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ABSTRACT (Continuiv and Critics of the Enlightmetzt in the Idealism) 

The German idealists believed that a philosophical reflexion was not 
possible independently of the enlighted critic, and, though keeping far from 
certain aspects of that critic, they generally accepted the results of the rationalist 
shake in the field of religion, metaphysics, ethics, aesthetics, natural sciences 
and such social sciences as economy and law. The German Enlightment had 
certainly departed from the French Enlightment, and vitalism had confronted to 
mechanicism; nevertheless, this first revision of Enlightment had not weakened 
its principles. The German idealists proceeded further, proclaiming the primacy 
of freedom beyond reason and the fundamental character of ethics. The author 
analyzes that process on the basis of a cornmentary of The oldestprogram of the 
system of German idealisnz and of Hegel's works. 

Abans d'entrar en la materia propia d'aquesta conferencia, vull fer una cur- 
ta reflexió sobre el plantejament global del curs que em ve suggenda pel títol i 
subtítol. 

Revisem la Il~lustració per tal d'il.luminar-nos sobre la pregunta que avui 
ens preocupa, a saber, si la cultura moderna, que és encara l'única que tenim a 
les mans, l'hem de considerar definitivament fracassada o vigent. 1 si la pregunta 
no es deixa contestar d'una manera tallant, com crec, a favor del fracas definitiu 
o de la vigencia total de la modemitat, sinó que cal distingir-hi aspectes, volem 
saber quins valen i quins no valen avui per a nosaltres, per als que no sabem ben 
bé si som o no som postmodems. 

Perque sembla que l'única cosa que sabem de la postmodernitat és la seva 
voluntat de posar-se més en@ de la modemitat i acollir-se a un pensament al 
qual no fa vergonya confessar-se debil. 

* LL'article de Ramon Valls Plana. Perviv?ncla i crítica de la Il . lust~ació a l'ldealisrne, va ser 
presentat com a conferencia a les iX Jomades de Filosofia dedicades al tema Revisió de la Il.lirstra- 
ció (El fr-acas o vigencia delprojecte de la modernitat). organitzades pel Departament de Filosofia de 
la UAB del 29 de febrer al 4 de mar$ de 1988. 



Podríem perdre'ns en un marc de preguntes prou interessants. Per que, en 
general, la necessitat de revisar un preterit? Perque ens pot ensenyar simplement 
úna llicó o perque és encara re1 viva de la nostra situació? Per que, més en con- 
cret, revisar precisament la Il.lustració? Em sembla que hi anem basicament per 
dos motius: perquk no hem perdut del tot la confianca en la raó (que per a Hegel 
era condició ineludible del filosofar) i perquk la raó i1,iustrada no era una raó 
massa rnonolítica. Ambiciosa i pretensiosa sí que ho era, pero no tant certament 
corn ho fou la raó hegeliana. Comparant les dues, la raó il.lustrada era rnés varia- 
da i plural, mes despistada i jove. Per aixo ens ofereix un camp on hi ha rnés per 
triar allo que ens ha de ser útil i no ens posa davant d'una opció tan global corn 
ho fa la raó hegeliana, la qual ens aboca a un «ho agafes o ho deixes» del qual no 
ens sentim capacos. 

En la situació en que ens trobem, desonentats, confessem-ho, ens sentim 
més atrets per epoques corn el Renaixement o la Il.lustració, en les quals no hi ha 
una orientació dotninant del pensament, sinó que hi pul.lulen moltes coses, totes 
atractives i potser incompatibles. Hi acudim perquk sentim, potser de manera 
confusa, que cal repristinar-nos, tornar als orígens, no pas per afany de tomar en- 
rere, silló per cercar els elernents rnés vius del passat que rnés ens poden servir 
per llencar un futur incert. 

És significatiu que un autor corn Foucault faci una cosa així en el seu co- 
negut seminari de l'any 1983 (publicat el 1984) sobre el text de Kant Was 
ist Aujklarung. En el text de Kant del 1784 i en el text complementari de 
l'any 1798 sobre la Revolució Francesa. Foucault hi veu un model de pregunta 
que encara 6s vigent, a saber, quina és, corn és la nostra actualitat, quin és el 
camp actual d'experiencies possibles? Deixaré ara de banda aquest seminan de 
Foucault, perquk l'he citat solament com a significatiu del recurs actual a la 
Il.lustració. Pero vull deixar constancia d'una cosa: Foucault veu en Kant, en 
qui la 1l.lustració és del tot madura, la fundació de dues tradicions crítiques que 
han estat igual~nent vigents en la modemitat. La del pensament analític, que es 
pregunta per la veritat en general, i la del pensament que es pregunta per la nos- 
tra actualitat. Foucault acaba prenent partit per aquesta segona tradició, a la qual 
atnbueix la recerca d'una ontologia de nosaltres iliateixos, i d'una manera una 
mica sorpreneilt enumera junts Hegel i 1'Escola de Frankfurt, Nietzsche i Max 
Weber, com a autors que han seguit aquesta forma de reflexió des de la qual el 
rnateix Foucault ha intentat treballarl. 

Després m'he de referir especialment a Hegel, autor per al qual fou determi- 
nant la recepció crítica de la 1l.lustració. Ara, pero, no puc deixar de dir que a mi 
em sembla que les dues tradicions que Foucault distingeix a partir de Kant no 
són en el ~nateix Kant tan separades corn el seminari de Foucault pot fer creure. 
Certament en Hegel no ho són. La necessitat de fundar el discurs epistemic uni- 
versal és tan intensa en Hegel corn la necessitat de radicar-lo en l'experiencia i 
en l'analisi de la contemporanei'tat. 

1. El text del semina5 de Foucault s'ha publicat en castellh, traduit per Eduardo Bello a La cri- 
sis de lu ruzdn, edición preparada por Francisco Jarauta, Secretariado de Publicaciones, Universidad 
de Murcia 1986, pp. 13-24 



Adrecem-nos ja a la 11.lustració i comencem una mica més enrere de Kant. 
Sé que avui el mateix concepte d'Il~lustració tal com va resultar operatiu per a 
Hazard2 i per a Cassirer3 és qüestionat per Tonelli4, pero de tota manera continua 
essent operatiu per aproximar-nos al pensament del segle XVIII. En el text de 
D'Alembert que Cassirer cita al comencament del seu llibre, hi tenim encara una 
bona descripció del progrés, que ja es veia vertiginós, de les ciencies de la natu- 
ralesa, i, sobretot, hi tenim una descripció ben valida de l'efervesckncia crítica 
provocada per la filosofia que «ataca amb violencia tot el que se li posa al davant 
... D. «Tot ha estat discutit 4 i u  D'Alembert-, analitzat, remogut, des dels prin- 
cipis de les cikncies fins als fonaments de la religió revelada, des dels problemes 
de la metafísica fins als del gust, des de les qüestions teolbgiques fins a les de 
l'economia i el comer$, des de la política fins al dret natural i el civil». Afany, 
doncs, per fonamentar el discurs científic, i cntica de qualsevol afirmació amb 
pretensions d'objectivitat; heus ací una constant de l'esperit il.lustrat que ens ser- 
veix encara per reconkixer-lo. 

Ara bé, la visió que l'idealisme alemany tingué de la Il.lustraci6 fou certa- 
ment aquesta. Els idealistes no cregueren possible filosofar al marge de la cntica 
il.lustrada i, per molt que critiquessin la crítica, acceptaren en general els resul- 
tats de la sacsejada racionalista en el camp de la religió i de la metafísica, de 
l'ktica i de l'estktica, de les cikncies de la natura i de les cikncies socials com 
l'economia i el dret. És ben cert que la 1l.lustració alemanya ja s'havia distanciat 
de la 11.lustració francesa i que, en el moment en que l'idealisme nasqué, perso- 
natges com Lessing, Herder i Kant ja havien corregit els francesos en la seva vi- 
sió de la historia, de la religió o de l'art classic. El vitalisme alemany ja havia 
plantat cara al mecanicisme francks; els components passionals de l'art classic ja 
s'havien destacat tot contemplant el grup escult6ric anomenat Laocoont; havia 
augmentat també una certa comprensió de les religions revelades, amb els com- 
ponents imaginatius i sentimentals que els són propis, etc., pero aquesta revisi6 
primera de la 1l.lustració no havia debilitat gens ni mica la primacia de la raó ni 
la seva forca cntica. Sobre aquesta base els idealistes prengueren una posició 
clara i decidida. 

Cal llegir, perquk és un text del tot adequat al nostre assumpte, algunes rat- 
lles del document anomenat «Programa més antic de sistema de l'idealisme ale- 
many» del qual no sabem l'autor. pero sabem que es movia dins del cercle dels 
joves idealistes5: « ... els homes il.lustrats i els que no ho són (el poble) han de 
donar-se finalment les mans, la mitologia ha d'esdevenir filosbfica per tal que el 

2. PAUL HAZARD, Pensanzietlto europeo en el siglo XVIII, Guadarrama, Madrid 1958. 
3. ERNST CASSIRER, Filosofia de la Ilustración, Fondo de Cultura Económica, Mkxico 1943. 
4. La referencia a Tonelli es pot veure a l'article «Ilustración» del Dicciot~ario de Filosofia de 

José Ferrater Mora. 
5. El text del «Prograna més antic ... » acompanyat d'una col.lecció d'excel.lents estudis, pot 

veure's a Mythologie der Veinunft, Hrsg. von Christoph Jarnme und Helmut Schneider. Suhrkarnp, 
Frankfurt 1984. Una traducció castellana es troba a G.W.F. HEGEL, Escritos de Juventud, Fondo de 
Cultura Económica, México, 1978. pp. 219-220. També se n'ha publicat una traducció catalana com 
a apkndix a la traducció de Jordi Llovet de F. SCHILLER, Curtes sobre l'educució estetira de l 'hot,~e, 
Laia, Barcelona, 1983. 



poble es torni raonable, i la filosofia ha d'esdevenir mitologica per tal que els 
filbsofs es tornin sensibles. Llavors regnari entre nosaltres la unitat eterna. Ja 
cap altra mirada de menyspreu, mai més la cega tremolor del poble davant els 
seus savis i clergues ... llavors regnarii la llibertat i la igualtat universal dels 
esperits!)). Es tracta d'un testimoni directe, del tot fidedigne perquk no estava 
destitiat a publicar-se, de la creenca dels joves idealistes, abans del final del se- 
gle XVIII, en l'alliberament de la llumanitat per la raó; aquells trets fonamentals, 
precisainent, que segons Kant constitueixen l'esskncia de qualsevol actitud 
i1,lustrada. La nova generació continua fidel a l'ideal de la religió racional que 
volia Lessing. Com tots els il.lustrats, els idealistes volien la fi de la submissió 
del poble als clergues i a les autoritats. També ells aspiraven a la difusió popu- 
lar de la raó i a la llibertat de tots i fosmulaven aquests desitjos amb les mateixes 
paraules amb que ho feien els il.lustrats. Pero al mateix temps hom veu un pas 
endavant. El inateix document proclama, al comencament, la primacia de la lli- 
bertat per damunt de la raó, el caricter més fonamental de l'ktica per davant de 
la metafísica. 

La llibertat des d'ara, en efecte, sera arrel de la raó i no el seu derivat. A més, 
el component estktic, sensible i passional de la nova religió no és accidental o 
afegit. La natura i el seu coneixement se subordinen igualment a l'ktica. El docu- 
merit, per tant, eris permet veure de manera global i expresiva la pervivkncia de 
la Il~lustració dins l'idealisme. 

Per veure fins a quin punt Hegel assimili aquest programa, centrem-nos pri- 
meranient en la religió, com el1 mateix va fer-ho. El seu escrit titulat Creure i 
saher.6, de l'any 1802, comenca de manera ben significativa per a nosaltres. 
Hegel es refereix des de l'inici de l'escrit a les males relacions que des de sem- 
pre han mantingut raó i religió, per dir immediatament que la situació ha canviat 
«ara» totalment, de manera que la vella oposició ha renascut en el si de la ma- 
teixa filosofia. Ha esdevingut un problema purament filosbfic explicar la relació 
entre creure i saber. L'al.lusió a l'ktica kantiana i als seus postulats és palesa. 
Hegel continua: si en altres temps la fe havia fet esclava la raó, la raó va sentir 
despres de manera inevitable (iihcrwiizdlich) la seva absoluta autonomia i «ara» 
resulta que la liquidació de la religió positiva (acceptada per autoritat de la reve- 
lació, rniracles i altres coses setnblants), que la 1l.lustració havia cregut fer, s'ha 
quedat antiquada. 1 aixo és així, no solament perquk Kant, diu Hegel, va perdre 
el sentit més propi de les formes de la religió revelada, sinó perquk en el1 ja no 
apareixen con? a dignes de veneració. Hegel corregiri Kant venerant els dogmes 
trinitari i encarnatori del cnstianisme, pero els proclamari conformes a raó, no 
superiors a ella. 

Be tota manera, en l'escrit que ara ens ocupa, Hegel afirma de manera ben 
tei-niinant que la vella polkmica reneix en el si de la filosofia. Vol dir, per tant, 
que si be honl pot considerar la victoria de la raó il.lustrada sobre la fe com a 
victoria pírrica, perquk els continguts de la religió reneixen, la victoria, pero, és 
definitiva, perque la religió no subsisteix com a imbit separat ni superior. 

6 .  G.W.F. HEGEL, Glailheri itnd !Vi.rsen, inclbs en el vol. 2 de les obres de  Hegel publicades a 1' 
editorial Suhrkamp de Frankfurt, 1986. 



Havent posat així les coses, és ben facil de comprendre que Hegel empren- 
gui una reelaboració i transformació del concepte de raó per tal de fer-lo compa- 
tible amb els continguts positius de la religió revelada. Aquesta transformació no 
restara a la raó gens de forca crítica o negativa. Es més, li n'augmentarh, perquk, 
corn deiem, no solament la farh capac d'assimilar aquells continguts, sinó que 
subordinara política, art i religió a la raó filosofica. Hegel no mira pels camins 
del romanticisme tradicionalista, simplement restaurador de la religiositat me- 
dieval, sinó que s'orientara cap a la religió del futur, sempre dins dels postulats 
basics del racionalisme, tot insuflant-hi, corn diu Ferrater Mora7, patetisme i c k -  
rega emocional. Tampoc anira Hegel en la direcció igualment romhtica d'esta- 
blir el primat de la intuició i del sentiment. La intuició sera en el1 solament un 
punt d'arrencada abstracte i insatisfacton del discurs de la raó, que solament es- 
devindra satisfactori quan completi el curs demostratiu i necessan. Sols el siste- 
ma complet ratifica i dóna validesa plena a la primera intuició, precisament per- 
que li dóna concreció. 

Després d'una llarga analisi de les filosofies de Kant, Jacobi i Fichte, orien- 
tada a fer clara la impotencia d'aquestes filosofies d'assumir la tasca propiament 
filosbfica de lligar finit i infinit, l'escrit de Hegel sobre creure i saber acaba amb 
aquel1 famós paragraf sobre el Divendres Sant especulatiu. Hegel hi cita un autor 
prou significatiu dins aquest context corn és Pascal, que havia parlat d'un Déu 
perdut en l'home. El pur concepte de la raó, escnu Hegel, que és la infinitud corn 
a abisme del no-res que s'engoleix tot l'ésser, ha d'integrar dins seu l'infinit do- 
lor que fins ara havia pres solarnent forma histbrica i que corn a sentiment s'ex- 
pressava en la dura paraula segons la qual Déu ha mort. Aquesta negativitat i do- 
lor, Hegel els integra, doncs, dins la raó, tot transformant-la. Converteix la 
negativitat (dolor, mort) en el motor de la idea suprema i, d'aquesta manera, creu 
Hegel, la filosofia donara nova vida, corn a existencia filosbfica, a allb que fins 
ara, dins la religió, era simplement exigencia moral de sacrificar l'existkncia em- 
pírica. Tot integrant aquest element d'absoluta negativitat, la filosofia guanyara 
la idea de la llibertat absoluta que es dóna i es recobra en la total negativitat. 
Desapareixera allb gratui't i infundat tant de les filosofies dogmhtiques corn de 
les revelacions, per tal que solament la duresa de la negativitat pugui ressuscitar 
la totalitat més elevada del positiu i del negatiu, enlairada, sí, pero englobant la 
serietat del dolor des del seu fonament més pregon. 

A partir d'ací el programa de la filosofia de Hegel és prou perfilat. La filoso- 
fia ho compren tot ella mateixa. Digereix, fa propi, sota la forma de concepte de 
la raó, el pnncipi mateix de la religió revelada i solament li resta, llarga tasca per 
cert, elaborar més precisament la contínua presencia de la negativitat dins el con- 
cepte. Aixb és precisament la dialectica; i la filosofia es fa especulació necessa- 
ria, captació del positiu que implica el negatiu. 

Hegel pensa que d'aquesta manera duu a t e m e  perfectament la crítica de la 
religió que la 1l.lustració havia comencat. La 1l.lustració no l'havia pogut realit- 
zar sencera perque el seu concepte de raó era massa abstracte i senzill. Era sola- 

7. «Romanticismo». FERRATER MORA. Diccionario de Filosofía, Alianza Editorial, Ma- 
drid 1982. 



rrient positiu, sense englobar la negativitat. Aquesta era la causa de la seva super- 
ficialitat, que li feia perdre la profunditat de les representacions religioses del do- 
lor i la rnort. Pero les representacions són un límit, no solament per a la religió 
sin6 també per a la filosofia. Un límit que cal superar per anar més enlli de la se- 
paració que la representació fixa, la separació entre positiu i negatiu. entre vida i 
mort, entre finit i infinit. Aquesta superació és el concepte filosbfic. 

A la Fenotnetzologia, Hegel fa u11 pas endavant en l'elaboració detallada 
d'aquesta intussuscepció de la negativitat en el concepte absolut. Sap que la seva 
tesi horroritzarii la conscikncia religiosa, perb aixb no el deté. Dins el capítol pe- 
núltim de la Ferzonzenologia, el sete, farii el recorregut per les religions no cris- 
tianes i per la religió revelada, o sigui pel cristianisme, i conclouri. a l'últim ca- 
pítol, que la unificació última correspon a l'autoconscikncia, és a dir. a la 
filosofia moderna madurada, a la subjectivitat moderna reconciliada ainb la seva 
objectivitat. El concepte és al16 que unifica i retroba els continguts morts de la 
religiós. 

Uri especial relleu presenta, a la Ferzonzerzologia, la secció destinada a estu- 
diar la Il~lustració~. Hegel contempla primerament la lluita de la 1l.lustració con- 
tra la superstició i, a partir d'aixb, transita f i n ~  a deduir el «concepte fonamental 
de la Il~lustració» tot basant-se en la utilitat. Mitjancant la utilitat, Hegel arriba 
yer fi a allb que entén com a veritat de la 1l.lustració. Pagines una mica enreves- 
sades que, segons Hyppolitel0, contenen el detall i l'abast especulatiu del con- 
flicte entre 1l.lustració i fe, que intentaré ara resumir en funció de l'objecte 
d'aquesta conferencia. 

El pensament lliure de la 1l.lustració obn el conflicte amb la religió. compor- 
tant-se com a intel.lecció pura, que es declarava incompatible amb la fe. Pero en 
considerar la fe com un objecte de la seva crítica li reconeixia una existencia, 
rnalgrat tot, que no podria explicar en un món presumptivament regit per la raó. 
La pura intel.lecció, així empobrida, venia a parar a l'empirisme i a l'utilitaris- 
me, única rnariera de lligar el conjunt de les entitats finites. Separades de l'infi- 
nit, solament podien ser les unes per a les altres, i la moral social esdevenia ino- 
ral economica. La metafísica de la 1l.lustració era deisme o materialisrne. Pero 
l'últim pas de la filosofia il.lustrada era ja la superació incipient quan afirmava 
l'autonomia moral de l'ésser hurni (Rousseau i Kant). Aquesta és precisament la 
veritat rnés alta de la raó il.lustrada, perb ara, en ella i com hem vist, hi reneix 
la vella oposició entre fe i saber, que Hegel supera amb el seu concepte especula- 
tiu amarat de negativitat. Ara bé, aquesta negativitat, Hegel no la pot assumir 
dins la filosofia, sinó després que la Il~lustració ha originat la Revolució 
Francesa i ha fet amb ella l'experikncia del terror en el qual els revolucionaris es 
devoraren a ells mateixos. 

8. G.W.F. HEGEL, Fetzomenologia de I'Esperit, vol. 2,  traducció de Joan Leita. Laia, Barcelo- 
na 1985, pp. 309-31 1. 

9.  Ibíd., pp. 94 i SS. 
1Q. JEAN HYPPOLITE, Genese et Structure de la Phérzomérzologie de 1' Esprit de Hegel, Aubier, 

PUns 1946, pp. 413 i S S .  



Com a conclusió, m'agradana desprendre algunes afirmacions. La primera 
d'elles no pot ser altra que l a j a  insinuada al comencament: el recurs a la 11 .1~~-  
tració, no el fem per quedar-nos-hi, sinó per repristinar la raó; perque la raó, lla- 
vors com ara, és el valor més cert de la humanitat, l'eina més eficac d'emancipa- 
ció. Per aixo tomem a llegir i rellegir el text de Kant titulat \Vas ist Ailfklarung? 
Cal dir, pero, quelcorn més. La raó és l'únic lloc de transparencia del cos i de 
l'experiencia. La raó sola raona malament. Ha de pensar amb el cos, valgui l'ex- 
pressió. A més, cal raonar amb coratge, perque ella no pot deixar de ser crítica ni 
autocrítica. Ens ho ensenyi Kant i encara ens ho ensenya. 

Una segona afirmació que cal retenir és l'absolutesa de la llibertat, la veritat 
de la 1l.lustració segons Hegel. L'idealisme tracta de convertir aquesta tesi en 
principi, tot reconeixent haver-la rebut de la Il~lustració. Fins i tot aquells que 
han comencat a dubtar de la raó perque diuen que n'han contemplat els excessos, 
no deixen d'afirmar la llibertat com a valor suprem. El valor de l'home rau aquí 
i, fermament agafats a la llibertat, hem de superar qualsevol utilitarisine que ens 
porti a la utilització de l'home per l'home. És fals que la raó hagi fracassat o 
s'hagi esgotat. Fins i tot Hegel? a les Llicons sobrefilosoj'iu de la Izistoria univer- 
sal, veu el valor sagrat de l'individu en el fet que aquest és sempre el lloc on en- 
cara sorgeix o pot sorgir el futur, el lloc on es poden revelar noves dimensions de 
la racionalitat histonca. 

Finalment, jo no voldna fer incompatibles la raó fonamentadora del diccurs 
científic i la raó que pensa la situació histbrica. La tasca de la filosofia no s'ha 
acabat i ella no pot ser altra cosa que raó, per bé que avui sabem que ella no pot 
ser simplistament unificadora i totalitzadora. Pero a mi m'espanta que algú, per 
fugir d'aquesta temptació de la raó, encara que sigui per dir alguna cosa, propug- 
ni un pensament debil. El pensament, si ho és, és sempre coratjós. 




