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Heus ací dos noms que sovint hom ha vist aplegats enguany en la cele
hració, de coincidencia bé podem dir providencial, de dos centenaris : el de ia 
canonització de Sant Tomas (r323) (1), que ha perdurat per tot l'any 1924, 
i el del naixement del filosof de Koenigsberg (1724). Es que de fet s'impósa 
a la reflexió del pensador crist ia 1' esbrinar quina relació hi ha entre el signi -
ficat filosofic de Sant Tomas d' Aquino i el de qui és estat dit el pare de la 
filosofia moderna. 

En voleu proves? Des de Lleó XIII enc;él tots els sobirans Pontí · 
fexs ens prevenen contra la fascinació dels sistemes filosofics moderas, i en
sems ens assenyalen on hem de retornar els ulls i quin és el representant au
tentic del que hom deu considerar com a filosofia cristiana adaptada a les exl 
gencies de la paraula de Déu i de la veritable religió. Dins l'Església ma
teixa hom va veure prou, massa i tot, que no eren pas exagerades les temen
ces del Vicari de Jesucrist: la crisi modernista, que sense cap mena d'exa
geració o d'hiperbolica ponderació pogué ésser nomenada pel Papa Pius X 
l'aplec de totes les heretgies, de qui podem ben bé dir amb les paraules de 
Sant Pau que ens deixava sense Déu, sense Crist i sense esperan<;a, i ens 
feia els més miserables de tots els homes, no fou en la seva essencia i en ses 
més íntimes arrels altra cosa que un assaig de compromís del cristianisme 
amb els pronunciats, dogmes i esperit de la moderna filosofia. I no res menys 
proclamaven els modernistes coma primer principi del seu sistema que l'accep
tació de la crítica del coneixement huma feta per Kant i Spencer. Les conse
qüencies no foren altres que la perversió de tots els conceptes cristians, .de 
qui eren servats els noms, després pero de destruir-ne les nocions i les reali
tats. En considerar aital anorreament de la més íntima essencia del cristia
nisme, efecte de la invasió deis corrents filosofics derivats del kant isme, hom 

(1) Bona munió d'escrits só:i estat publicats, grat sia a Déu, sobre St. Tomas en 
.aquest centenari. Una bibliogra6.a prou abundosa en troba hom en Scritti vari nel VI cen- · 
tenario della cananizzazione di S. T ommaso d'Aqui1~0, número ex:traordinari de la revista 
Scuola cattotka, Milano, 1924. 
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compren el significat de les insistents recomanacions del representant de la 
Veritat eterna a que torni l'esperit filosofic a deixar-se iHuminar per les 
llums que Ji deriva el Sol d' Aquino. 

De fora també ens vénen veus que ressonen consemblantment. Quan els 
representants de la filosofia moderna comern;aren d'albirar el renaixement de 
la filosofia escolastica, operat merces a l'impuls dels últims Papes, tot seguit 
afirmaren la irreductible oposició d 'ambdues tendencies, c;o que hom pot 
veure alterosament i quasi despectiva expressat en els opuscles de Paulsen. 
aplegats en el volum de títo1 prou significatiu Philosophia. militans, i poc des
prés a1tre cop graficament assenyalat pel qui és estat nomenat ídol de Ja filo
sofia alemanya, el capdavanter del nou idealisme que sembla al~r la filoso
fia a un nou espiritualisme, Rudolf Eucken, en un llibret de la coHecció 
Kanjstudien titulat Thomas ·von Aquin und Kant, ein Kampf :r..veier f.Vel
fen.. Vegeu la fórmula: Tomas d'Aquino i Kant, dos 1nons en lfuita. (2). 

Fas est et ab hoste doceri. Em sembla que aital títol és del que amb més 
exactitud representa ia posició d'aquests dos noms i de les tendencies que 
representen ; és una frase verament felic; i encertada, i que els catolics qui 
fan filosofia i c¡ui hagin per c;o d'estar en contacte amb el món filosofic mo
dern ca] que la tinguin ben compresa en son pregon i veritable sentit, repre
sentativa com és, més que cap altra, del ver estat d 'esperit amb que per fon;a 
han d'albirar-se ambdues inteHectualitats, la de l'escolastica i filosofia cris
tiana en el seu més alt exponent Sant Tomas, i la del que en diem filosofia 
moderna concentrada en el que té de més característic !'obra de Kant i d'ell 
legítimament derivada. 

Aquest sera el punt de vista d'aquestes breus notes comparatives entre 
Tomas d'Aquino i Kant, que per altra part em sembla la més encertada con
sideració de la valua actual de la renaixern;a tomista en el que té de més 
essencial. Dec pero fer constar que en pendre per motiu el títol del fulletó 
d'Eucken susdit, no entenc pas fer un comentari del contingut, ni menys 
encara fonamentar-hi aquestes consideracions. Hom experimentara una de
cepció en fullejar-lo, i es quedara amb la impressió que el millor que té és 
el títol. El contingut seu no és gairebé altra cosa que una reclamació contra 
el que l'autor suposa absoluta incomprensió del kantisme en el medí ambient 
tomista, i una palesa demostració de !a _manca, diríem no menys absoluta; 
de comprensió en J"autor del pensament filosofic cristia i escolastic. No és 
pas precís fer remarcar que en aquestes poques pagines hom no pretén expo · 
sar en tota 11ur comprensió els respectius pensaments de Sant Tomas i de 

(2) F. P auisen, Philosophia. militan.s; gegen KlerDkalismus 1md Nalrtra.lismus, 2 Aufl., 
Berlín, 1901. R . Eucken, ThomrJ.s v 011 A qwin und Katz.t, ein Kampf z-.veier Welte;z. (Ka11t
slluf.ie11., Bd. V, Hf., 1). Berlín, 1901. Cf. M. de Wulf. Ka.11tisme et Néoscolastiqice (Reviu 
néoscolastiqll c, IX, 5 sq.), Louvain, 190'-2. M . Grabmann, Ceschfrlite der sch o/ast-ische11 M e
tliode, l, 4-7, Freiburg, 1909. 
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Kant, ni tan sois presentar-ne una síntesi: ni tampoc és la meva pensa qu'.! 
per un cantó en Sant Tomas i sos deixebles tot sigui definitiu, i per l'altre 
en Kant res no hi hagi d'acceptable. Els problemes filosófics són altrament 
difícils i complicats perque hom pugui considerar-ho tot resolt amb iórmules 
simplistes; i els punts on Kant endinsa son acerat esperit d'analisi toquen ei 
més delicat de la filosofia, i són en molts indrets indefinidament millorables. 
És dones el meu pensament, que en l'obra jüosofi'.ca de Sant Tomas 1: de Kant 
hi trobeni característiques que en fa.ii dos 111ons inteHectuals en lluita i an.ta
gonisme, que podria tan sols apaivagar-se en deixar un o altre d'ésser el que 
veritablement és. 

És verament característic del r..ensament científic de Sant Tomas el lloc 
que en les seves especulacíons oc11pa la idea de Déu (3). Res , pero, no hi tro
bareu d'ontologismes ;· també és exagerada, em sembla, i exposada a malente
sos, la síntesi que en dona fa alguns anys un entusiasta admirador del Doc
tor Angelic: "la filosofia de Sant Tomas és la filosofia de l'ésser perque és 
la füosofia de Déu". Empero el coneixer a Déu és certament per Sant To
mas el s111n n1.1tm gradu.ni h1mumae cognitionis, el suanmum fa.stigium üiqiti
sitionis hitmanae. Com la teologia ho veu tot sub ratione divinitatis, així 
tota la filosofia és ordenada al coneixement de Déu. És aquest caracter teocen
tric, que li dóna punts d'albir teológics i religiosos, un dels que els modern~ 
investigadors de la pensa tomística assenyalen com a més pregonament in· 
dividualitzador de la seva direcció inteHectual. El "qui és Déu? " que ja 
des de la infantesa preocupava l'esperit angelic de Tomas, l'aconduí i !'orien
ta fortament en les seves investigacions. A Déu cercava Tomas en la con
templació de la natura i en la inquisició del darrer perque de les coses crea
des. en .les especulacions de l'antigor i en les fonts de la revelació divina. T ot 
ho recollia Sant Tomas, tot ho treballava en el taller de sa enlairada inteHi
gencia, per tal d'oferir-ne després un homenatge a la majestat divinal, com 
una flor de tot el que la pensa humana, o tota sola, o iHuminada pels ra1gs 
de la llum superior sobrenatural, havia obscurament i laboriosa elaborat so
bre la divinitat, tot purificat de monstruositats i deformitats per la serena 
rectitud d'un equilibri inteHectual ben bé únic en la historia del pensament 
científic. D'aquell laboratori en sortí el preciós producte que és el Bé en. si 
de Plató i I'A cte pur i primer motor d'Aristotil, sense l'exagerada transcen-

(3) Cf. M. Grabmann, Thomas i 'on A quin, 4 Aufl. (Sammfang Kosel, Bd. 6o), Kemp
ten, 1920. Aquesta obreta és estat tradu"ida a diverses llengües: en castella pel P. A . Me
néndez-Reigada, O . P., l fadrid, 1918. 
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dencia i aillament que el feien impotent de produir el món i comunicar amb 
eJl; és la simplicíssima Unitat de Plotí sense emanacions panteístiques i som
nis agnostics; és l'Ésser sobreessencial i sobreperfecte dels escrits areopagí
tics, més aviat conegut per via de negació i d'eminencia que no pas per afir
macions; és el qui és la causa i la raó de tot ésser, de tota veritat i de tata 
bondat, qir.od nihil aliud esse dicam. ni.si idipsum esse, com diu Sant Agustí. 
<;o és Déu per Sant Tomas, qui en mil variades i pregones formes gira en
torn d'aquest concepte, proclamant l'eminent perfecció de l'Ésser per essen
cia, subsistent en si mateix, únic simplicíssim i sublim, ipsttm esse per se 
subsistens, unu.m simple.r et sublinie. I en arribar a la plenitud de l'Ésser en 
Déu, i en reconeixer que l'ésser és en altra molt diferent manera el més ín
tim i imprescindible concepte de tot el que existeix o pot existir, troba el 
principi d'unitat qui havia de coordinar en síntesi meravellosa la immensa 
varietat i infinita diversitat de totes les coses, l'ésser mateix, essencial, infi
nit i simpiicíssimament unificat en sa plenitud en la font de tot ésser, Déu, 
qui és acte puríssim i activitat perfectíssima i immutable; l'ésser, participat. 
finit i dispers en la multitud, potencial i periectible en lo creat, qui reconeix 
en Déu la causa de sa existencia, J'exemplar de sa perfecció i el fi últim, la 
participació i semblanc;a del qua! és l'aspiració suprema, l'Excelsior de tota 
la innombrable multitud d'éssers. 

(o, diu Sant Tomas, és el que el mateix Déu testimonia de son ésser. 
en definir-se com el qiu és, ego sum qui su.1n.. Per c;o no troba ell, aquella 
verament altívola i privilegiada inteHigencia, cap mena de dificultat en sot
metre's a l'autoritat sobirana de Déu, que ti revela misteris; acceptar-la no 
és altre fet que acceptar la veritat primera, i per que és fet l'enteniment sinó 
per la veritat? Així hom pot coneixer molt més de Déu del que sense aital 
superior coneixem;;a. 

D'aquí se'n deriva en l'obra doctrinal del Doctor Angelic un altre ca· 
racter complexe, de caire inteHectnal i moral ensems, la serena tranquiHitat 
de l'ordre, la pau en la veritat, com encertadament caracteritza la personah
tat inte~Jectual de Sant Tomas un germa seu d'habit (4). Aital pau no pot 
hom trobar-la fora de la coral i absoluta acceptació de la veritat, de tota la 
veritat i únicament de Ja veritat. Per i;o la seva inquisició s'assenyala per 
un equilibri harmonic que encisa. La profunda inteHigencia de Sant Tomas, 
que no s'acontenta pas amb una superficial presa del real, amb tot i córrer 
assedegada vers una sempre més comprensiva adaptació a la veritat, no té res 
del curiós afany de novetats, que segons ell pensa, no és frnit de la laborio-

(4) B. Allo, O. P ., La paix dans la vérité (Scirnce et re/igion, t. 614), París, 1911. 
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sitat, ans bé brolla d'un enteniment que no sap subjectar-se al treball meto
dic i ordenat. 

Fruit saborenc .de la pau en la possessió de la veritat fou en l'obra de 
Sant Tomas el concordisme i savia harmonia. que per tot hi regna. Hom pot 
facilment apreciar de primer antuvi en la pensa tomista aital caracterís
tica; és, pero, molt més remarca ble i corprenedora en estudiar el con junt 
deis escrits de Sant Tomas i en esbrinar-ne un xic el nombre asombrós i la 
varietat gairebé infinita de materials que d'ací d'allí foren providencialment 
posats a disposició d'aquest admirable arquitecte inteHectual, qui, com sovint 
s'ha <lit, construí un edifici no menys meravellós que les catedrals aleshores 
ali;ades pels anónims arquitectes contemporanis seus. Ningú potser no sabé 
apreciar amb més sere optimisme les deixes de la saviesa ~ntigua, fruits so
vint de bona soca, poc madurs pero, i per c;o freturosos de la calor i de ia 
llum de la veritat, membres sovint dispersos, que · demanaven un nou prin
cipi de vida i d'unitat que en constituís un tot organic. Per tal d'obtenir-ne 
aquest resultat hom freturava un metode més encertat per a tractar i treba
llar els materials, un metode tot ordre, tot Hum, tot claredat, i un principi 
de síntesi prou unificador i senzill per una part i per altra prou adaptable i 
comprensiu, perque el sistema resultant tingués amb la universalitat, ampli
tud i proporcions prou comprensives, la puresa de línies i la bellesa de con
junt que tan sois pot donar la unitat eusynopton, que Aristotil reclama en 
!'obra artística. Com obtingué aixo Sant Tomas és prou ben conegut de 
tothorn. 

Cal remarcar quin concepte e_n tenia Sant Tomas del concordisme i 
harmonía que fou veritablernent essencial característica de la seva actua
ció. No _hi cerqueu pas en el Doctor Angelic la falsa concordia, l'impossible 
equilibri entre veritat i error. La concordia de Sant Tomas és la que resol 
amb tranquiHa serenitat les antinomies que suscita inquietament i apassio
nada i rnanté amb sofistería l'error. Les antinomies entre la unitat i la rnul· 
tiplicitat, entre la ciencia i l'acció, les antinornies en la noció de Déu pcr 
a resoldre-les, en té prou Sant Tomas amb posar les qüestions en llur veri
table terr~ny. A tots els ordres portava el "bon fra Tomas" aquest esperit 
d'equilibri i c~ncordia, sense pero deixar de mantenir en tota llur fermesa 
els principis i conclusions que amb sa penetrant inteHigencia se li presenta
ven iHuminats pels reflexes de la veritat eterna. Es per i;o que ningú potseT 
com Sant Tomas sabé beneficiar els fruits de les especulacions d'altri. I em 
sembla ben clar que en llegir les cites de Sant Tomas i situant-se en el medi 
ambient del x111é segle hom en porta la impressió que Sant Tomas entengué 
fer una grandiosa síntesi, on s'aplegaven harmoniosament Aristótil, Dionís 
i Sant Agustí, tres tendencies prou divergents, si voleu, que representaven 
pero els maxims exponents de l'especulació antiga; mai, pero, tal finalitat i 
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la pregona reverencia que als seus grans capdavanters ofrenava no pogué sub
jectar-lo a una servitud que fos obstacle a Ja serenor del seu juí i a la lliber
tat que cornana l'escla\'itud de la veritat. 

És remarcable també i molt en Sant Tomas I'admirable harmonia de 
I'enteniment especulatiu en ses formes més característiques i agudes, fins en 
<;o que avui hom sovint bescanta com a esperit de subti1itat metafísica i esco · 
lastica, amb altres formes i tendencies inteHectuals, que no sempre hom trob.1. 
conjuntes en la dosi que caldria per tal d'obtenir J'equilibri del pensamt:nt 
huma, com ara I'enteniment practic i el seny complexe que fretura l'ordre 
moral, l'esperit crític i penetració exegetica en l'esbrinar el sentit d'altri, 
rnés a més tractant-se d'autors antics. En aitals ordres hi ha fets molt remar·· 
cables gairebé gens popularitzats. Per la interpretació d' Aristotil, malgrat -
tant com fora del tomisme i fins en contra <le Sant Tomas s 'és fet des del 
renaixement em;a, horn ha de reconeixer que Sant Tomas esta en primera 
línia, i que tot sovint es fa precís tornar a ses explicacions de la intentio 
AristoteHs. En sentit exegetic en la interpretació de les Sagrades Escriptu · 
res, hom oblida massa sovint que el llibre de text del mestre de teologia era 
a París, en ternps de fra Tomas, la Bíblia, i que en els seus comentaris hi 
tenim tresors potser un xic massa amagats. El P. Cornely, qui segons el 
testimoni del P. Lagrange ha donat el millor comentari a l'Epístola als Ro
mans, la dificultat de la qua! és prou coneguda, posa damunt de tot altre 
interpret, al costat de Sant Joan Crisostom, a Sant Tomas, i per cert que en 
fa d'ell un ú s ben ordinari. Són altrament molt interessants les notes de tec
nica hermeneutica que sovint ·es troben espargides en els comentaris de Sant 
Tomas. En el que pertoca a l'enteniment practic és fet reconegut c1ue la part 
més acabadament precisa i sintetica de la Suma teologica és la secunda se
cundae, tota ella estudi de l'ordre moral en l'especialitat de les virtuts; i cal 
remarcar que aital síntesi solament pog ué harmonicament construir-la qui 
a les tendencies inteHectuals de coordinació i sistematització afegís en grau 
extraordinari les de finíssim analisi dels recons més amagats de l'activitat 
voluntaria de l'home. 

No és cas de trascurar un altre aspecte del concordisme harmonic de 
Sant Tomas, prou interessant per a tot cristia, pero molt més per al sacer· 
dot i per a qui es prepara a ser-ho; vull dir la compenetració i mariklatge 
íntim en la persona i en l'obra de Sant Tomas entre els dots de la inteHi
gencia i la saviesa i l'esperit d'intensa pietat, la santedat de la vida, que en 
fa el Doctor pietós i el Doctor sant. Les obres seves poden sovint ésser 
emprades en l'escola de l'afecte com en la de la inteHigencia. El gran mes· 
tre d 'esperit P . La P uente cita rnés a Sant T omas que a cap altre doctor i 
escriptor ascetic ; i en general el doctor Grabmann en deriva la superioritat 
de l'escola ascetica Í mística espanyola de} segle XVIé per damunt de !'ale·· 
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manya de l'edat mitjana, de r¡ue aquesta, bo i estant en gran part conreada 
per autors dominicans, més aviat prengué per guíes altres doctors, en tant 
que l'espanyola es fonamenta més en Sant Tomas (5). Fou aquesta compe
netració d'una transcendencia molt cabdal, perque féu de Sant Tomas el 
qoctor més apte per a la formació de la ciencia teológi~a i per a l'educació 
inteHectual dels teólegs mateixos (6). La ciencia de Déu, qui és tot santedat, 
santa ha d'.ésser i santament tractada; i no és possible que aquesta predispo
sició mig moral, mig inteHectual ensems, o la seva contraria no tingui el 
·seu influx més aviat o més tard en !'obra teologica, adhuc en el que té de 
caire més propiament inteHectual i racional. Tot seguit en remarcarem un 
efecte ben interessant. Ara en termes generals bé podem dir que la sante · 
dat i esperit 'de pietat transcendi en Sant Tomas a la seva obra científica. 
t;o és a les seves opin'ions i doctrines, i a la manera, al tacte delicat i savia 
prudencia amb que tractava les coses divinals. Si sempre tots ~ls Doctores di
vinitati.s haguessin seguit les petjades del gran mestre, hom no hauria vist 
segurament proposar qualques extravagancies , no menys oposades al sentit 
cristia que al seny i a la pietat. 

El fruit , pero, més delicat i d'influx més transcendental per a la doctrin:i. 
católica que hom ha d'atribuir a la serenor i equilibri d'esperit i a la tenden· 
cia harmonica del concordisme de Sant Tomas és la teórica i la practica de 
les relacions d'harmonia i de concordia entre la raó i la fe . Per qui esta 
fet a viure en aquest ambient de mútua inteHigencia i compenetració d'amb
dós ordres del coneixement, tal com recollint les indicacions de la tradició 
edesiastica el forma, el definí i l'estabilitza Sant Tomas, se li fara pot~er un 
xic difícil fer-se ben bé d.rrec de la valor que representa aital harmonica 
coordinació en l'evolució general del pensament huma. Pero quan hom exa
mina historicament les passes que ha donades aquesta qüestió, i quan pren 
vistes de les incoherencies i vaciHacions i sovint adhuc grolleres i funestís
simes equivocacions que en punt de tan cabdal transcendencia dominen en 
el món inteHectual més o menys divorciat de l'esperit de Sant Tomas , és 
quan hom queda corpres de la cohesió harmonica i compenetració íntima de 
l'ordre de la raó i de l'ordre de la fe com ell l'ensenya, assignant a c1uiscun 
ben determinadament els propis termes, segons les característiques llurs, i 
subordinant la petita llumeneta de la raó a les enlluernadores claredats de la 
veritat primera. Prou que se n 'adona el gran restaurador de Sant Tomas, 
Lleó XIII, de la significació que per a la religió 1 la ciencia cristiana té aquest 
aspecte de la inteHectualitat verament tomista, per afermar la veritat cato
Iica davant la mmüó de sistemes, que d'un costat i d'altre, amb caires de 

(5) :M. Grabmann, W ese11 imd Gnmdlage d er katholisclien 11Iystik, p. 25, München, 1922. 
(6) Aquest aspecte de St. T omas hom el troba molt remarcablement exposat en !'obra 

del Dr. L Goma, Santo T omás de Aquii~o. p. 84 sq., Barcelona, 1924. 
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racionalisme o amb aparences d'enaltir la fe per un mal entes fideisme, la 
desvirtuaven o la malmetien. Fins on estengui ses arrels la fecunda llavor de 
Ja doctrina de Sant Tomas en aquest punt, no podem pas ni tan solarnent 
comeni;:.ar d'esbrinar-ho. Vegeu aquelles tan penetrants i alhora tan inteHi·· 
gibles explicacions del bé que s'acomoden a la raó les mateixes veritats re
vela.des, malgrat que mantes vega.des siguin prou misterioses ; com empra 
la raó en servei de la fe; com troba nombroses utilitats en la fe pel pro
gressiu desenrotllament de la raó natural, i en el conreu de la ciencia natu
ral per la inteHigencia de la veritat revelada ; i en un ordre més particular, 
el qua], pero, no ha perdut gens d'interes des del protestantisme enc;:<l, com 
fa ressaltar l'harmonisme divinal que relaciona i Higa ta tes les parts i as
pectes de la doctrina católica i de la vida de l'Església : fe i obres, gracia i 
llibertat, caritat interior i organització social i externa, acció de I'esperit i par· 
ticipació causal dels signes sagramentals per un cantó i autoritat per l'altre. 

Com que I'enteniment huma és estat fet per a la veritat, i la veritat és 
llum, és cosa ben avinent que la " pau en la veritat " que acabem d'assenyalar 
breument en ses línies genera.Is i en qualques deis seus fruits més saborencs, 
no podia brollar d'altra deu que de les resplendors de la Hum eterna del q_ui 
és llum veritable que iHumina a tothom en venir a la terra. Talment ompliren 
el " Sol d' Aquino" d'aquella plenit-u.d de "luce intellectual", que deia Dante, 
serena i tranquiHa, tan diferent dels focs follets d'un racionalisme superb, 
com de les tenebres rebels de l'agnosticisme positivista. No és pas gens dubtós 
que aital lluminositat es difon palesament per tates les planes deis escrits de 
Sant Tomas; i si aquesta claror pacificant li és comunicada pels principis 
que guíen la sistematització construida pe! Doctor Aquinenc amb son ente· 
niment angelic, també deu hom donar-ne bona part al metode, tot claredat 

llum, que tan profitosarnent i amb tanta amplitud sabé aprofitar. 

Hem remarcat, dones, com a característic de l'esperit tomístic el !loe do
nat a Déu. en l' especnlació, l' lzarmonia de la pau i la plenitud de la. llum de 
la veritat. 

Anem ara a enfrontar-lo amb les tendencies de la filosofia derivada de 
Kant. 

* * * 

L 'afirmació sense reserves que la filosofia de Kant és atea no seria pas 
mesmada amb la veritat, i fi ns podría hom pendre-la per una grossa injú-
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ria feta al pensador ·de Koenigsberg (7 ). Pero si en repeu:.ar 1es con<llcions 
de la investigació filosófica d'avui dia, que tothom reconeix en estreta depen-· 
dencia de l'influx kantia, en remembrar els postulats i dogmes intangibles 
qui suren damunt de les tempestuoses onades on fluctuen les idees en innom· 
brable varietat i confusió, hom pren la tasca poc escaient i un bon xic difí
cil de descriure'n la trajectória des d'un segle i mig em;a, i de formular
ne l'equació, hom pot dir i deu dir que la filosofia moderna és atea en ses 
més íntimes arrels, i que d 'aital ateisme potser el més gran responsable n'és 
Kant. 

Kant no comem;a el moviment racionalista i escépticament ateu; fins 
volgué en part reaccionar contra d'ell. En el que pertoca, pero, al raciona
lisme de l'Attfkliiru.ng ell no el rebutja, ans l'accepta - i amb quina pleni
tud-, aixo sí tancant-lo en el món deis fenómens. En quant s'oposa a la fe 
cristiana, al misteri, és la raó l'única font de coneixement; i prou és cone
gut que en rebutjar a l'enteniment tot poder de traspassar el fenomen, dei
xa Kant en la banda de !'incognoscible tot objecte transcendent, tot l'oridre 
religiós i principalment Déu. En tractar d'anihilar la ciencia de Déu, la teo
logia natural o teodicea, posa Kant en moviment totes les energies de son 
esperit, de la pomposa oratoria fins a l'embolícat sofisme, en la seva crítica. 
deis arguments per a demostrar-ne }'existencia. I em sembla que ningú no 
negara el malaurat influx que aquest punt del kantisme té avui i tot. 

És veritat que l'existencia de Déu és un postulat de la raó practica, ob
jecte de la fe no-racional, i que segons Kant, d aital dogmatisme moral no 
se'n pot prescindir, per tal de fonamentar la moral i la noció universal del 
deure. Cal pero remarca,r que adhuc en aquest terreny, malgrat aitals pos
tulats i consideracions, l'influx de Kant és estat profundament anticristia i 
ateu. Pel costat de l'etica, en fonamentar la moral i el deure en l'imperatiu 
categoric la féu arreladament atea i racionalista, donant-li un caire de su
perba suficiencia i autonomia, que escau molt amatent a tothom qui es traba 
estret dins deis lligams suaus del jou de Jesucrist. I cert que el reconet que e1i 
la moral kantiana ocupa la noció de Déu no és pas el que correspon a qui 
és la plenitud de l'Ésser. En fer de les veritats religioses afer de necessitat 
practica posa l'arrel de les doctrines fideistes, sentimentalistes, pragmatis-

(7) En tota aquesta part sobre la filosofia de caient kantia gairebé qurscuna ~ les 
apreciacions que hom faci semblara subjecta a revisió, i per tal de justificar-la serien neces
saries llargues discussions prou embolicades, que com tothom sap abunden en la historia de 
la interpretació de Kant. No té aixó res d'estrany, si hom remembra lo dit per Paulsen, que 
cinc vegades havia llern;at lluny de si els escrits de Kant, desesperat d'entendre'ls. Sobre les 
qüestions més fonamentals es barallaren - i de quina manera, - Kuno Fischer i Trende
lemburg; i avui no és pas apaivagada la lluita, com ho reconeixera hom sois en nomenar 
Riehl, Cohen i Vaihinger. Més endavant dpnem els noms de qualques escriptors católics, qui 
molt a consciencia i coratjosament ens han donades sobre Kant ~ntribucions de factura crí
tica correcta i d'alta valua filosofica, que desfan les acuS'acions d'incomprensió portades per 
Eucken. 
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tes i relativistes, que en variadíssima floració han anat brollant en el cam(• 
de la filosofia religiosa, quan no és estat conreada per pensadors amb l'ulla
da fixa en les doctrines estrictament catoliques. 

No vull insistir en un altre punt, 1;0 és que el dogmatisme moral de la 
raó practica no sembla pas donar existencia noumenica a les realitats de 
Déu, de l'inima immortal i de 1a llibertat , en quant determinades per aitals 
afirmacions especulatives, sinó tan sois l'objectivitat fenomenica que hom 
no els havia pogut trobar en el terreny de la raó pura (8) ; qüestió que 
per altra part no podia tenir, en qualsevulla manera que íos resolta , cabdal 
repercussió en la generalitat deis seguidors i deixebles de Kant. El que fou 
molt transcendental i remarcable i que ha tingut i té una extensió gairebé 
universal, és l'aspecte palesament ateístic que té en Kant la raó teoretica. 
Dos corrents, ambdós ben lógicament kantians, en deriven, que per nome
nar-los amb noms que en són' representatius en un grau si voleu aguditzat, 
en direm positivista i monista-panteísta. 

El primer, hom es meravellaria que no hagués brollat de la doctrina 
de Kant. En establir els tres postulats de ta raó practica prou que té cura 
Kant de remarcar que aquestes creences no en.riqueixen gens ni mica e~ 
cabdal de nostre coneixement especulatiu i teoric. Hom pensaría que el sis
tema kantia ens deixava discórrer així: malgrat que amb la meva raó espe
cnlativa no puc abastar l'existencia de Déu, pero com que la raó practica em 
diu que tinc necessitat d'afirmar-la, puc afegir aital adquisició al bagatgt> 
de les veritats conegudes, i frr-ne el punt de partern;a d'una ser ie de deduc
cions teoriques , pendre aquest postulat com la base d'una ciencia de Déu. 
Aixo, pero, no és permes en el kantisme ; aixo seria contrari a les més explí
cites i fonamentals declaracions de Kant. El dogmatisme de la part moral, que 
diu: cree en !'existencia de Déu, deixa intacte l'agnosticisme teoretic, que 
diu: res no puc coneixer de Déu, ni tan sois la seva existencia, aital oh jecte 
té una existencia merament practica ; <;o que hom, tan si es vol com si no es 
vol, interpretara sempre com en el ficcionisme de l'als ob: tot passa en l'ordre 
moral com si ex istís Déu, com si a aquesta idea huida de la raó teoretica 
hi correspongués un objecte, res més ! I prou que s'ha interpretat així arreu . 

Vegeu"ne ara dues conseqüencies prou transcendentals: Déu no és ob
jecte de la ciencia, Déu no és objecte de la historia . Ben sistematicament i 
absoluta les veu hom avui empradés. La nació de Déu no pot entrar en els 
dominis de la ciencia; la hipótesi Déu hom ha d'exdoure-la in. limine, altra 
qualsevulla podra ésser científica, aquesta no. D éu no és un personatge his· 
toric, Déu no pot revelar-se o manifestar-se en l'ordre deis fets humans, en 
el sentit que la intervenció de Déu en la natura i en la historia, malgrat 

(8) En altre sentit hom pot veure el recent estudi de B. ] ansen. S. T. , S trnct m·a pir i · 
losopliiae rcligio 11 is ka.ntia 11ae (GreJoria11m 11 , t . V. p. 46-57), Roma. 1914. 
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hom l'acceptés com a possible, no és dacia histórica, no podría ésser consta
tada científicament. Aixó deu ésser nomenat , si hom vol parlar com cal i sensc 
perjudicials eufemismes, I'ateisme més absolut en l'ordre del coneixement 
huma. 

Horn podría també fer remarcar la filiaci ó netament kantiana de l'indi
ferentisme relat ivista en la forma arreu dominant en la dogmatica religio
sa; són acceptades les fórmules dogrnatiques i en general les representa
cions inteHectuals sobre Déu i el suprasensible com a mers símbols o expres·· 
sions de les experiencies i indigencies religioses, en funció de les circums
tancies i tendencies inteHectuals, morals i socials del moment; tates per c;o 
són bones, totes tenen o poden tenir la seva veritat relativa, única que hom 
pot concedir-les-hi. Prou és visible com són oposats aitals corrents a la doc
trina i als conceptes fonamentals de la religió cristiana, reduida així a un 
migrat i mig inconscient sentiment2!isme, sense arrels en I'enteniment i en 
la moral adequada, que pel demés és sovint presentada com quelcom inde
pendent de Déu i de la religió. 

L'altre corrent, que en deiem panteísta, bé és veritat que ultrapassa les 
<lades i le!> afirrnacions del kantisme, que rnai no volgué dir res de l'incog
nit X amagat darrera el fenomen i que sostingué sempre la personalitat 
de Déu (malgrat 'hom no vegi amb quina conseqüencia) ; no res menys hom 
no pot dir-ne un estat inteHectual que estigui en lluita amb ell, ans bé 
n'és el succedani natural i iógic en la forma d 'evolució més o menys idealis
ta que des de Fichte enc;a ha pres, ja que el pensament no podía e¡uedar esta
cionat en Ja posició d'equilibri inestable en que el deixa el filósof de Koe
nigsberg. La filosofia de l'Absolut, de la Idea, de la Voluntat, de la Vida, -de 
l'Incognoscible en ses variades formes arriba a un monisme universal sub
jectivista, qui am~ tanta conseqüencia com Kant tragué de l'esperit l'ele
ment objectiu del coneixement i ses condicions a. priori, en treu també de 
dins l'element o substratum noumenic universal, arribant fins a expressar 
clarament amb un autor (caldria que tots enraonessin amb consemblant cla· 
redat): "no és Déu qui ha fet !'home, és !'home qui crea Déu". De la noció 
panteista de Déu se n'ha dit la forma d'enganyar-se hom malauradament a 
ell mateix, pensant que admet l'existencia de Déu; la forma elegant i cien
tífica de l'ateisme d'avui dia, perque res no hi ha més contrari a Ja veritable 
noció de Déu que el panteisme, sobretot en ses formes d 'evolucionisme i sub
jectivisme idealista. La religió panteista és Ja religió deis que no en tenen; 
car és possible, i adhuc de facil realització, quan hom ho ha identificat tot 
en una certa unitat, considerar-se a si mateix com forma particular d'ella. 
subsistent identicament abans i després de la migradament curta existencia 
en aquest món; adaptar aquestes consideracions al sentiment religiós -, mi· 
llar diria a certes modalitats semblants a algunes de les c1ue presenta el veri-
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table sentiment religiós-, i satisfer així, mal que mal, les necessitats reli
gioses nadi:ies en l'home no enterament anormal; i si hom és dotat de qua
litats exquisides de sentiment i arriben a sa coneixenc;a les meravelloses ex
pressions amb que les fonts revelades, els teolegs catolics i els escriptors 
místics, afayorits de Déu, signifiquen les realitats sobrenaturals, fins es creu
ra amb dret de transplantar-les al nou terreny pseudo-religiós, malgrat ro
manguin flors músties i d'un dia, freturoses de la saba i aliments que no 
poden xuclar en la seca terra del panteisme. 

Kant posseí grans dots de penetració analítica i ensems un potent ins
tint de sintetització. l\falgrat reconeixer-ho, hom deu confessar que la seva 
filosofia no té pas aquelles :111alita~s de san.itosa pau, i tranquiHitat, que suara 
admirarem en la de Sant Tomas. La filosofia de Kant és la filosofia de les 
antinómies, que volgué certament ultrapassar, deixant-les, pero, subsistir en 
son terreny propi. Li manca l'equilibri, la ponderació, hi ha per tot un debe 
d.'angúnia, que talment malmet l'esperit, qui no troba enlloc qualque repós 
en la veritat. 

Voler esbrinar les causes d'aital fenomen fóra cosa prou interessant, 
pero molt llarga. K'ínsinuarem tan sois dues d'ordre inteHectual i una altra 
més transcendent. Kant no albira, gairebé jamai, el món inteHectual dels se
gles passats; de la pensa que el precedí no veu més que el racionalisme i l'es
cepticisme de l'Aufklarung, principalment \11/olf, Leibniz i Hume. <;o no 
el satisfeia, corn és natural, i Kant es pensa destinat a reformar-ho tot, -co
men<;ant a descabdellar tota la filosofia amb noves solucions i teories sobre 
el fonamental problema del coneixement. Per c;o rnateix, pero, el seu metode 
i després d'ell el de tata la filosofia transcendental, com f¡ remarcar molt bé 
el nostre Balmes en els interessantíssims capítols que li dedica en el primer 
llibre de la Filosofía fundamental, no sortia de l'estret marc <lel racionalis
me cartesia, pregonament monístic i essencialment inharmónic i inadequat 
a la realitat , per tal com suposava possible - qui ho havia de dir, ell qui 
tant bescantava els prejudicis i idees fetes ! - deduir d'un principi intem 
amb rigor estretament logic tota la realitat i tota la veritat. Afegiu-hi la 
manca de Déu en l'ordre teoretic, amb les conseqüencies suara assenyalades; 
i per tant la discordia expressarnent mantinguda amb al!O més fonamental de 
l'ordre de la fe, per tal com aital ordre era declarat sense relació possible 
amb la coneixenc;a humana, establint així damunt noves i més segures bases 
la independencia absoluta del pensament, fins a declarar absurd tota mena 
de deure i subjecció en aquest punt. Era talment ben natural que la inesta
bilitat de la posició inicial i de tot l'organisme del sistema kantia aconduís ia 
filosofía envers un estat d'intranquiH.itat paorosa, per tal com veia sotraque· . , 
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jades les més solides pedres fonamentals, i enrunades les construccions de 
més provada factura. Era la in.tranqitiHitat del desordre. 

Fruit ben amarg d'aital soca és el caos, la confusió verament babelica 
que regna avui en els dominis de la filosofia moderna. Tots en parlen d'aques · 
ta crisi, que és arribada a una veritable polvorització del pensament filoso
fic, moviment que sembla que acabara, si no es detura, en el nihilisme i la 
mort de l'especulació filosofica en aitals sectors. I el més sensible és que 
aq_uest continuat vaivé arrela l'escepticisme irracionalista, o la lleugeresa. 
la curiositat i l'afany sense mida de quelcom nou, que talment trastornen 
l'enteniment, impossibilitant-lo de raonar i de jutjar, deixant-lo sense cap 
mena de criteri, i adhuc destruint de fet i en teoría les lleis més essenciais 
de la seva actuació i exercici; car s'és proclamada com a suprema llei de 
la imrestigació filosófica una continuada i obstinada torsió de l'enteniment, 
una perpetua rectificació del mateix que hom confessa ésser les condicions 
normals i necessaries de son funcionament. Aixo signifiquen moltes teories 
modemes; aixo devia germinar de les llavors sembrarles per Kant. 

En considerar l' influx del sistema i deis principis de Kant en la seva 
més o menys legítima filiació filosofica, sembla que hom lía d'assenyalar pot
ser com a principal característica l'agn.osticisme (9). Avui hi ha qui s'enutja 
que hom proclami com agnostic el kantisme : no ens barallarem per mots, 
que al cap i a l'últim el mot no fa la cosa. Certament la part negativa del 
kantisme és agnosticisme pur i ben universal; i si en la part positiva vol 
Kant sortir-ne, hom deu considerar primerament que l'aspecte negatiu del 
kantisme - que ell funda molt ben arrelat-, ha estat més ben capit que 
no pas el positiu; i en segon lloc que hom té dret a posar-se la qüestió : com 
pot dir-se que surt de l'agnosticisme qui, després de tot, declara la cosa en si 
i Déu com objecte de la fe quelcom sobre del qual no pot fer-se cap judici 
o determinació que tingui valua davant l'enteniment, com suara notavem. 
Es per <;o que de fet, en posar els problemes filosofics, tot el qui no rebutja 
obertament les direccions iniciarles per Kant comeni;a per fonamentar-les 
damunt d'aital . agnosticisme; com ara en posar el problema de la realitat, 
hom investiga sois com pot donar alguna explicació del caricter representa
tiu i objectiu ·del coneixement, bo i suposant que no arribem pas a la cosa 
en si, i que practicament almenys esse est cognosci. 

Adhuc en l'influx que ha exercit la part positiva del kantisme hom deu 

(9) Sobre l'agnosticisme de la filosofia moderna i la direcció de la tendencia verament 
tomista contra d'ell cf. els notables articles de M. •Chossat, S. l., Agnosticisme (Dictionnai,.e 
apologétiqiie de la foi catholique, t. I, col. r sq.), París, 19u, i Dieu (Dictionnaire de Théolo
gie catholique, t. IV, col. 756 sq.), París, 1909. 
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remarcar que la cnt1ca de la raó pura roman profundament agnóstica, i que 
agnóstic és el principi general de la ciencia que en dedueix, 1;0 és, que les 
categories tenen valor objectiva sois en l'ordre de l'experiencia sensible, i 
que ultrapassar son domini és quimeric i sense sentit. Com és estat aplicat 
aital principi prou ho veiem, i hom ha de reconeixer que tot el moviment 
positivista entra ben cómodament dins aital consttuccíó filosófica. 

Agnosticisme és dones la filosofia moderna, més o menys accentuat, i 
agnosticisme arrelat en Kant i en Ja seva obra. I qui diu agnosticisme diu 
obscuritat i tenebres, diu error contrarí a les lleis fonamentals del pensa
ment huma. Digui hom el que vulgui, el pensament suposa objectivació i 
exteriorització, és una veritable aprehensió í captura del real; si aital reali
tat i objecte no hi és, aleshores el que ens sembla veritat és error i mentida. 
Parlem sense eufemismes, que més aviat sembla que són dits per moda: el 
kantisme ens deixa en les tenebres de J'iHusionisme i ficcionisme més abso
lut, ens fa de la realitat, de la vida, un somni. 

Ara veieu : la filosofia del racionalisme, de la llum, de la iHustració, de 
J"Auf kliirung, que es re be Ha contra Déu i la veritat eterna, reconeix incons
cientment en proclamar-se agnostica !'abisme de degradació i <le negació de 
si mateixa on és caiguda. No cerqueu altra raó de Ja intranquiHitat i de la 
confusió que hi regna; essent el regne de les tenebres no és estrany que sigui 
la terra del desordre, per tal com n.o hi nueix la llmn de Déu, autor de tota 
veritat i de tota pau. 

* * * 

Sembla dones que St. Tomas i Kant representen dos mon.s inteHectua~ 
de ca.ractcrístiques fortamcnt oposades. No és pas estrany que estiguin en 
lluita, i és ben avinent parlar d'aquests dos grans pensadors com de dos 
mons antagonistes com ho fé11 Eucken. 

Els incidents de Ja lluita llur, dins la qua! tots vivim, no és ara hora 
d'historiar-los. En considerar l'escolastica com a quantitat perfectament 
menyspreable en el camp de conreu filosófic, i radicalment inadaptable a la 
pensa moderna, afecta de primer antuvi Ja filosofia moderna, com el mateix 
Kant, una ignorancia absoluta de la seva existencia. Peró aixó no pogué durar 
tant de temps. Aleshores entra Ja lluita en el període de les <leclamacions a 
grans veus, potser no gaire propies de la tranquiHitat i serenor crítica i filo
sófica. Avui els crits no són tan extemporanis, i hom comern;a palesament a 
fer lloc, en Ja revisió de J'estat actual de la cultura filosofica, al neoescolas-
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t1c1sme o neotomisme (10). Per l'altra banda tampoc manca la lluita. L'opo
sició era prou radical, com hom ho ha pogut veure; la filosofia cristiana 
estava en reconeguda decadencia, amb poca forc;a vital, i demés no tots els 
conreadors d'ella entengueren l'estat d'esperit modern, cosa, per-0, que en 
tractar deis filósofs no era pas tan f acil. Aixó féu que la lluita no fos semprc 
ben acondulda, i no tenim cap mica d'interes en negar-ho. Cal, pero, remarcar 
que els assaigs de mútua inteHigencia que feren certs esperits generosos 
pero mal preparats foren de males conseqüencies, ja abans i molt més fa poc;; 
anys, com remembravem en comenc;ar. En aixo cal que hom no vulgui amb 
la paraula "<"omprensió" o "intdligencia" signi;ficar "acceptació" ck les 
idees d'altri o "adaptació" de les propies i en general de la pensa cristiana 
a les modernes ; el que ha ele fer-se és un treball de tria i assimilació de tot 
el que en elles hi hagi d'acceptable. No ens mancaren, no res menys, esperits 
clarividents, ja des del comenc;ament de! conflicte, i vivim encara, i viuren'. 
sempre, en les relacions amb la filosofia moderna, de !'obra d'un Balrnes i 
d'un Kleutgen, a qui no pot pas bescantar Eucken amb justícia de manca de 
lleial apreciació i comprensió de l'adversari ( 11 ). En renaixer la :filosofia esco
lastica segons l'esperit de St. Tomas, les posicions preses s'afermaren i avui 
en el nostre carnp hi ha una munió de treballadors que donen la sensació 
que la pensa filosofica de tendencies escolistiques és quelcom seriós i d'ac
tualitat, com que la veritat ho és sempre d'actual. Quina part hi hagi tingut 
en aital moviment el magisteri eclesiastic en sa més enlairada representació 
no és pas ignorat de ningú. Aeterni Patris, Doctoris Angelici, Studiorum du
cetn amb tants altres documents pontificis són les fites que assenyalen el 
camí seguit pel desenrotllament del pensament filosüfic cristia. 

Acabarem fent remarcar una dada curiosa i prou interessant. El que 
sembla més enutjar en contra de l'esco]astica els representants deis mode_rns 

(JO) Cf. A. Gemelli, O. M., ll significato del centenario di S. Tommaso (Publicazioni 
della U-niversita cattolica del Sacro Cu0<1"e, ser. I, vol. II, p. 22 sq.), :Milano, 1923. 

(u) La filosofia de Kant és estat ben curosarnent estudiada per bon nombre de pen
sadors catolics. Vegem-ne alguns. Hem citat el nostre Balmes en Ja Filosofía fundamental, 
i J. Kleutgen, S. l. en D-ie Philosophie der Voraeit vertheidigt, Münster, 1800-1863, aviat 
traduida al frances i a l'italia. El P. Tilman Pesch, S. L, en dues obres Die moderne Wissen
schaft betrachtet in ihrer Grun-dfeste i Die Haltlosigkeit der modemen Wisser.schaft, eine 
Kritik der Kantschen Vermmftkritik, Freiburg, 1876, r877, traduic~s al frances amb els 
títols Kan-t et la sdence moderne, Le kantisme et ses erreurs, París, 1897, demés del que 
escriví en els volums de la Ph~osaphia lacensis, obtingué com interpret de Kant }'explícita 
aprovació de Kuno Fischer. Les obres del Cardenal Mercier contenen una justa apreciació 
deis corrents kantians, com hom ho r econeix arreu, i la tesi de son deixeble Mgr. C. Sen
troul, L'objet de la métaphysique selon Ka1•t et Aristote, fou premiada en el concurs de la 
Kantgessellschaft de rgo6, essent jutges Vaihinger, Riehl i Heinze; és estat publicada en 
segona edició augmentada amb el títol Kant et Aristote, Lo1wanJ, 1913. Finalment citarem 
l'exposició curta, pero molt acurada i bona per a iniciar d'Aug. Valensin, S. l., en l'arti
cle Critici.sme kantien. (Dictwnnañ-e apologétique, t. I, col. 734 sq.), i els estudis de _gran 
portada. en curs de publicació, de J. Maréchal, S. l., Le poin-t de départ de la 1l1 étaphy
sique, III, La crilique de Kant, L:mvain, r923. 
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corrents és precisament «;O que a nosaltres tant ens encisa en St. Tomas, 
l'harmonia de l'especElació racional amb el dogma i la submissió a la veritat 
revelada. Aixó ho . retreuen com a tara Ja més revoltant a !'home modern, 
freturós de la llibertat absoluta de la ciencia, malgrat pugui hom retre-li una 
servil subjecció a l'ídol de moda que li toca pendre possessió del temple de la 
:filosofia. 1 aixó és el que fa la nostra filosofia, la filosofia ''eritable, la phitoso
phia pe.rennis. Gairebé sembla que aviat aquesta oposició sera l'única. que de 
fet li sera feta a la nostra filosofia, per tal com és tan gran la polvorització, 
com suara deiem, del pensament filosófic, que l'únic lema que podra posar en 
la seva senyera en la lluita contra la filosofia cristiana sera aquest merament 
negatiu: "no volem filosofia que harmonitzi amb la veritat cristiana". 

En considerar atentament aita[s fenomens, i les característiques que hom 
ha pogut reconeixer en ambdues tendencies, no sera pas, em semb[a, artifici 
retóric concloure que la lluita dels <los mons, el de St. Tomas i el de Kant, 
no és altra cosa que un episodi en la del poder de la Hum i el de les tenebres, 
de l'Evangeli de St. Joan; la de la ciutat de Déu i la ciutat terrenal, de la 
concepció de St. Agustí; la del camp de Jerusalem i el de Babilonia, de les 
dues banderes de St. Ignasi. 
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