DESCRIPCIÓN BREVE

En “Analogia entis” de Erich Przywara ens trobem
amb la confluència de diversos corrents d'una
fecunditat poc corrent: el pensament de Tomàs,
l'orientació de la mística alemanya, la discussió amb
Kant, Hegel i Kierkegaard, la influència de Max
Scheler i Edith Stein, la confrontació de Husserl i
Tomàs; la filosofia del romanticisme i les
discussions amb Karl Barth i amb Heidegger.
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LA DISTINTIO EN E. PRZYWARA.
Dr. Joan Martínez Porcell

1. L’analogia entis d’E Przywara.
Ens voldríem referir a una obra -Analogia entis de E. Przywara- que
caldria rellegir 1, doncs en la redacció d'aquesta obra trobem la confluència de
diversos corrents d'una fecunditat poc corrent: el pensament de Tomàs,
l'orientació de la mística alemanya, la discussió amb Kant, Hegel i
Kierkegaard, la influència de Max Scheler i Edith Stein, sobretot pel que fa a
la confrontació de Husserl i Tomàs, la filosofia del romanticisme (Baader,
Görres, Möhler), les discussions amb Karl Barth i amb Heidegger.
Analogia entis se'ns presenta sobretot, no com una afirmació teòrica sinó
com un mètode de comprensió històrica immanent i una síntesi objectiva que
inclou les intuïcions d'Agustí, Tomàs, Kant i Hegel, i intenta aportar les línies
bàsiques de les relacions que han d'existir entre filosofia i teologia.
Per Plató, l'analogia era un terme mig entre el paradigma de la idea i la
seva representació, entre l'ésser i l'esdevenir, entre el caos i els seus propis
límits, de forma que l'analogia que significarà per a Tomàs el fonament de la
proporció que ell posa entre Creador i criatura, no és en Plató res més que un
sistema de mediacions immanents al món. Aristòtil interpreta l'analogia com a
proporció més que no pas com a mediació, però noèticament constata la
impotència d'un pensament formal que roman tancat en ell mateix; d'alguna
manera, la regió de la formalitat és la del pensament d'una identitat. Tot el
moviment d'Aristòtil té el seu nucli en l'universal, que sempre representa un
moviment circular tancat en ell mateix.
En Agustí, hi ha dos centres de referència que trenquen aquest cercle: la
imago trinitaris i la nit. La dissimilitud de la criatura envers el Creador és el
lloc mateix de la capacitat de l'esperit per comprendre l'Incomprensible,
1

Przywara, E., Analogia entis, Einsiedeln, Johannes Verlag (1962). Hi ha la versio
francesa de Philibert Secretan a Théologiques, Paris, Presses Universitaires de France
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perquè la criatura esdevé l'instrument de la manifestació divina. L'ànima ha de
fer un esforç d'allunyament de les coses materials i cercar la interioritat de
l'esperit per trobar en ell la imatge del Déu viu. Per a descobrir aquest Déu
amagat en el propi interior li caldrà una llum que ho penetri tot. Agustí fa
servir la imatge de la nit en el seu doble significat de crepuscle i d'aurora. Però
en els dos significats de imatge i de llum el misteri de Déu es revelat a la
criatura i es trenca el cercle de la immanència.
L'analogia en Tomàs gira entorn de la idea d'ordre. Déu és al damunt de
l'ordre d'aquest món i també dins d'ell. L'analogia per excel·lència serà la de
proporció, en el sentit de que hi ha una relació proporcionada de la criatura al
món i desproporcionada de Déu envers la criatura, almenys segons la natura.
Déu és més enllà de la saviesa de tot principi, en expressió del mateix
Przywara es tracta d'un "Déu excessiu". L'univers no és immanent ni positiu
sinó una uni-totalitat relacional transcendent en virtut de la relació de tot el
múltiple a la unitat divina i, per tant, aquesta uni-totalitat és el lloc d'allò
sobrenatural.
Noèticament, en el moviment intel·lectual que va de baix a dalt, s'arriba
a un punt en el que Déu, com el més gran, apareix com el Transcendent per
excel·lència. Inclús la mística tomba en aquesta "nit", i el Déu de la nit és el
Déu desconegut, perquè el pensament humà exerceix una activitat des de les
dades sensibles. El cercle tancat de la immanència és trencat cada vegada per
aquest més enllà de Déu. Tenim aproximacions de qui és Déu, però, quan el
pensem, l'hauríem de pensar no com l'ésser més enllà del qual res de més gran
no pot pensar-se, sinó com l'ésser que és més enllà de tot allò que pot pensarse. Aquell que és conegut com desconegut.
Allò original de Tomàs és aquest punt mitjà; per una banda, el ritme del
primer més enllà ascendent intenta trencar l'excés d'hermetisme d'allò tancat i,
per altra banda, el ritme del segon més enllà descendent -del Déu que es
comunica a una criatura que el desitja-, tempera l'excés d'una exclusiva
eficàcia divina i així aconsegueix articular en equilibri relatiu l'omnipotència
divina i la capacitat creacional.

Dr. Joan Martínez Porcell

Página 2

La distinció tomista en Erich Przywara

2. L'explosió de l'anàleg en el transcendent
L'analogia la tracta Przywara com una tensió original entre els dos
sentits explicats: el de baix en endavant de la immanència i el de baix a dalt de
la transcendència, però un costat de l'analogia "fa explosió en el més enllà" i
així s'assegura el moviment sobirà del Déu Creador. Aquesta tensió es va
perdre noèticament -pensa Przywara- quan el principi de contradicció en el
que descansa l'analogia es va interpretar com a identitat. En aquest sentit,
l'inici del racionalisme cometa en una mena d'objectivitat aïlladora d'aquesta
tensió; aquell equilibri en la mesura que identifica l'analogia es perd en una
raó homogènia i neutral tan característica del pensament lògic. Per això, cal
recordar que l'analogia es distancia tant de la lògica formal com de la
dialèctica i el que intenta és articular aquesta tensió entre Déu i la criatura,
aquest equilibri mesurat que no acabem mai d'entendre del tot, perquè una part
roman en la transcendència del més enllà.
L’oscil·lació de pensament que comporta pensar l'analogia porta també
a teologitzar la immanència, de forma que cerquem una identitat sense mai
aconseguir-la ja que no hi ha identitat entre Déu i el món sinó només una
analogia. Aquí cal inserir les consideracions sobre la potencialitat creacional,
potencialitat que és també tensió ordenada a la realització i lloc d'equilibri
entre un "ser" i un "no-ser", però també potència obediencial que indica
l'equilibri entre la conveniència natural i el destí sobrenatural. En aquest sentit,
cal recordar que no hi ha un món increat de les essencialitats, sinó l’Essència
creadora de Déu, i que tot ésser creat ve totalment i immediatament de Déu,
no per dilatació dels singulars a partir d'universals ni per actuació d'una
potencialitat inferior, sinó perquè Déu és l'origen exemplar i l'únic origen de la
potencialitat material i formal de les criatures; Déu és sempre més enllà, sinó
seria el correlatiu intern de la seva pròpia creació. No hi ha un lloc intern entre
Déu i la criatura i la potencialitat del creat es manifesta en disponibilitat al
Creador.
La doctrina de la potència obediencial marca els límits tant del
panteisme actiu com del teofanisme passiu, i és perquè la potencialitat no
camina al no-res sinó que reposa en Déu que funda la positivitat persistent de
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la criatura. Des d'un punt de vista teològic, això vol dir que tot allò que és
comú en Deu i en la criatura no refereix Déu i la criatura a alguna cosa
comuna, sinó que tot porta a la primacia de Déu. En Tomàs, l'analogia
decisiva és la de proporció segons proporcionalitat que és la que estableix una
estricta distinció entre creat i Increat.
L'analogia es perfila, doncs, com una teoria general de la criaturabilitat.
De fet, tots els sistemes històrics han cercat el mateix: trobar un original punt
de partera màximament originari (els elements de la natura, les idees de Plató,
la noesi d'Aristòtil, el cogito de Descartes, el transcendental de Kant, la
dialèctica de Hegel, la subjectivitat de Husserl) i remuntar reductivament fins
al començament. L'analogia entis és un principi creacional i el punt inicial
d'una metafísica absoluta, aquell principi del qual tot podrà ser deduït, fins els
més profunds misteris sobrenaturals. És el principi d'una metafísica que ho
veu tot en la perspectiva de Déu com a Origen.

3. El començament de l'ésser i l'ésser del pensar
Przywara aconsegueix articular l'analogia com un principi que
estructura l'ésser, en el sentit de significat últim del conèixer i sentit últim de
les coses. La metafísica creacional té més densitat que una filosofia simple,
densitat que només pot copsar una metafísica teològica, ja que la metafísica no
es pregunta només per la relació fonament-fundat sinó sobre el fonament en
ell mateix. Així el problema formal de la metafísica ens porta a la qüestió
sobre Déu i la criatura, que és el mateix que dir que les relacions entre
essència i acte d'ésser es clarifiquen totalment més enllà d'elles mateixes.
És cert que, en filosofia, Déu és mesurat per la criatura, i en teologia al
revés; i no solament els actes sinó també els continguts es diferencien, ja que,
en filosofia, allò Diví és conegut només com a Fonament, no en si mateix sinó
negativament. Per tant, és cert que hi ha límits, però en aquests límits, la
mesura és punt comú, i d'aquesta comunitat venen totes les possibles formes
de relació entre filosofia i teologia. Per a Tomàs, la teologia és l'autèntica
metafísica, la veritable saviesa, perquè tracta del Fonament més interior dels
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objectes filosòfics. No obstant això, faig meva l'afirmació de Guardini quan
diu que al costat d'una filosofia pura, com a raó pura que reflexiona sobre la
veritat purament racional, i d'una teologia pura, com a fe cristiana que
reflexiona sobre la veritat de la Revelació, hi ha una tercera saviesa allí on la
veritat aclarida a la llum de la Revelació és penetrada per una raó que pensa a
la llum de la fe.
La metafísica creacional indica el fonament a partir i a l'interior del
fundat, i en aquest sentit el fonament és un concepte límit positiu. Que la
teologia sigui part de les possibilitats metafísiques només ho ha defensat
l'escotisme, Suárez i Descartes. També és cert que la perfecció formal de la
raó és la fe, i la perfecció formal de la naturalesa és la gràcia; però això només
voldrà dir que una metafísica que faci abstracció d'aquest acabament no serà
falsa, però sí provisional.
Avui més que mai el pensament teològic no pot separar-se de la qüestió
metafísica de la diferència; si intenta desenvolupar la Revelació, oblidant-la o
deixant-la de banda, perdrà el seu fonament i quedarà reduïda a una disciplina
positiva malparada en el conjunt de les ciències exactes i tècniques. El cristià
és l'autèntic guardià de l'admiració filosòfica sobre l'Origen i té el deure de dir
si a l'ésser, un sí que essent primàriament teològic, inclou també l'afirmació
metafísica de l'ésser. Més enllà d'impossibles neutralitats, els cristians, com a
guardians d'una metafísica plenament humana en un temps d'oblit de l'ésser i
de Déu, tenen la responsabilitat de dur a terme aquesta metafísica universal, ja
que, com a homes, es defineixen per aquest acte metafísic. Pot ser una il·lusió
fatal pensar que tot el que poden fer com a metafísics és preguntar per l'ésser,
ja que com a cristians duen les respostes donades en la Revelació, perquè, així,
aquestes respostes al sobrevolar l'acte de pensament també el destruirien.
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