de la llengua . No vol admetre fins a quip punt esta influida 1 Ii-
mitada per les paraules . La utilitzaci6 d'un terme tccnic significa , frequent-
ment, una eonsolidacio artificial. La ccrtesa rational 1 la precisio inequivoca
pollen ser ofertes amb una fragilitat s,_nse precedents , c] uc esterilitza com mes
va mes el pensament 1 el buida de contingut . No cs, doncs , indiferent quina
paraula es tnY, ja que aquesta tc, en coda cas, el poder d'aclartr o de torbar.,,

'Lal vegada no es pugui comprovar tart la veritat d'.tquestes paraules
com en el cas de la paraula «Abstrtcci6», que en Ilcngua alemanva es tra-
ducix per « separar », abstenir-se , desprcndre o segregar . Generalment s'uti-
litza I'expressio llatina abstractio corn si es tractes d'un terme tccnic, sense
descobrir el poder suggerent de la ^matge que es troba en l'origen d'aques-
ta paraula . Inicialment designava cl fet d '« extrcure, ,, « arrossegar » i "treu-
rc» d'una mantra mes o menus violenta; una « amputacio » o «separacio» la
repereussi6 sensible o imaginativa de la qual determinava necessariament h
interpretaei6 del fet que s'hauria d'exprcssar ties endavant . Els sinunims
mes frequents com «separar » (praescindere ) i «tallar " (praecidere ) denoten
tambc la idea do separacio brusc., d'una toss . En aquest sentit 1 des X1.111
comencament s'aboca en I'ahstracei6 la idea de «scparaci6 » de I'csser (...).

1.2

L abstraccio logics de 1'csser. La unilateralitat caracteritzada anterior-
ntent i suggcrida pel sentit literal do Ia paraula s'enfronta al ,sentit do l'e's-
ser, (conceptio entis), ja que l'en qua ens, o fens comu, represents I'ultima

5. N. del T. EI primer nuntero, en xirres romancs, indict la 1,u-t del Ilihrc i cl segon, en xi-
fres Ilatines, el capitol. hi text original d transcrivim en Iletra ^latina t els nostres conaentaris
en ten cos mes petit de Iletra. I)eliberadament hem mantingut una traducciu Holt literal, efec-
tuant els canvis adicnts per tal de mantenir el sentit original del text alemanv. Cal agrair al
gru a I'estudiants i, especialment, a Ia aeelia d'investigacio Marta March, 1.1 scva excellent
col•labortciu. I fair participat en Ics traduccions un grup de professors dell departaments de
filosofia Teorctica i Pri ctica de la lacultat de filosofia de la Universitat Ramon Llull, sota la
dircccio del professor Josep Monscrrtt, cl qual ha supervisat, finalment, la rcdaccui final.
Agraintent que tambc cal fer extensiu .a Ics traductores al catalit, i a Ics darreres adaptations
que .tmb molta curs ha dut a terms ANert Bcnzekry.

6. Sicwcrt, G., Die abstraktion u;id das Sein nach der Lcbre des Thomas von Aquin,

Sal/burg, Otto Muller Verlag (1958).
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realitat i del tot, i es perd en l'esfera del concepte formal i modal. Mentre
Clue Cl concepte pur OCUpa un iloc privilegiat en la sintesi predicative de la
logica, lesser es converteix sovint en la forma buida mcs general i mancada
de contingut.

El desenvolupament do I'abstraccio lbgica en base a la qual I'esser es
concep com una matcria amb capacitat de determinacio, s'inicia a les dar-
reries do i'Edat Mitjana i arriba al cim en Suarez. L'csser conserva un
caracter univoc modal i formal (...). Totes les difercncies, corn substancia i
accident, es converteixen realment en un pur producte de la raci o en una
imatge rational que, si be tenon el seu fonament en les coses, signifiquen
essencialment tm accident, una precisie formal de la raci formal. En aixo
consisteix la nota qualitativa i la rao ultima do ]'ens en tant que ens. De la
seva racionalitat formal i de la seva predicabilitat se'n despren tota rcalitat
expressada en l'esscr possible i conceptual de les essencies (...).

Sicwcrth constata que la separacio que implica el proccs intellectual de
I'abstraccici comporta el rise de deixar sense rcalitat les nostres idees, ja que
els nivells o graus d'abstraccio si 'nifiquen, realment, una formalitat cada cop
mcs gran, i un allunvament d'allb concret, de manera que podem arribar a
concebre l'csser com un pur producte de la rao, com una forma buida i for-
malitzada de contingut univoc, tal i coin Suarez parla dc la indeterminacio
de I'csser, Coin Si es tractcs d'una mera possibilitat. Sicwcrth veu la filosofia
moderna, i el racionalisme en particular, corn una segiiela de la Ibgica de I'cs-
ser que juga amb la possibilitat conceptual d'all' real. En aquest sentit,
Sicwcrth ens ofereix vuit carnins que posen en evidcncia aqucsta cfesviacio.
Els vuit moments que destaca Siewerth son: la res cogitans de Descartes, el
proccs panteista de Spinoza, el principi de ran suficient tie Lcibniz, el Deus
explicates de I harmonia preestablerta, el sobrenaturalisme dc Malebranche,
la construccio del men per conceptes pars de Kant, el desplegament de la lo-
gica de l'Esperit Absolut do I Iegel i el concepte d'infinitud de Fichte.

1.3

1) El cami que pren la substancia com a base dels processos conceptuals
(...); la res cogitans se'ss ofereix des de Descartes corn el principi propi i re-
al de tot el «pensament abstracte» que domina I'acte de filosofar d'alesho-
res cn4a.

2) 11 scgon cami que ens ofereix Descartes es la «demostraci6 ontol6gi-
ca' de [)Cu des de «purs conceptes» (infinitud, totalitat, perfeccici, csser
pur, etc...), mitjan4ant els quals s'arriba a la ,rcalitat absoluta,,, I'«csser
simple per si matcix». No obstant aixo', en tant que aquests conceptes son
racionals i univocs, l'especulaci6 que es segueix avan4a fins a la identitat
panteista del gcnere clue abra4a univocament tots els inferiors, un proccs
que es compleix en Spinoza i que va fascinar I'esperit d'aqucll temps (...).

3) Ja que les essencies finites, en tant que conceptes universals, nomes
tenon un caracter possible, el tercer cami es caracteritza per ]'intent de <de-
duir» la seva necessitat gracies a 1'aplicaci6 del «principi de raci suficient».
Aqucst p rincipium magnum que Lcibniz, pensant corn Suarez, situa en el
centre de la seva reflexi6, es tipic de 1'aprioritat l6gica del pensament (...).
Ja que els conceptes s6n generals, Lcibniz es proposa individualitzar-los do
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m.urcra quc singul,u iv.a puntu .tlment tot ens en la dinrcnsio abstracta del
nombrc i demostra el mon sencer segons el metodc de la demostraci6 on-
toldgica de I)cu. D'aquesta niancra cl mon arriba a ser el mcs perfecte i in-
finit, i'unic possible en el qual cis graus de perfecci6 es desplcguen, en in-
tensitat i en universalitat , en infinites monades , cadascuna de Ies quals cs
una expresso unica de la totalitat . Aquest Deus explicates de 1'harmonia
preestablerta , es l'objecte necessari i stern de la divinitat creadora . La con-
sequencia de deniostrar la necessitat del m6n sera la filosofia pantcistica

d'un I)cu que es dilueix necessari:un(nt en cll.

4) Li quart cami consistcix en la fonainentaci6 de la conceptualitat, bui-
da en si mateixa, gracies a una il'luminacio immediata ( sobrenatural), per la
qual Ucu , en comunicar - se a Phonic acr la gracia , cl fa particep de la veritat
eterna i li Are I'acccs a la realitat. Aquest es ei fonament de ,possibilitat
del sobrenaturalisme '> de Malebranche que no es pot comprendre si no es
des del logicisme abstracts del seu segle.

5) Un cami totalment oposat a aqucst fou cl debilitament total del con-
cepte universal abstracte en favor de la realitat empfrica experimentada
sensiblement. La veritat es d6na sempre i unicament en I'expericncia dels
casos particulars , que Homes garanteixen una universalitat relativa aconse-
guida per la ineiuccio . Tambe aquesca posicio , que Hume desenvolupara en
la tradicio del noininalismc angles, ^sta condicronada pcl racionalismc con-
ceptual d'a(luest segle.

6) La sisena possibilitat s'insinua ja en Suarez : consistcix en ]'intent do
sintetitzar 0 unir logicamcnt la rcpresentacio o imaginacI6 d'un objects
amb les seves condicions d'intel•Iigibilitat (...). Pero cs nomes en Kant que
aquesta opp ssibilitat es manifesta arnb una for4a filosotica total, en tans quc,
seguint la tradici6 de Leibniz i Welt{, i atenent a la construccio del m6n a
partir de « conceptcs purs> , assurleix tambc 1'empirisme de Hume i rcu-
ncix novanient ] es formes , abstret -, s la Ies realitats logiqucs , en tant que ca-
tegories donades a priori , amb els continguts sensibles, per a construir aixi
una ,realitat objectiva >> en una sintesi categorial a priori, formant un es-
quematisme aprioristic do les formes de la intuicio . Per a tal constitucio es
coordinen tambe cis conceptcs transcendentals de I'enteniment, corn a
condicici de possibilitat do i'expcricncia plural (...).

7) La setena possibilitat del quefer metafisic cs <<i oposicio conceptual
logica,, entre 1'6sscr i el no esser, entre la irresoluble univocitat universal de
I'csser i la seva aplicacio als <altres - inferiors. Aixo conducix necessaria-
ment a posar ] a contradiccio mateixa en I'essencia i fonament de ('esser i a
entendre ci seu desplegament corn a pura logica de la contradiccio o corn a
proses de I'esperit (...). Aixi, la filosotia de Hegel significa el compliment (i
ci general aclariment ) del cara,,ter dialectic -segons Tomas , necessaria-
mcnt contradictors- d'una mc.tafisica logicitzada que domina el pensa-
mcnt curopeu des de Suarez.

8) 1"] vuite cami cs C l del dinamisme intelligible quc evita la caiguda en
«l'abstraccio formal ", de la mateixa mancra que ]a critica de Kant, dotant
al subjecte no amt) idecs innates , sin6 amh un « desig infinit >>. Aixi el sub-
jecte objectivitza a la mancra ontica, cs a dir, infinita, Ics «aparences sub-
)ectives» lie Ies cosec (...). Agt,esta doctrina, afi a la tilosofia de Fichte, ha
estat adoptada per Marcchal i io s'ha de considerar coin a tomista (...) sino
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logica conceptual.

Pero Siewerth no oblida la tasca de I'escolastica , que, havent abandonat
la pregunta per I'esser, considerava el concepte objectiu de la ratio cum I'u-
nic cami viable d'acces a la realitat . En aquest sentit, Siewerth pensa que l'es-
colastica es un element mes de la racionalitzaci6 dc 1'esser, molt llunva do la
veritable comprensiu de I'esser de Tomas, com veurcm seguid a mcnt.

1.5

Posant la questio de I'abstracciu de I'esscr a I'interior del pcnsament to-
mista, s'ha d'advertir des de l'inici que el proccs de Ia «subjeetivitat con-
ceptual,, no to aqui Cl scu lloc originari. L'abstraccio, cs cert, cs una fast
metafisica necessaria dins el camp del coneixement veritable, per(') no cs un
proccs aillable. (...) Aix(') significa que el nostrc coneixement no s'atura mai
en cis conceptes com a tals (...); dels conceptes no sorgeix mai un coneixe-
ment que arribi a allb real. Es per aixi^ que Sant 'Dumas diu que es <impos-
siblc que es compongui una substancia d'una no substancia» (Met 7, 12), cs
a dir, que es pugui constituir una sintesi conceptual a priori. Tots els con-
ceptes son «no substancials,, o -universals,,. (...) I)'aquestes proposicions
sc'n deriva que el nostrc coneixement no pot estar origin;u-lament ocupat
en conceptes universals perque (...) no arribaria mai a all(') real. Aquests no
pollen ser vertaders, situ nomes <'correctes, en tant que procedeixen se-
gons un model de sintesi formal.

Siewerth dcixa fora d'aquest proccs logicista a Tomas, perque si realment
es cert que I'abstracc16 ocupa tin Iloc central en el seu pcnsament, pel
d'Aquino el coneixement no s'atura mai en cis conceptes universals, sine
que arriba fins a la conceptio ends en tant quc comprensiu de I'esser oferta en
cl judici. L'homc csti origin riament en la veritat, en la manifcstaciu o cami
de l'esser. Kant dcixa incomplcta la recerca de la sintesi racional quc es d6na
en els judicis sintctics a priori, sintesi que -segons Siewerth- Homes es
possible per la Intel Ieeciu originaria de 1'enteninunt en I'esser gravies ,t la
intuicio (leis primers principis.

Si I'origen del nostrc pensament no pollen ser els conceptes, sine que
Lesser (ens) cs cl primer contingut del nostrc enteniment, daixo sc'n deri-
va que no existeix un conceptus entis, sinci unicament una conceptio entis,
es a dir, existeix unicament una comprcnsio de I'esscr i no un concepte de
I'esser. Peru tota comprensiu o coneixement es compleix en un judici i en
una conclusiu, l'esscncia dc la qual no cs '<contenir conceptes», sine indicar
'allu real" que existeix en la scva manifestacio (...).

Siewerth intenta defensar la comprensiu de 1'esser com una activitat de
I'enteniment que aprofundeix en allb real mes enlla de la seva conceptualit-
zacici lbgica, cami que portara al racionalisme Ibgic, a I'ahstracci6 de Tabs
tracci6 1 a l'oblit de 1'esser.
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judicis sintctics a priori i 1'intuitus principiorum. La questid de la critica
de la rah pura que diu: «com son possibles els judicis sintctics a pr-iori>' es
basa, dunes, en una assumpci6 cega dell principis -coniplexos>>, es a dir,
-16gics>> de la tradicid suareciana i es justifiquen nomcs en ella. Ja que Kant
onut el jet de cercar cl carpi dels judicis sintctics a priori (en general), es
veu obligat a interpretar les propositions mateniatiques i cientificonaturals
coin a creations de l'objecte mitjan4ant una sintesi rational a la qual li fal-
ter al m:ueix temps les condicions do les cases i 1'essencia del judici. (...)
L'home peasant es troba originariament en la veritat, e's a dir, en la mani-
festaci6 o c:uiif de l'e'sser. (...) Tomas anomena «intuitiu- a aquest proces de
comprens16 dell ,principis do l'e'sser', si be intuici6 significa aqui la
intcl-ligencia immediate que sempre to darrera el discurs rational (...).

1.7

«L'abstraccio de l'abstraccio, D'aquf prove que 1'6sser no sigui mai un
concepte univoc que sobrevoli Ics difercncies dels modes d'esser, que
s'abstregui, cone ensenva Suarez, dels qualia i dcls quanta, do les substan-
cies i dels actes (...). El racionalisme 6gic dels temps moderns es pot carac-
teritzar pee let que en ell mateix exis'_eix una ,abstraccid de i'abstracci6' de
1'esser (...).

Aqucsta abstracc16 do I'abstraccid, prupia del pensantent formal, cs rea-
litza quan oblidem que totes Ies determinations esmcntades ja havien estat
abstretes de Vessel- i expressades en el judici analcg en tant que determina-
tions de la substancia. Davant d'aquesta (,super abstraccid» s'hauria de recu-
perar cl cami de I'analogia de I'c'ser.

1.8

L'analogia de l'esser. Davant d'aquesta -super abstracc16,,, en cl co-
mentari de la Metafisica d'Aristdtil, Tomas subratila decididament: -Les
dcu categories no resulten d'una suma a l'e'sser, de manera semblant a com
I'especie resulta de la suma de les difercncies especifiques al gcnere, sin6
que I'ens no necessita de cap augment per arribar a ser quelcom determi-
nat, ja sigui una substancia o un quantum o un quale, sind que des de l'ini-
ci fins a la fl ja C's una substancia, ) una quantitat o una qualitat». Aquesta
cs la raci per la qual en Ics detinicions no s'cntcn ni la unitat in 1'esser corn
un gcnere, perque la unitat i 1'rsser s'haurien de comportar, dopes, com
una materia que, per la uni6 amb una diferencia especifica de I'esser, arri
bes a ser una substancia o una qualitat (...).

Fri la scgona part de Die Abstraktion and das Scin, titulada «,Fesscncia
de I'ahstraccid'>, Siewerth ens avan^a que I'abstraccid no notnes ens ofcreix
composicid, sind tambe ens rcvela la unitat d'un conjunt en tant que totali-
tat. Aixi, en desvetllar-se del fonament (grand) tc mcs actualitat unificant
cue sernhlan4a formal. AIId al stracte no e's unicamcnt scpparacid radiCal, Sind
tamb6 articulador de la difercncia. Allb mcs general de I'esser no es

Cl
con-

cepte general i formal propi de la ratio, sind 1'actualitat universal, i, en
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L'estructura fonamental de l'abstracc16 inclou la iHum inaci6 de la rela-
cio entre el fonament i a11o fundat , de tal manera quc la veritat s'ofereix corn
un aclaritnent real de I'esser dins fens. Aquesta estructura indicadora de
I'abstracc16 es una il-luminaci6 . De fet, la formalitat clarifica all(') abstracte i,
al mateix temps , fa visible una actualitat que ja existia des del comencament.

11.5

l.'abstraccio de l esscr. Tota aquesta obtenci6 d'intcl•ligibilitat es manca-
da lie necessitat i de fonament en si matcixa . La clarificaci6 ha d'avan4ar i
no aturar el proccs cap a I'csser. (...) Allibcrant la substancia do tota matc-
ria, s'ultima la depuraci6 vcrs alto intcl •ligiblc; la substancia ja no cs mcs
aquesta o aquclla, pcrque dcixa darrcra scu la diversitat i la distinct(') (...).
Ara be, el fet de deixar de Banda la substancia en relac16 al scu csscr o sub-
sistcncia, no implica quc s'ultimi el coneixement definitiu de 1'csser (...). Es
precisament en comprendre 1'6sser put- de la cosa -alto quc es I'csser o la
subsistcncia de I'ens- quc s'obre la possibilitat de l'ultima i total determi-
naci6 . Alto quc ara s ' abstrcu es , en definitiva , 1'6sser o acts lets ens o sub-
sistcncics (...). Aqucsta subsistcncia esta unida a I'csscr lie moltes maneres.

In primer floc, entendre cl sentit d 'csscr en si mateix, cs a dir, com a
Acte substancial , Fnergeia , o Realitat, no es pot prendre , sense mes, cool
una rao formal, pcrque , com a ra6 o noc16 , es tractaria de I'csscr « possiblc»
o ,Irreab> contrari al sentit de 1 ' 6sser com a acte i a la seva realitat simple
(...). En segon Iloc , un cop entcs 1'6sscr en la seva total abstracci6 , i en base
al clue s ' ha expressat anteriorment , totes ics distincions do quale, quantum
i substancia , cone a saber de I'csser, estan comprescs aquf i governades per
I'acte . (...) Conegudes ICS difc rcncics que al mateix temps quc es destaquen
tambe s'abandoncn ell I'abstracci6 , estan ara novament incloscs corn a tals
en I'acte d'csser. No s'afegcixen a 1'6sscr ill tampoc I'inuntuten, sin6 que
pertanvcn a l'acte i at set csscr . Procedeixen de I'csscr quc lcs fa possiblcs,
ja que coni a csser no pot rebre cap detcrminaci6 receptive (...). En cinquc
Iloc, Lesser de la cosa cs la seva unitat i simplicitat , esta mes enlla de tota
forma limitada . En aquest comprendre, esquincant tot cl saber dc I'csser i
les sexes difcrcncics , no existeix cap significat unitari, sin6 clue 1.1 Unitat
present a fens finit prcn tot cl saber de les difcrcncics . Scmprc csser, per(')
tambc quale i quantum, accident, substancia i res; no es determine com ull
gcnere, sin6 quc sorgeix en ells corn un acte a traves de Ics difcrcncics (...);
no es tracta dun concepte clarament essencial, sin6 dun judici quc es pro-
porcionat a cada diferencia real do la substancia o de la subsistcncia. (...)

A la tercera part del llibre, titulada « La transcendcncia en I'esser dels
ens" Siewerth pparla de I'«ahisme de I'csser>. La simplicitat es, doncs, el se-
rival mes clar do la transcendcncia de l'csser . Si I'ahst-acci6 no aconsegueix
anivellar totes Ics difcrcncics reals cs pcrque 1'6sscr cs transcendent i no es
troba limitat en si mateix a cap ens concret . Es degut a aqucsta limitaci6 quc
l'esser s'escapa de la nostra comprens16 racional. Aquest esser no cs una
idea, per6 encara no es I)cu, ja quc es anterior al proccs de fonamnentaci6 ab-
solut . Tot ens no es mes quc una representaci6 finita do I'unica infinitud de
1'esscr.
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La participacio de la rao en Tosser. De tot Cl clue s'ha dit anteriorment
sc'n despren que amb 1'esser es completa, es fonamenta, es justifica I es
desborda cl proces total de Pabstracc16 en la veritat del resultat. En ell la
«Idealitat" racional rep la seva justificaci6 metafisica i la seva verificacici.
Al mateix temps, amb I'ultima difercrcia, sorgcix una dissensio (o dcsuni6)
que posa en marxa i anima interiorm_nt la projeccio total de la Metaffsica.
Per una banda, 1'csser, en tant que esscr de ('ens, es troba totalment en
l';unbit d'allu efectiu, i la seva fonarnentac16 actual mcs profunda es des-
vetlla amb ell de tal manera que des de si condueix a la veritat de la sub-
sistcncia real i condueix I'enteniment cap al judici. Per altra banda, des de
tot allu clue cs problematic i contr.'dictori en la formalitzaci6, s'asscrena
I'clevaci6 i la separac16 clue scmprc acompanva l'abstreure, ja que la sim-
plicitat de I'csser ja no ha de tenir ne,cessariament coin a caracteristica ni la
demarcac16 ni la limitacio materia o formal. Aixf doncs, I'esser esdevc
transcendent absolut, mentre clue reassumeix en si matcix tota possible dis-
tinei6 que es mantc en ell. I.'csscr s'il•lumina de tal manera en l'obscuritat
que deixa al seu darrera tot allu anterior a ell (no nomcs Ia demarcac16 a
travcs de la forma finita, la concre,_ici d'allu material, sino tambc la forma
de taptaci6 intel-ligible), ja que la rah participa en l'csser, perm al roves.

111.4

L'esser en l'intel-lecte. Si cs clue, coin es frequent, es diu clue aqucst cs-

scr es «nomcs a l'enteniment», aleshores (...) es racionalitza i es destrucix

Tosser, i aixu repugna radicalment cl sentit i I'esscncia de l'csscr que aca-

bem de caracteritzar. Vist que aqucst csser, Pero, encara no es Dcu matcix,

sino que cs anterior al coneixement de ('Esser Absolut i 1'engendra, sorgcix

aixi la pregunta de quc cs prupiaincnt allb que es d6na amb l'csser. Vist que
I'abstraccio va unida essencialment a la subsistcncia, tampoc es possible dir

que la subsistcncia sigui quelcom estrany a aquest csser o que no estigui en

ell. (...) Totes aqucstes solutions no s'aguanten pcrquc totes, sense excep-

cio, poser I'ultim fonament de Pabstracc16 en CI subjecte racional formal.

(...) Per tart, un cop mes, aparei. aquf l'amenaca de convertir la metaffsica

en racionalitat i es precisa la mayor prudcncia possible per a no complicar-

ho tot novament. Si be en aqucst context Tomas utilitza frequcntment Its
f6rmules que diuen que aquest csser, en tant que ens coma o en tant que
abstracte, esta solum in intcllcctu, aqucstes formalitzacions sempre s'han
d'intcrpretar des de la totalitat del seu pensament, i primer do tot, han de
permetre una marxa espcculat va que fact avan4ar el plantejament de la

questi6 fins a dimensions mes )rofundes que les que sc li obricn a Tomas,

no dcixant-se complicar per enunciats que no son els adequats aI proble-

iii a.

Aqucstes f6rmules es justif'quen ini nediatament en tant que l'esser pot
ser considerat coin una Intent 'o de la rao. En tant que ens comune, accen-
tua especialment la universalitat davant de les coses individuals. A mes,
scmprc sembla possible pensa; en una essencialitat universal de 1'6sser que
correspongui de diferents mancres a l'essencia individual segons Ia seva
perfecc16 formal. Peru aqucsta manera de tractar I'csser segons la manera
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I esmico lat esdc A' Iildra una m ate ria deternllllada 1 especili cada per la varia-

cio formal. Aleshores mante, necessariament , el caracter del genere su-
p rem. (...) L'esser de fens camina cap a una obscuritat indisoluble que des-
borda onticament les formes en rota la seva particularitat i limitacio modal
quc conte 1'esser; do manera que els << ens>> estan units des de la seva arrcl
per una superformalitat que nomes es efectiva perque flueix en formes fini-
tes i les actualitza segons el grau de la seva sensibilitat . Pero aquest esse ip-
sum nomes es fa visible si 1'esser transcendental es pensat mes enlla dels
conceptes generics.

Qui no s'obri a aquest plantejament del problema veura com se li tanca
en general la pregunta de la metafisica (per 1'6sscr en tant que esser).
Nomes en aquestes dimensions es pot fer seriosament la pregunta per l'es-
ser i donar hum a les afirmacions variades i contraries del d'Aquino.
L'eficacia historica de la perspectiva filosofica del tomismc, tant sorpre-
nentment escasa, i el seu falsejament racionalista mitjan4ant el ,pensament
conceptual ,,, radica, en general, en l'oblit d ' aquesta pregunta essencial de la
metafisica de l'esser, que en el «tomismc coin a sistema d'identitat > fou de-
senvolupada sistematicament i plantejada tematicament per primera ve-
gada.

Fins aqui Siewerth ens ha mostrat com en el judici no nomes s'hi atura Ia
separacio propia de l'abstraccio, sinci quc mostra la fonamentacio mes pro-
funda en la qual l'csser se'ns manifesta transcendent, reassumint tota distin-
cio anterior i deixant enrera la mancra de captaclo exclusivament racional.
Aquest esser no es Dcu, pero tampoc s'hauria d'afirmar quc es tracta dc 1'es-
ser comu, a no ser que, novament, convertim la metafisica en racionalitat. A
aquest esser li pertany la subsistencia en si mateixa i no com a fruit d'una
sintesi formal. Si mantenim quc 1'6sser es una intentio universal, oblidcm la
diferencia real d'esser i forma i tornem a convertir ('esser en essencia. En tot
cas, una superformalitat transcendental de 1'6sser que va mes enlla dell con-
ceptes generics.

111.5

La solucio racional a la pregunta. Sembla ser quc s'ofereix ara una solu-
cio en la qual 1'esser, en la seva simplicitat, en la seva claredat original, des-
borda la capacitat de l'esperit finit. Aixo significa, primer, quc la forma es-
piritual finita nomes es pot revelar en perspectives finites, i que, en
consequencia, la seva simplicitat interna nomes cs visible com una diferen-
ciacio, i quc, segon, la diferencia que realment predomina en 1'6sser s'ocul-
ta momentaniament al nostre pensament gracies a la unitat i a la simplicitat
de 1'esser. Sembla ser c]]ue cl pensament huma, en tant que es « finit<' i <<for-
mal>>, tambc aprchen ('esser sota visions formals, la multiplicitat i insufi-
ciencia interna de les quals 1'ha d'anul•lar de nou o be aprofundir en ell
mitjan4ant revelacions continuades (...).

Observem en tot aixo que 1'6sser que se'ns revela no es cap altrc que
aquell que ens insta at judici de subsistencia ja que 1'esser, en tant que acte,
es 1'6sser de fens present i efectiu. Aquesta subsistencia, per-6, es fa present
at pensament receptiu mitjan4ant la subsistencia que es, at matrix temps,
formal i concreta. Si 1'6sser cs contemplat en tant que acte, sorgeix primer
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tua un cop Hies cl let quc I'acte scnsc potencja no podria ser efcctiu i real
perquc aqucst es realitza sense ella.

Perm si des de I'acte i cl sentit de 1'esser es veu quc l'esser, en tant quc
tal, es il•limitat i que, per tint, no Homes no molesta en la seva essencia, si-
nci quc fins i tot es compres mes apropiadament (perque inclou totes les
difcrencies ) si es scpara do la forma finita , aleshores la visio queda plasma-
da en un nou judici.

En el primer judici, la subsistcncia de ('esser s'uneix a la forma i a la
matcria ; dcspres, amb l'aprehensio de la pura actualitat i la seva separacio
de totes Ics cosec , es deixa de Banda la subsistcncia quc acaba desaparci-
xent . I d'aquesta manera I ' esscr cs converteix, per a la captacio racional, en
un acte pur sense subsistcncia o en un esser " no-efcctiu ,,(...).

'I'anmatcix, (...) ('esser es representa i reflecteix en configuracions fini-
tes. Es un esser-amb-altre i esser- en-altre, amb una peculiar eficacia il.lu-
minadora en una hmitacio do la visi6 quc, tanmateix , es revela a la vegada a
travcs d'allbb il • limitat i positiu do ('esser en la seva limitaci6 (...).

Fins aqui hem vist, per tant. que 1'esser, per ell matcix, es il•limitat, pert
se'ns presenta com a Iimitat. Es per aqucst rnotiu que sc'ns fa dificil la seva
comprensib. I)it aix<i, Sicwerth mtrodueix aqui cl clue ell anomena «('esser
no-subsistent,,.

Corn dlu el matcix text, aqucsta actualitat de 1'esser no subsistent no
prove nomes de la rao, sin() d'clla mateixa. Si lesser nomes provingucs do la
rao Pura, flavors no hi hauria cap problema, pero com que aqucst se'ns ofe-
rcix en aquelles confirmacions multiples i finites, cal un segon judici que in-
sisteixi en la pura actualitat. Fri un primer judici es dona, doncs, ]a un16 dc la
subsistcncia a la substancia, i en un segon judici, la unto d'actc i no-sub-
sistencia de «1'6sscr no- subsistent-.

I 'n definitiva, com veurem seguidament, aqucst «ahisme do lesser-,
'mar do I'esscr", «fluir de I'esser>, es la presencia mistcriosa do Deu. En ('es-
ser s'unifica all(') flint i infinit, esser i no-ser, limitat i 11-limitat. El teismc
transcendental de Sicwerth cl porta a afirmar que I'Esscr Absolut, coil) a
Fonament, cs ja present implicitament en el -mar de 1'6sscr,,.

111.6

Ratrficacio de la transcender,cia. Si es questiona quc es aquest csscr in-
significant i no-subsistent, observem que, en un primer moment, contc una
contradiecio. Ja que alh) subsis'-ent significa que <esti dins de si matcix» i,
per tans, no pot contradir-se, --donat que flavors no estaria dins de si ma-
tcix ja quc es perdria en una dualitat cxclocnt-. Per una Banda, resulta
quc, cone enscnvcn Tomas i Aristbtil, unicament la went parlant i pcnsant
origina contradiccions (...) pero, per I'altra, aqucst esser no-subsistent ha
de basar-se en Ia rao, resultant aixi dues formes de vcure que son incompa-
tibles.

E1 que dona solidesa a aquestes formes de veure es el scu origen a partir
d'allo existent, tal corn ve acl irit en I'abstraccib: primer fou la uniu de la
subsistcncia a la substancia i dcspres alto purament existent en tant quc ac-
tualitat sense limits, pero que unificat en si matcix incloia totes Ics diferen-
cies. Pere (...) tambc alto existent (...) es contempla en un acte limitat a ca-
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modal d'cnteniment (...).

(...) Hi ha una aparenca evident que es producix mitjancant la unitat de
la substancia formal i la subsistencia. Tan bon punt es percep quc la forma
no es subsistent per si matcixa, sing quc la subsistencia prove del propi es-
ser, flavors dcixa d'existir qualsevol rah per a dividir absolutament ]'actc en
contra de la subsistencia. L'assignaciti de la subsistencia a 1'existcncia no es
una hipotesi de raonament, no es imposar una possibilitat, sing una neces-
sitat interna de la constituciti de la propia realitat.

Si s'assigna la subsistencia a allo existent, succeeixen dues roses: primer,
es d6na una composici6 real de la rah, que s'executa coin a ratio, es a dir,
en intencions intcl-ligibles, modals; (...) en aquesta composicio es revcla el
sentit de 1'esser amb una profunditat que originarianient es va amagar en la
comprensio modal i ara es perfila corn la veritable manera de ser d'allo
existent. Mentre que la contradicci6 i la diversitat desapareixen, el mode
d'apareixer i do vcure es neguen a si mateixos, i sobresurt alto puramcnt
posittu i simple d'allo existent que ja no pot difcrenciar-se do la matcixa di-
vinitat absoluta.

Aquest esscr subsistent pur s'il•lumina completament al limit do la seva
rcpresentacio definitiva, de manera que tot cl que apareix fa refcrcncia a tal
profunditat, quc no es comprensible per si matcixa (...) la qual cosa csta
present do manera impenetrable i, alhora, s'amaga.

Hein dit que la seva prescncia pertany al propi secret. Perquc evident-
ment tot queda retingut en el questionable mode de la sintesi i producci6
racional; si no fos aixi, I'actualitat, la simplicitat, la universalitat, la sub-
sistencia i el scntit d'allo existent quedaria aclarit des del principi d'aquest
proccs sencer de dissoluci6 i revelaci6, ja que la composicio racional no
«producix» aqucsta unitat, sin6 que, despres del proccs aclaridor dc disso-
luci6 i aclariment racional de la constituciti d'allo existent, se'ns presenta
novament de forma intelligible, de tal manera que ara, sospesant els difc-
rents judicis sobre a116 existent, se'ns permet arribar a un resum especula-
tiu, en el qua] abastem la totalitat-unitat d'allo existent.

(...) Pero aquest abisme de 1'esscr es la mistcriosa prescncia de I)eu en la
seva primera semblan4a i la immersi6 del nostre concixcnlent dins la pri-
mera veritat, la participaci6 de la qual cn cl sentit de l'esscr des do l'origen
facilitava i aclaria el nostrc pensament.

L'esser insignificant, en el sentit dc no-subsistent, prove do I'csfor4 per
aclarir, des dc I'abstracci6, de quina manera s'uneixen, primer, la subsistencia
i la substancia, i, despres, l'cxistcncia i I'actualitat 11-limitada que inclou tota
difcrencia. El que passa es quc aqucsta il•luminaciu ens ve donada en I'actc
limitat scgons la manera de ser do cada individu, perb rcalment la forma no

es subsistent per si matcixa, sin6 quc la seva subsistencia ve del matrix esscr.
Sembla, doncs, que el fet d'assignar la subsistencia a 1'existencia no es fruit

de la rao, sin6 una necessitat de la matcixa realitat; i es un tipus de composi-
ci6 que ens revcla cl scntit definitiu de lesser, ja quc la diversitat dcsaparcix
en favor de la simplicitat de 1'esser. Siewcrth pensa que aquest esscr es Wu,
I'esser subsistent que esta al limit dc la representaci6 conceptual. La refercn-
cia de la realitat a lieu pertany, no obstant aixu, al misteri, ja quc al matcix
temps que sc'ns ofereix se'ns amaga. Estem davant do l'abismc de I'esser

coin a prescncia de lieu i participaci6 de la primera veritat.
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fllld problematic de la solucid racional . Pero aquest resultat ens Aorta al
fet que la metodologia crnprada es transformi novament en un problema.
Si aquesta participacio fos l'obertura del mateix Esser, llavors hauriem de
dir que la dissoluci6 de la contradiccio mitjancant el resum especulatiu no
pot consistir veritablement en un proces basat en la modalitat del raona-
ment, sine en una dcrivacio del propi Esser, en tant quc aquest es deixa re-
concixer cone a esser d ' allo existent , es a dir, com a quelcom definitiu.
Perquc si el raonament es des del principi una participacio en la priniera
veritat, llavors ja no es compressible la composici o nodal del pensament
do 1'csser . La subsistencia hauria de permetre veure l'acte participant de
nanera que fos possible un dictamen intuitiu, pero no un resum de judicis,
quc pensen (' Esser coin a subsistect . (...) D'aquesta manera s'obrc una di-
nensi6 completament nova sobre la qual cal reflexionar si volem descobrir
lcs arrels do les crrades de la filosofia moderna i alliberar ci pensament to-
mista del peril] de d ogicitzar-lo>>.

Sicwerth opina, dories , que la participacio cs un reconeixement intuitiu,
fruit no tant de la modalitat del pensament com del matcix Esser que es dei-
xa rcconcixcr.

111.8

La solucid transcendent especulativa (...) No es tracta d'un moviment
logic sin() especulatiu, en el sentit que el raonament metafisic esta en la di-
mens16 propia d'aquesta agilitat del mateix esser simple (...). Si cs mantc
aquest darrcr punt do vista amb fermesa, flavors resulta que 1'esscr present
cs l'acte d'una substancia formal i concreta. Per tant, cs «esser» d'allo exis-
tent. Aquest acre cs indivisible i d'acci6 continua al mateix temps que res
del clue existeix pot anomenar-se aixi.

La cosy real cs acte en si mateixa. La cosa veritablement real no cs ncs
quc realitat realitzada o be «csier'. I corn quc cl terme de l'expressio de
1'6sser cs la substancia o la subsistencia, resulta que en definitive son coin-
cidents l'origen i el desti del sentit de 1'esser i de la cosa. Pero llavors no
subsistcix una forma, sing alto _xistent, o I'acte mitjancant la forma. (...) La
subsistencia esta tan lligada a 1'6sser com a la rah primera. Si prescindim de
l'acte, rcapareix com a concepte raonador i actuant, al costat del goal la
forma i el mode reben cl ca°acter de la no-existcncia (de la potcncia).
Aquesta relaci6 queda agudit;:ada encara mcs pel fet que la forma tc una
delimitacici, dc manera que en la seva actuaci6 ella mateixa imposa a ('esser
el mode delimitador de la scva limitacio. En el despreniment es revela, per
tant, I'csser en la seva actualitat 11-linitada.

Malgrat allo, la subsistencia no es pot percebre en 1'6sser mateix, encara
que estigui basada en ell i ('esser estigui unit a ella. Aix6 es degut al fet quc
«subsistencia» significa «estar dins de si mateix>>, que unicament pot inter-
pretar-se corn un ,retorn a si mateix». Pero aquesta postura d'«estar reclos
en si mateix» apareix nome^ en el medium unificant de la forna, encara
quc la forma no pugui donar cl ple raonament, sing nomes facilitar un rao-
nament en conjunt. Si separcn l'acte de la forma, llavors es perd la reflexi6
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de si mateix , sine que il•luntina vers alto il • limitat, es vessa a s'esten . (...) has

d6na l'obertura vers I'abisme , ja que com a il•limitat actua vessant - se i s'u-

n'fica de forma indistingible amb el raonament de 1'acte Co totes les formes

possibles ; i d'aquesta manera cs 1'actualitas ornniurn actuurn i la perfectio

omnium pertectorum , un perfcctissirnum. (...)

Aixir, per altra banda , podria significar que la subsistcncia no es reco-
ncixedora , o que no esta present o be que no to forma d'esser o que no es
real.

t'esser no subsistent do Sicwerth es imatge i prescncia do I)cu. En lesser
corn a imatge descobrim la petjada del fonament divi, d'aqui quc cl fet fona-
mental do concixcr sigui un concixcr a travcs do WILL Pensar ['esser fora de
la seva comprensio exclusivament modal no es, per Sicwerth, un fet racional,
sin') un moviment especulatlu en cl sentit de fer possible la percepcio de la
simplicitat de lesser. En aixo la ratio es superada en simplicitat. 1'abstracc16
aconsegueix finalment aclarir 1'esser. I'esser es acte de la substancia, esser de
1'existent, pero es acte indivisible i continu, acte d'esser. Alto que subsistcix
no es la forma, sine en tot cas l'actc mitjan4ant la forma. Senzillarnent passa
quc no detectem la subsistcncia, perque aquesta implica un retorn cap a si
mateix, i, si separem l'acte de la forma, perdern aquesta capacitat de reflexio
sobrc si mateix. Fent-ho, 1'6sscr es torna il•limitat, no cap a si mateix sino
cap a fora, guanvant en extensio i desplegant-se en una mena d'obertura da-
munt l'abisme. Finalment Sicwerth afirma ['esser com a mediacio 1 imatg'c en
la qual hi descobrim el Fonament divi. El concixcr fonamental sera, final-
ment, coneixement a travcs de Deu.

111.9

La contradiccio en ['esser mateix o I'esser com un proces intermedi. (...)
Si l'acte o l'csser es fa visible d'alguna forma corn a centre mitjancer, fla-
vors tanca en si mateix alto infinit i alto definitiu, 1'esser i el no esser, la
i1•limitaci6 i la limitacici, (corn l'acte defineix la forma) el poder raonat i la
no-subsistcncia realment unificada, tot el quc es pot pensar i emmarcar
unicament des d'un centre de simplicitat.

I`.s nomes quan I'esser no subsistent implica totes iquestes contradic-
cions (il•limitat i limitat, esser i no ser, etc...) quc pods esdevenir una media-
cici transcendent, es a dir, que pot arrossegar I'esperit cap endins fins I'unic
fonament veritable que cs 1)eu. Caldria advertir que aquest esser no-subsis-
tent no pot ser vist sino en imatge. La mediacio entre Deu i les creatures la
constitueix aquest esser no subsistent quc es fa present en la constituciti fo-
namcntal de fens.

111.11

La transcendCncia corn a moviment en ['Esser. Nomes quan l'acte d'Es-
ser representa aquella unitat contradictoria de simplicitat i multiplicitat di-
visible, d'acte i possibilitat, de potencia fundant i no-subsistcncia, -nomes
flavors-- ell cs en si mateix una mcdiaci6 transcendent i una fluidesa que
arrossega 1'esperit cap endins en una il•limitada positivitat fins al Fonantent
sempre unic. Aixo significa que la finitament infinity semblan4a exterior

118



ti'obrr cap al 1^onament intcrior, Ia imatgc tilt irnit.i i original, mhlan4a

propia en la qual es fa co-present (...). L'Esser corn a acte depcn sempre

d'un U mes simple i s'adhereix a ]'ens sense <arrelar-se en ell- mai (...) de

la mateixa mancra que la llum depcn del sol, i lluu sense enredar-se amb els

sews colors. A aquest penjar i fluir de 1'U 11 correspon el penjar i el fluir de

]'Esser, ci qua] corn a u en mediacio rnostra cap enrera el Mitja simple i u i

Cl fa cognoscible a traves de la seva propia essencia tot i quc aquest Mitja

no sigui visible, coin el sol (...).

Uir que aquest <<Esser mateix» ex steix o es, no es deut a cap composi
cie racional, sine a un moviment que desenvolupa i unifica ]'Esser mateix,
sempre present en ('Esser-en-si des del qua( es manifesta especulativament
en la travcssa metafisica que fa possible cl proces fonamentador de ]'Esser.
Per aixo es veritat dir que en el pensament especulatiu la rao participa en la
«primera veritat,>, fins i tot quan no la veu en essencia, sine nornes en
imatge. Pero la imatge [con]t6 una difercncia en si mateixa, en la compren-
sio de la qual es fa visible una creixent semblan4a a un Altfssim i Primer, la
qual assigna la seva direccio i objectiu a I'esdevenir especulatiu (...). Aquest
Mitja es cl «nmar de I'Esscr» o cl Fonament absolut, que d'aquesta forma es
fa present i Ilucix en cl fonamentar :onstitutiu de ]'ens, que podem dir que
ja des de I'origen de la nostra com,-)rensio intuitiva de ]'Esser era conegut
<<de forma no desplegada>>; tot concixement es, per aixo, un coneixer en i a
traves de Deu.

(B) L'ESSER COM A SEMBLAI\ cA DE DEU

El scgon llibre dcl qua( n'oferim extractes traduits i comentaris es titula
Das Sein als Gleichnis Cones '. Siewerth cl divideix en tres parts titularies
respectivament "l.a importancia transcendental de 1'Aquinate<<, -El desen-
volupament de la pregunta per ('Esser,, i ><L'aclariment de I' :sser des de I'o-
rigen >. A la tercera part es pr;>posa aclarir I'esscr des de la perspectiva del
model primordial, es a dir, des del sou fonament divi, tal corn ho ha ex res-
sat Tomas, que, en aixo, supera clarament la immanencia de lesser de Plato i
Aristotil. En el proces de realltzacio d'allo creat una realitat no pot ser <c6-
pia,, si el model originari no ( s fa present en ella, igual que la realitat d'una
imatge nomcs es dona quan cs rcflectcix en el mirall. L'Esser no-subsistent
cs una mediacio que espera rcalitzar-se corn a mediacio. Quan Deu esta pre-
sent en ('home, flavors es quay realment ('home pot ser imatge do Deu.

111. Introduccio

L'aclariment de ('Esser des de l'origen. Aquest mistcri s'aclareix ne-
cessariamcnt quan es manifesta el Fonament divi. Despres que Deu es re-
vcles coin a Creador de totes les coses del no res, corn a Esser Omni )()tent
i Omniscient I'esscncia del qua] es la decisio eterna i lliure de crear ei mean,
al teoleg Tomas li fou possible, a ]a llum de la sacra doctrina, desvetllar mes

7. Sicwcrth, G., Das Scin als Gleichnis Gottes, Einsiedeln, Johannes-Verlag (1958).
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dcsplegar la Il1Ctal lsl ca 11115 a ss olir II1sospltadcs protUlld ltatS. I'.1 CUnCIxC-

ment d'una cOpla o d'u na parabola nOmc s es pot aclarlr COIlnpiCtantent

quan cl model primordial s'explicita, i a partir del qual aquesta copia 0
parabola rep la scva esscncia que consisteix , simplement , cn set- a partir del
model primordial i cn relac16 a ell.

No fou donat als grecs trobar- se anlb la pregunta per 1'esser, trobar

l'essencia mediata i proporcionada , perquc ells, en correspondencia al punt

de partida del pensament huma, expertnlcntaren aqucsta esscncia d'una

forma unilateral en cl scu arrelament a coses presents . Per tart, Ics esscn-

cies intel-ligibles es presentaren coin a I ' esser veritable que Plat() va col.lo-

car en el lloc supracelestial de lcs Idees ; en canvi, Aristotil el va reenviar a

l'Energia cosmica de les formes pures que es mouen peasant o quc es faun

concretes . L'Esser de fens fou concebut corn el pensanlent divf o be com cl

regne de Ics formes finites, una fatalitat que impulsaria el pensament cristia

despres de Tomas, a traves de la tradici6 dels crabs , a un peril) retardat i a

Una nova confUSIO.

Ill.]

La creacio de Deu en tant que acre essencial que es pren a si rnateix com
a fi. Si Deu ds esperit crcador, si la decisi6 i el compliment del scu acre
crcador es troba en la seva Esscncia Sterna , d'aixo se'n despren necessaria-
ment quc l ' obrar de Deu no apunta al rin, sing a Ell mateix . Pero, si curl
hem vist abatis , tot agent obra o realitza quelconl semblant a ell, d' aqui ve
que alto crcat en I'actc crcador tambe Ii sigui semblant. Peril Deu es carac-
teritza corn a simplicitat absoluta i incomparable . Ell cs en Cant que Acte
pur i infinit ( I'acte pur d ' esser ) i es la plcnitud d'dsscr unificada cn si matci-
xa. Tot alto que nosaltres afirmem de Deu , corn concixer, voler, estimar,
coincideix amb aquest acts d'esser de forma inseparable . hsta d ' acord amb
aqucsta simplicitat que el crear de Deu , cl scu mateix actc essencial , origi-
nari i prinnari , acabi en quclcom simple , infinit i perfecte , quc correspongui
al scu f'onament que es Deu mateix i que per principi no es contradigui
amb ell (...).

Deu no pot crear-se Ell mateix perquc Ilavors aixil portaria a afirnlar quc
hi podria haver infinits deus. Nomes put haver-hi una Esscncia infinita i un
esser simple subsistent . Is pot dir quc Cl printer i principal efectc de Deu es
I'esser no subsistens (simple , il•limitat i pur). Aquest esser no es real ni logic.
Si fos real stria l ' esser de I'ens i, si fos logic, stria lesser coma. Lesser ma-
teix es quclcom simple i perfecte , peril que no subsistcix , homes es un flux
de Deu, una emanaci6 de Deu . Sens dubte, aquesta concepci6 de I'esser no-
subsistent es a la base de les tests do I'esser « cn mediaci6 « de Balthasar i al-
tres metafisics.

a) Deu no pot crear-se Ell mateix. Deu no pot crear-se Ell mateix per-
quc essencialment nonlcs pot haver-hi una Esscncia infinita i Lill Esser sim-
ple i subsistent. Ja quc si hi hagues un duplicat d'aquesta infinitud, Ilavors
aquesta duplicacio es desfaria a causa del scu esser creador connunicat en
una nlultiplicitat il•linnitada de I'Absolut, Igual i Unic. f11 hauria una scrie
infinita de deus infinits, cosa que es absurda.
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toll Illallcra, c." impossible qUC .1116 que Suit de D CU SUbslstelxl sense la sc-

va simplicitat i infinitud, pcrquc llavors Deu hauria creat una rcalitat abso-
lutament no - divina , quc ja no portari., cl segcll del seu propi origen. Si allu
clue curt de Deu es manifesta com a pura multiplicitat d'essencialitats, tai
com ensenva , per exemple , Duns Escat , Ilavors, en realitat , no hi hauria ni
Esser ni ens, sine unicament baecceirats particulars en clles mateixes, no-
mcs particularitats . Pero, en aquell cas, s'hauricn apagat els vestigis de la
simplicitat cle I)cu en la realitat . Llavors, el coneixement de Dcu es basaria
nccessari aament en cls conceptes generals del nostre pensanlent , aixb cs, en
el mode com el subjecte pensa a partir d'cll mateix i en ell mateix (...).

c) L'esser mateix com a primer fonament i fi de la creacio . En contrapo-
sicio, rennarca Tomas quc , d'acord lmb I'1 " sscncia do Deu i d'acord amb
lesser 1 el coneixement huma , el primer 1 principal efecte que prove de
Deu cs I ' esser mateix . Aquest csser cs necessariament simple, il • limitat 1
pur; per tart , es actualitat realitzadcra . Es una actualitat sense cap limitacio
formal o finita, sense barreja de no-ser en el sentit de potencialitat. L'csser
cs un abisme d'immcnsa plenitud i profunditat.

111.2

La no-subsistcncia de l'csser simple. Aqucst acte d'esser simple, aquest
fonanlent de llum no pot ser realitat, pcrquc flavors seria necessariament
Dcu mateix 1 seria esser pur, simple i subsistent. No poder ser realitat no
vol dir res mcs que no poder arribar a partir de Si nlateix cap a la subsistcn-
cia o a I'csser-en-si-mateix. Per, quc significa aixil de no arribar a la sub-
sistcncia, a la realitzacio % Tomas diu: «retornar sobre si mateix significa
que una cosa subsisteix en ella mateixa,,. Per taut, la no subsistcncia de
l'acte pur d'esscr esta fonamenta {a en el fet que no pot arribar a la unitat
en si mateix (...) l'acte d'csser no :c, ni experimenta, la seva plenitud d'esser
pensant o estimant. Pero si aquest retorn no li cs possible a i'csser, en
quart I'esser cs el primer ft i fonament del crcar divi, d'aixu en resulta i'a-
firmacio trial escoltada 1 sorprenent del d'Aquino: «1'esscr mateix, en quart
Acte pur, cs quelcom simple i ^)crfecte, pero no subsistent-. D'aqui que
per ell nlateix no es real. Es un flux de Dcu, una emanacici, un corrent at
qual li manca la interioritat quc flueix d'ell mateix. Aixb significa quc 1'6s-
ser no pot realitzar-se per ell mateix fora de Deu, 1 unicament es concebi-
ble corn a la profunditat quc flueix cap a fora del mateix crear de Deu, pro-
funditat a la qual Ii es impossible 1' exterioritzacio i la rcalitzacici a causa de
I'interior no-esser de lesser.

111.3

El proces de realitzacio de l'esser, la sortida del no-ser corn a potencia.
Ara be, si ha de subsistir, ha d'arribar a la subsistcncia i a la veritable exte-
rioritzacio del veritable ens per mitja d'un altre que no cs ell mateix. Pero
aquest proces de realitzacio ve exigit necessariaunent a partir del sentit de
i'csser mateix, en la mesura que el sentit de l'esscr exclou essencialment el
no-esser 1, per tart, tambe la no subsistcncia. Ara be, no hi ha res que sigui
exterior a I'esser excepte el no-esser. Pero aquest no-esser no cs simple-
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realitat crcadora o reahtat quc obra i realitza.
Aixo quc es contraposa cs sempre dc tai forma que per si mateix I en si

mateix no pot csser, i, per tant, s'anomena amb rah no-esser i no simple-
ment res, ja que ell es res de tal forma quc, malgrat tot, pot caracteritzar-se
a la vegada per una relaci6 a partir do l'csser i a 1'interior d ' ailo creat, per
una relaci6 amb I'csser, ja que pot ser conduit a l'esser gracies a I'acte crea-
dor i al co-csser gracies a I'acte realitzador.

El que aixo significa es pot observar facilment en tota activitat realitza-
dora. Per exemple , una pedra o un to no son per si matcixos res d'una obra
d'art, pero quan I'artista Ii d6na forma d'obra, llavors d to accepta tot ailo
amb quc cl crcador el marca , de manera quc cl to mateix , tambe, amb allo
que coin a to cs per ell mateix, arriba a ser finalment una obra d'art realit-
zada, i ncix amb dobra d'art en la seva qualitat d ' csser existencialment. I
arriba a scr una obra d ' art fins a tai punt que tambc la seva textu r a i color-
entren en la constituci6 essencial de dobra d'art. Per tant , la pedra o cl to,
per ells matcixos, no eren obra d'art, eren una no-obra d'art, tans en el sell-
tit d'una simple negaci6 com en cl sentit d'una relaci6 , en la mesura que es
trobaven en possibilitat receptiva d'arribar a scr una obra d'art.

Si apliqucm aixo a I'csscr, resulta quc Cl no-esscr, que no es un pur no
res, pot caracteritzar- se com una possibilitat receptiva, corn tin no - verita-
ble, Cl qual, amb tot, grimes a 1'actc realitzador, arriba a] co - csser i amb
aixo arriba ell mateix a la realitzaci6 . Pero, en tant que es un no-veritable
d'aqucsta classe, cs sempre un possible.

111.4

l.a diferencia entre la unitat simple i la plenitud. Entencnt aixo, llavors,
s'aclareix metafisicament la prodigiosa profunditat de I'esser coin la para-
bola o semblan4a de Dcu. En tant quc flux actual simple i infinit, I'esser es
la copia Pura del fonament divi, tart inseparable i d'acord amb ell, que
Tomas diu que l'csser flueix o brolla do Dcu.

Aixo son paraules figurades quc fan pensar en cl fct quc cs impossible,

a partir dc nosaltres matcixos i de la nostra concepci6 cie 1'esscr, tixar una

frontera o distinci6 delimitadora de 1'esscr mateix en relaci6 a Deu. En taut

que cs simple, I'csscr es d'una plenitud infinita. En tant que semblan4a de

Deu, cs corn un mar infinit de l'esser. Certament, un mar quc come en ell

mateix tots cis corrcnts i parts de 1'aigua en una continuitat inseparable i

indisoluble. Pero aquesta corrent de I'esser no creix tornant cap a ella ma-

teixa. Partint del que hem dit fins ara, es despren amb evidencia que la mo-
tivaci6 d'aquest no-return no pot radicar en Ia simplicitat i actualitat, per-

quc, de quina manera la falta d'unitat podria fonamentar-se en la
simplicitat? Per tant, aquesta incapacitat de tornar sobre si mateix, nomcs

pot consistir en el fet quc aquesta simplicitat, aquesta energia unificadora,

no es suficient per a mantenir I'abisme de la plenitud de la villa diving i

unificar-la amb si mateixa.

Siewerth continua proposant I'csser en tart quc fonament quc brolla
d'una profunditat inacahahle, i a la vcgada caracteritza l'esscncia corn alib al-
tre, com el no-esscr del fonament potencial.
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I 11.E

Lesser desplegat corn a parabola o semblan(a de Deu. Nomes ara 1'es-
ser cs fa pales corn a parabola de Deu. L'esser fa quc brollin d'ell les essen-
cialitats per tal que aixo manifesti la seva plenitud i que en la seva limitada
varietat aquesta plenitud arribi a la subsistcncia, cs a dir, arribi a si mateixa.
Per tint, no hi ha Lill csser exterioritzr.t com a acte pur, sino nomes en tant
que esscr de fens, en tart que realitat que dcixa brollar, que actua, que re-
gcix, i rcalitat quc qucda encallada en fens.

Per tart, els ens pertanven a l'cssc,- i porten el segell de la seva simplici-
tat. 'I'ota essencia es una manera d'csser i tc major o menor part en la seva
universalitat i, per Cant, tambe a116 variat en quant a representacio de l'es-
ser no es un caos de moltes coses, sirro un cosmos ordenat a partir del seu
fonamcnt d'esscr, cs a dir, un univer, que d'acord amb cl sentit de la pa-
raula significa una varietat ordenada que en totes Ies sever parts, i en el seu
conjunt, disposa de 1'esser i esta refe:-ida a la unitat (...).

a) F.l fluid do ]'esscr. (Divisio i contraccio do !'esscr). Aixir supraessencial
i supralC gic de I'esser cs propiament un element del pensament especula-
tiu. [s tracta de I'csser de ]'ens

is
en una multiplicitat inesgotable dividi-

da en caractcristiques individuals segons grau i classe, cs diferent de la va-
rietat d'allo receptiu. En aquesta comunicacio, i'csser es manifesta corn un
element purament fluid, amb una comunicabilitat i contraccio infinites.
Pero ]'element fluid, no obstant aixo, i a difercncia de la seva actuacici rca-
litzadora, oscil•la cap enfora i cap endins de la simplicitat crcadora de Wu

111.6

!.'esscr personalitzador. Dcicnr que Terser Homes subsisteix en Ies
cssencics amb la finalitat de tornar cap a si matcix gracies a dies, cs a dir,
anib la finalitat de ser en plenitud la parabola o semblan4a de I)cu. Tot ti-
pus de retorn cap a si matcix cs nc_essariament una espccie dc coneixement
o de desig anioros. Per tant, lesser en quant a esscr, no pot arribar a pre-
sentar-se plenament en ]'ens i no pot arribar a la seva equiparacici divina i
pr6pia identitat si unicamcnt es troba substancialitzat en Ies coses, es a dir,
si unicamcnt ha assolit una existcncia senzilla i immediata de les essencies
finites. Aixi seria encara una exterioritzacio sense essencia, contraria a
1'6sscr, en la forma do la subsistcricia.

Per tart, d'acord amt) ]'esscr en tant quc parabola divina, 1'6sser ha de
personalitzar-se en un esperit que coneix i estima. Nomes quan succeeix
aixo es manifesta la Parabola o semblan4a de Dcu tal i coin correspon a
]'esscr ell quant a cbpia de 1'esperit i tal corn testimonia la Paraula de Dcu.
Ja quc, segons la Paraula do I'Escriptura, ('home cs la semblanca i la inratge
cle Dcu. Aixo es contradiu tan pot amb les nostres explications fetes fins
ara, quc aquests desenvolupaments brillen amb la seva definitiva manifes-
tacici unicamcnt en relacici a aquesta Paraula Biblica.

Tomas, juntament amb Agusti, dill quc en la imatgc se'ns fa visible el
model primordial o 1'origen (..), per6 ]'home unicament aconsegucix el
seu caracter d'imatge en la mcsura quc, partint de 1'6sser de ]'ens, il•lumina
la veritat en tant que intel•ligert i descobrcix per ell matcix cl propi fona-
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stria semblant a l'esperit divi, ja clue, sense coneixement de Dcu, no stria la
seva imatge (...).

111.7

L'e'sser com a veritat i com a N. En la mcsura que l'csser es personifica
en I'esperit, cs essencialment Ilum de l'esperit. Es l'originaria presencia de
tot ens en I'esperit. Es la il•luminacie de la veritat, corn formula Heidegger,
i cs el desig del be que ens despcrta i clue porta tots els tors I totes les vo-
luntats a posar-se d'acord amb lesser real i subsistent en si matcix, es a dir,
amb Dcu. Per tant, l'esser cs la veritat 1 la bondat dels esperits i I'esperit es
un ,esdeveninient do 1'6sser,,.

a) L'essencia similitudinal que reflectinx l'csser do l'horne i de la natura.
Aqucst csser es all(') del men i de lens que domina, que unifica, que aplcga
en la veritat de l'espcrit. Per tint, l'esser es revela a si matcix mcs ric i pro-
fund en la mesura que lcs esscncies es manifesten en la unitat confusa del
men, reflectint com a plenitud de l'csser i com a csscr dels ens 1 manifcs-
tant-se com it fonament quc juga a travcs 1 dins de la seva profunditat do-
minant.

Aqucst misteri prep relleu gracics a la doctrina del d'Aquino, plena de

consequcncics: Dc la mateixa mantra que I'csscr tie Pens que subsistcix en

l'univers de les esscncies 1 dels esperits es la semblan4a de Dcu, aixi -la na-

tura visible ha estat projectada en relac16 amb el model originari de 1'ho-

mc» (...).
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