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3.4.- E L MCJN C R I S T I A N O - G E R N A N I C . L A R E C O N C I L I A C I < 5 

Hegel s'identifica amb el món cristiano-germánic. Per a 
ell, el seu temps no és sino la conclusió del qué es va 
plantejar a la caiguda de l'imperi roma. Aquesta época de 
l'ésperit presenta dues di ficultats peí fildsof de la 
histdria: 

(a) La primera és una dificultat que Hegel qualifica de 
"subjectiva" i a la qual no dona mes importancia; nosal
tres, que volem considerar aquesta época, som al mateix temps 
la materia d'aquesta época- Manquem, per tant, d'imparciali-
tat, d ist anc i ament i perspect i va'-*'^-

(b) La segona dificultat és mes difícil de sospesar, ja que 
no está només en el subjecte que observa la historia sino en 
l'objecte o realitat mateixa de la historia- £s, per tant, 
una dificultat "object iva": malgrat que és 1 ' época on .són 
satisfets els fins de la voluntat particular subjectiva, la 
voluntat particular -1'individu- no ho sap, no en té cons
ciéncia -que només s'esdevindrá quan hom assoleixi completa
ment la reconci 1 iació-1*'^ . 

El que ens vol advertir Hegel és que, mai com fins a la 
histdria deis pobles germánics, és tant necessari el pensa
ment especulatiu per descobrir la lógica del desenvolupa
ment de l'ésperit en l'empíria del transcurs hi.stóríc. Fin.s 
ara, la dificultat en comprendre especulativament la historia 
es derivava del descobrment del fi lógic de la rao dominadora 

'•*'*='WQ. 757/567. 
i & i i d . 
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'•*̂ No hem d'oblidar que d'una manera o altra els individus 
particulars sempre fins ara s'han posat a les ordres de 
l'universal: d'una manera immediata i completament natural a 
Orient; amb un equilibri afortunat i bell a Grecia; degut a 
la "virtut" i la disciplina o la violencia a Roma. Ara en 
canvi la particularitat voldrá alió particular i subjectiu, 
realitzará efectivament la seva voluntat pero, no obstant, 
astútament la rao universal s'hi valdrá per realitzar-se a 
si mateixa. 

en els mitjans empirics que feia servir- Perd aquests mitjans 
no es podien independitzar auténticament, no tenien auténtica 
vida per a si mateixos, i 1'empíria histórica era submissa 
davant la lógica que en ella s' expressava'''-*'""-- Ara no obstant, 
aquells mitjans -1'empíria existent i actuant fácticament en 
la historia- s'escindeixen de la lógica i el te1os substan
cial- Els mitjans han assolit consciéncia de si, han assolit 
la Ilibertat negativa i subjectiva. Han dit com 1"ángel 
caigut: "no serviré" i, aixi, els individus i les particula
ritats pretenen posar-se a si mateixos per davant de l'uni
versal, per damunt de la lógica de la histdria. 

Podem dir metafdricament que els mitjans empírics -1'empíria 
de la historia- s'ha rebel.lat i s'oposa a la lógica de la 
historia; no vol "servir-la". L'element subjectiu -escindit-
s'oposa a l'element objectiu i substancial. La particularitat 
Iluita. conscientment contra la universal itat i no sap que 
1'única acció válida és la que coincideíx amb l'esperit 
universal. Pero, no obstant aixó, el desenvolupament de 
l'esperit no pot deixar de seguir el seu camí lógico-racio
nal . Recordam que Hegel sempre remarca que només la rao o 
alió lógico-universal és 1'autenticament poderos. El talos 
historie s'ha de continuar realitsant, per tant, i ho ha de 
fer -igualment que fins ara- en i per mitjá de 1'empíria-
L'astúcia de la rao és ara més inevitable i més profunda, la 
rao es realitzará "astútament" malgrat 1'oposició conscient 
de la particularitat. Per aixó estem obligats a pensar encara 
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1 AIS Wg. 757/.5Ó7. 

mes especulativament per comprendre el món cristiano-germá-
nic. 

Quan al final d'aquest període, es produirá la reconci 1 iació 
o unió deis fins particulars amb el ser en i per a si'*-' -amb 
el fi essencial, darrer i absolut, és a dir; la llibertat-, 
llavors hom realitzaré Iliurement 1'universal amb el qual hom 
se sentiré identificat i reconciliat- Perd la particularitat 
només realitza Iliurement els fins universals, quan coneix 
el seu veritable interior essencial, que és universal; aixó 
pero no s'esdevindré fins al desenllaq d'un llarg procés que 
ara tot just comencem. Al comengament, hi manca la reconci-
1iació i la voluntat particular desconeix el seu veritable 
interior essencial; llavors, en la recerca deis seus fins 
particulars combat el que veritablement vol, el que ella 
realment és. No obstant -recorda sempre Hegel- la voluntat 
particular no pot escapar de la seva realitat essencial, en 
darrer terme esté impulsada per la veritat i per aixó 
realitza, en definitiva, la veritat •'̂*'''. La voluntat particu
lar -segons el raonament de la famosa "astucia de la raó"-
realitza el contrari del qué creu realitzar; realitza 
1'universal i veritable i no alió particular i subjectiu que 
en primer lloc la impulsa. 

Hentrestant, diu Hegel, "la idea domina en la forma de la 
providencia, que realitza els seus fins amb la voluntat 
contraria deis pobles. Entre els grecs i els romans, ambdues 
coses no es trobaven tant separades; aquests teñen mes la 
consciéncia justa, que no es desconeix a si mateixa, del qué 
vol en i han de fer CSol len]'"-'^". La dificultat de comprendre 
el món cristiano-germánic neix de 1'aprofundiment de l'escis
sió nascuda en el món roma i que el cristianisme encara no ha 

^^=WG. 757/.567. 
^^-^id-
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'•''^yiG. 759/568. 
^•^•^Com ja hem dir, Roma era comparada nostélgicament amb Grecia 
-feia un pas necessari cap al futur perd al preu de tota la 
bella eticitat grega- mentre que el cristianisme i els pobles 
germánics apunten ja, per a Hegel, optimístament cap a 
la reconci1iació futura i plena. 

pogut dominar. Així, com que l'esperit universal no pot 
deíxar de desenvo1 upar-se i la subjectivitat particular está 
escindida de 1'universal i substancial, el designí de 
l'esperit -1'universal racional- es realítzará tot i 1'oposi
ció conscí ent de la subjectivitat particular-

En el món crístiano-germánic la partícularitat ha assolit mes 
autonomía -la subjectivitat s'ha fet independent- i .s'ha 
trencat tot Iligam natural amb 1 'universal. En definitiva, 
s'ha trencat el vínole purament natural deis orientáis, 
1'espontánia coincidencia deis grecs i, fins i tot, la 
violenta submissió forcada per 1'emperador roma. Ara l'espe
rit ja no s'imposará mitjancant un vínole natural -com a 
Orient-, tampoc grácies a 1'afortunat equilibri grec, ni 
mitjancant la violencia externa de 1'emperador, sino d'una 
manera mes subti 1, mes "astuta". Pero continuará manant i 
1'época de disciplina que comencé a Roma continua; el 
feudalismo i 1'edat mitjana representaran una dura prova per 
a la particularitat. 

L'esperit germánic es basa en 1 'autonomía de 1 ' individu--*"''-* 
- "1'absoluta obstinació de la subject ivitat"- . és a. dir, la 
independencia de la particularitat i de 1'átom particular. 
Continua i s'accentua, dones, 1'época d'escissió que repre-
sentava Roma, pero la valoració és ara molt diver.sa: el 
mateix Hegel que menystenyia Roma comparant-la contínuament 
a 1'ideal grec, s'omple d'optimisme considerant ara la 
naixenca de l'esperit germánic'-'^"'''. Pero, abans de parlar del 
principi germánic ens hem de referir al principi cristiá. 
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3-4.1.- El cristianismg. al principi que planteja la reconci

En aquest apartat (que nosaltres considerem que inaugura la 
darrera gran etapa de la historia) desenvoluparam les 
següentes qüestions: 

(1) El paper del cristianísme en la histdria. 
(2) La doctrina del pecat i de la trinitat-
(3) E1 crist ianisme com la gran ruptura histdrica, que el 
món germánic ha de desenvolupar. 
(4) El missatge del cristianísme com a .síntesi del desenvolu
pament de l'ésperit i del principi oriental i occidental. 
(5) L'església com el poder (Hacht) histdric, ancarregat 
da realitzar en el món el principi cristíá. 

(1) El cristianí.sme juga un paper essencial de totes totes en 
la filosofía de la histdria universal de Hegel. Ss el 
centre de la histdria i, segons afirma Hegel, el nucli de la 
seva filosofía especulativa. Si la histdria filosdfica és -en 
alld mes profund i Idgic- el desenvolupament de l'ésperit, 
amb el cristianísme aquest ha donat el pas substancial. 
L'efecte del trencament que el cristianísme aporta, ha 
d'aparéixer ciar no només en el nucli mes essencial de 
l'ésperit, sino en tots i cada un deis elements que conver-
geixen en la histdria universal: respecte a la subjectivitat, 
la Ilibertat, l'eticitat política i -com és evídent- la 
re 1 i g i ó. 

El cristianísme representa en la histdria universal hegeliana 
un moment Idgic essencial que determina absolutament el 
desenvolupament empíric posterior de la histdria- Ss un 
contingut especulatiu que es desenvolupa a poc a poc, que es 
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'•'̂ •̂'No volem terciar en la polémica, que ja creiem superada, 
entre les dretes i les esquerres hegelianes- Encara que la 
nostra afirmació sembla poder ser qualíficada com partidaria 
de les dretes, no intentem considerar Hegel com un bon 
cristiá o un pensador cristiá ortodox- No entrem en -aque-stes 
qüestions de valor, només constatem -i ens interessa remar-
car-ho- el fet que Hege1 sempre va concedir un va 1or especial 
a certes idees que ell afirmava haver tret o haver reconegut 
en el cristianisme. No ens interessa 1'ortodoxia o no de 
Hegel, ni tampoc la .seva sinceritat. Només volem reconéixer 
la importancia que té dintre del seu pensament i sistema la 
seva interpretació del cristianisme. 

va exterioritzant lentament, perd que ho canv i a tot. En la 
historia universal hegeliana hi ha, per aixó, una distinció 
claríssima entre 1'abans i el després de Crist. La valoració 
extraordinaria que Hegel sent per Grecia, empal.1ideix total
ment -en el Hegel vell- davant la valoració del cristianisme. 
Aquest és el centre de la seva historia i, per aixó, sembla 
com si tots els moments anteriors fossin precedents seus -que 
només teñen valor en tant que precedents- i tot moment 
posterior només té valor també com a desenvolupament seu. Tot 
moment lógic -o empíric- és valorat en relació al cristianis
me i, només en relació amb aquest, troba el seu lloc essen
cial en la lógica de la historia hegeliana. Nosaltres 
partirem d'aquesta base, cosa que, d'altra banda, Hegel ha 
afirmat moltes v e g a d e s ' - -

Donada la centralitat del cristianisme en el desenvolupament 
de l'esperit i de la historia universal, en tractar-lo Hegel 
es veu obligat a recordar tots els moments anteriors de la 
historia i anticipar en certa mesura els posteriors. Així, 
diu que és la sintesi entre els desenvolupaments especulatius 
orientáis -la llum persa i el judaisme, sobretot-, els 
occidentals -el sorgir de la subjectivitat i la interioritat 
individual a partir de Grecia i Roma- i 1'anticipació deis 
que van fins a la Reforma. 
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-̂̂ '̂ WG- 748/50-3 -
^•^•^MG. 74 1/558-

L'apartat dedicat al cristianisme és, per tant, el més 
difícil de les Llicons de la filosofía de la. histdria. univer
sal . Es, d'altra banda, un capítol peculiar ja que no té una 
ubicació clara en cap deis mons en qué Hegel divideix la 
historia universal. Si, d'una banda, es desenvolupa en els 
seus comencaments en el món roma, és ciar -com hem dit- que 
no hi pertany. Hegel apostrofa: "dintre de l'antiga Roma el 
cristianisme no pot trobar el seu sdl real, ni donar forma a 
un imperi"**™ i justament abans, havia dit "a aquesta realit
zació Cel desenvolupament del principi del cristianisme3 és 
crídat un altre poblé, o altres pobles, els pobles germé-
nics". I és que, d'altra banda, el cristianisme és un 
principi que no será plenament efectiu i actuant en el món 
fins a encarnar-se -després de quatre seglesl- en els pobles 
germánics, els quals pot educar completament des de la 
base -

Crist -com el cristianisme- també té un valor exemplar, així 
com el cristianisme resum tota la histdria, esdevenint una 
especie de reconci 1iació entre Occident i Orient. Hegel 
afirma que Crist "ha resumit amb la seva mort i amb la seva 
histdria en general 1 'eterna histdria de l'esperit -una 
histdria que tot home ha de realitzar en si mateix per 
existir com esperit o per esdevenir fill de déu i ciutadá 
del seu regne"* . Crist té un valor exemplar i etern -un 
valor Idgic-, que trascendeix el moment histdric concret de 
l'encarnació, ja que Crist és on es manifestá la unitat de 
déu i l'home, i podríem dír -per tant- que on hí ha la 
reconciliació de déu i home hi ha Crist. 

Així, 1'essencial de 1 desenvolupament de l'esperit universal 
está contingut en el principi cristiá. La reconci1iacíó 
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auténtica -par a si i no només en si- que era impossible en 
el món grec, comencé a ser ara possible grécies al cristia
nisme. £n el cristianisme -que és l'esperit i el principi que 
es desenvolupa fins la Reforma- hi va trobar Hegel la 
teodicea que cercava. Hi trobá l'explicació i justifica-
ció del pas per la negativitat i, per tant, el pensament que 
superava 1'ideal g r e c L'eticitat grega esdevindria quelcom 
insuperat i insuperable de no venir seguida mes tard peí 
cristianisme. Així, també, es justificava una época tan poc 
valorada per Hegel com és 1'imperi roma i, en definitiva, 
1'época moderna podria oferir una alternativa superado-
ra a la bella etícitat grega. 

En el cristianisme va trobar Hegel el pensament que el 
reconciliava amb el trégic trascurs de la histdria i, per 
aixó, va Qsdevenir el nucí i conceptual i lógic de la seva 
filosofia de la historia universal. D'aixó en va resultar la 
relat ivització deis altres dos ideáis, del,s quals no va 
renegar mai del tot pero que resten ara en un lloc secundar!: 
1'un com una reconei 1 iaci ó afortunada, no guanyada i no 
conscient -Grecia- i 1'altre com una violencia fracassada 
necessária per a uns pobles que no tingueren Reforma -Revolu
ció Francesa-. Parlem d'aquestes qüestions en d'altres parts 
del nostre trebal 1 ̂ ¡ per aixó ara en.s introduírem en la. 
interpretació hegeliana del cristianisme a partir del paper 
de la doctrina del pecat original -com una part especulativa 
important del judaí.sme i del cristianisme-. 

(2) La doctrina del pecat original té per a Hegel un signifi
cat essencial, ja que ha col.laborat dec i s.s i vament en apartar 
Hegel de 1'ideal grec de joventut. Ha estat el pecat origi
nal, que condueix a la valoritzacíó del pas per la negativi
tat i la necessitat d'aquest pas (la teodicea hegeliana), el 

^^^Els apartats 1.4, 2.2 i 2-4.6-
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que ha permés -i ha obligat- a Hegel de relativitzar 1'ideal 
grec- Podem dir que els grecs van gaudir d'un estadi "afortu
nat" perqué es van veure Iliures del pecat original; perd 
precisament per a1x5 són incapaces de superar-lo i d'aqui 
•prové la seva mancanca. Els grecs mai no van sofrir 1'expe
riencia adulta del pas per la negativitat, experiencia que és 
en canvi 1'esséncia de l'esperit roma. A Roma s'ha produ'ít 
"l'edueació del món, que separa el subjecte de si mateix i el 
condueix al seu fonament absolut"'-"'̂ *. Aquesta educació ha 
estat una experiencia trágica per ais individus i les 
conseiéncies -l'existéncia empírica- i "només per a nosal
tres" -els que contemplem la historia universal des de la 
visió total i Idgica- ha estat educació i desenvolupament. 

A,Roma, perd, la passivitat amb que es rebuda la dolorosa 
educació fa que no hi hagi l'acceptaeió activa i espontánia 
del subjecte -que s'ha de revelar "com un anar a 1'interior 
de si mateix'"-com un dirigir-se a la seva ©.sséneia. Hegel 
exigeix que el subjecte reconegui l'edueació a qué está 
sotmés; l'ha de veure com la necessitat del propi ser, 
com el mitjá Idgic i necessari que li ha de permetre superar 
la seva natura escindida. Llavors, el .subjecte ha de saludar 
amb alegría i finalment reconciliat, aquesta educació 
dolorosa i de foreada disciplina; ja que només així el 
subjecte es reconciliará amb si mateix, amb l'esperit 
universal i amb el traseurs de la histdria. 

Aixd és el que per a Hegel significa, especulativament i 
dintre de la lógica del desenvolupament de la histdria, el 
pecat original; aquest no és l'estar immers en alld natural 
ni en el mal, sino que consisteix en saber-se com a caigut en 
alld natural i en el mal. L'animal és només un ser natural i 
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no obstant no és culpable ni pecaminós; només l'home, i peí 
cone i x e m e n t , pot ser culpable i pecaminós. Així ni a 
Orient ni a Grecia l'home no podía ser culpable, no podía fer 
el mal. Només quan l'ésperit va assolir el saber, el coneixe-
ment de si com individualitat i consciéncia moral -amb 
Sócrates-, van néixer al pecat i el seu correlat: la culpa. 
Per aixó, els romans sí que cauen en el pecat i el seu món és 

un món de l'escissió pecaminosa al contrari de Grecia i 
d'Orient. Els romans, pero, representen un moment necessari 
en el desenvolupament de l'ésperit, perqué el mateix coneixe-
ment que ens introdueix en el mal i en el pecat és la 
possibilitat de sortir-ne. I aquesta reconciliació és 
superior a qualsevol altra d'anterior. Per aixó la historia 
universal conté la promesa de la superació de 1'estadi grec 
si bé per mitjá del pas dolores per la negatívitat. 

Hi ha un moment en la historia en qué la consciéncia s'ha 
d'escindír entre el "jo en la seva Ilibertat infinita, com 
arbitrarietat" i "el contingut pur de la voluntat, del 

El cone i xement ha introduit aquesta necessaria 
escissió i ha abolit "la unitat natural" en qué vivíen, fins 
i tot, els grecs. El reconeixement del pecat original ha 
estat, dones, un pas endavant en la historia i en el desenvo
lupament de l'ésperit, ja que ha tret l'home de 1'estadi 
d'innocencia o d' animal i tat ̂ ^«^ . Fins aleshores els homes -com 
els a n i m á i s * e r e n uns amb déu -la divisa de Holderlin-, 
p e r o Hegel remarca que només ho eren "en si" i no per a si, 
no ho eren amb consciéncia ni per propia voluntat. L'escissió 

'•'̂ '̂ WG. 728/549. "El pecat original es realitza en el coneixe-
ment; perqué l'home és culpable peí coneixement; 1'animal no 
té culpa. P e r o aquest coneixement du en si la sal vació, com 
també la reconciliació amb l'ésperit". 
*^=WG. 728/549. 
*"='*WG. 728/549. 
*^^"L'animal és un amb déu p e r o només en si" Cid], 1'estadi 
animal és 1'estadi de la felicitat, de la unió inconscient 
amb déu. 
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^^«WG. 730/551. 
^^•'WG. 730/550. 

mateixa va ser produída per 1'aparició del eoneixement i de 
la consciéncia per a si. Només llavors es va fer possible 
1'aparició del mal. La tasca del cristianisme i del món 
germánic será superar aquesta escissió, pero les eines per a 
dur a terme aquesta tasca no serán altres que el reconeixe
ment del pecat original i 1'aprofundiment de la consciéncia 
moral, la subjectivitat i 1'autoconeixement espiritual. El 
mateix eoneixement i desenvolupament de l'esperit, que havia 
tret l'home d'aquell estadi innocent -que inclou Grecia-, 
tenia en si la possibilitat de la salvaeió, de la reeonci-
1iació. 

El eoneixement té el valor d'anul.lar "1'exterior i estrany a 
la consciéncia i és, per tant, un retorn de la subjectivitat 
en si. Aixó, posat en 1'autoconsciénei a real del món, és la 
reconci 1 iació del món"^''". El eoneixement ens reconcilia amb 
alió que en un comeneament sembla estrany i alié, ja que el 
fa esdevenir per a nosaltres racional i fa homogeni amb 
la consciéncia. Aquesta reconci1iació, que només podia ser 
assolida peí cristianisme, va ser precedida pels desenvolupa
ments de la filosofia. La personalitat sense esperit es 
comenea a purificar amb les escoles estoiques i esceptiques, 
ja que en negar la realitat la subjectivitat es tanca sobre 
si i resta en si com alió uni versal . Pero aquesta univer-
salitat estava encara escindida de l'ú. L'estocisme sabia que 
el bé és l'ú pero "no s'ha realitzat encara la reconci1iació 
de tots dos principis, de l'ú i del subjecte". L'ú no és 
identificat encara com el subjecte universal, és a dir, com 
1'esperit-

Hegel afirma que aixó només es va esdevenir a Alexandria i en 
la persona de Filó El Jueu, qui va unificar les savieses 
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d'Occident i d'Orient- Així, qualifica déu amb el terme 
concret de "lo.gos". esperit, i afirmé que la "substancia de 
l'esperit és la rao, i el seu producte ha de ser racional". 
Així resulta que 1'auténtica reconci1iació neix "de la 
certesa de teñir Iligams de parentesc amb l'ú i de poder 
recollír-lo en si"^"'^'. Aquesta certesa conté la possibilitat 
de la "reconci1iació o la unitat de la natura humana i la 
divina; aquesta unitat ha de ser possible, és a dir: ambdues 
Cnatures3 han de ser idéntiques en sí"^"*. L'home es reconci
lia amb déu quan sap que la seva esséncia és en darrer 
terme idéntica a la divina, quan sap que si renuncia a tot 
el que té de natural -que no forma part de la seva esséncia 
auténtica- es reconciliará amb el tot i amb la divinitat. 
Hegel recorda una vegada mes que l'home "només emancipant-se 
del seu costat natural arriba a la unitat amb déu"*̂ '='==. 

Aquest saber de la idéntitat profunda entre la natura divina 
i la humana és, per a Hegel, el coneixement que obre la 
historia al compliment deis temps. En ell está continguda ja 
la reconci1iació i la veritat: "la consciéncia d'aquesta 
ídentítat és el coneixement de déu en la seva veritat. El 
contingut de la veritat és l'esperit mateix, el moviment viu 
en si mateix"*'='^-. Aquest coneixement tant essencial ha estat 
revelat a l'home en la religió crist iana i no és sino el 

dogma trinitari. L'esperít -déu- és l'ú infinit i idéntic amb 
si mateix -primera persona o moment-, que se separa d© si i 
es posa com quelcom divers i finit -segona persona-, perd qu© 
anuí.la la seva finitud, en saber-se com 1'univ©rsal i per 
cant idéntic amb si mateix -tercera p e r s o n a - C 5 5 3 1 - Així 
podem interpretar qu© el Par© és posi en ©1 Fill com una 
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segona persona diversa, mentre que en 1'Esperit Sant es 
reconcilií amb si com 1'universal idéntic amb si mateix. 

L'home pot reconci1 iar-se també amb el moment del Pare 
"despullant-se d'alló natural i de la finitud del seu 
esperit". Només així l'home "és partícip de la veritat" i de 
l'esperit i, llavors, se sap com un moment (el segon, el 
Fill, el moment de la particularitzací6 i de la diversitat) 
de déu. En aquesta reconci1iació l'home aprén que el pas per 
la negativitat és necessari, "que la infelicitat és necessá
ria per a qué es realitzi la seva unió amb déu"^'="='. 

Hegel ha resolt d'aquesta manera el dilema entre 1'ideal 
grec i la valoració especulativa del cristianisme. Grecia era 
1'ideal -mai no ho nega- pero és un ideal mancat per 1'absén-
cia de consciéncia, de eoneixement, de saber, d'elecció 
Iliure, els quals només són possibles sí es trenca aquella 
afortunada harmonía i hom passava per les terribles proves de 
la negativitat. Ss mes, amb la mera aparició del eoneixement 
-el pecat original- aquella afortunada harmonía es desfá com 
un térros de sucre amb el contacte de l'aigua; tot just 
apareix el eoneixement de si i la interioritat, i aquella 
bella eticitat es fa impossible. Roma i el pecat original 
eren necessaris. Ja que el desenvolupament de l'esperit en 
l'edat moderna condu'ía a quelcom superior, quelcom que no fou 
capae de comprendre el seu amie Holderlin. 

(3) El següent fragment resum 1'essencial del que ens vol dir 
Hegel; "la necessitat i els elements d'un altre estat 
CZustandesl del món són contingudes en les circumstáncies 
descrites. Davant de l'ordre mancat de contingut, davant 
d'aquesta finitud Cde 1'imperi romá3 s'ha presentat el 
subjecte. L'esperit és simplement fora de si i així regeix el 
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món; ... Sota August mateix, sota aquest perfecta i senzill 
senyor de la subjectivitat particular ha aparegut el principi 
contrari, la infinitud Cía subjectivitat infinita i univer
sal], paró de tal manera que ella conté en si el principi de 
la finitud existent per a si. La religió cristiana, aquesta 
qUastió decisiva Centschaideidandel de la histdria universal, 
ha aparegut en escena"^"*». 

El món roma havia arribat a un atzucac i la personalitat 
abstracta havia sofert la dura prova i disciplina de l'ordre 
polític. Davant d'aquast ordre, que hom ha arribat a identi
ficar com a mancat de contingut i d'esperít, la interioritat 
tancada sobre sí ha descobert 1'absolut, l'esperit, el 
subjecte universal. La finitud ha trobat així la infinitud, 
que ara és existent per a la consciéncia finita, i acabará 
par coneijcer-se com a només un moment d'aquella infinitud. 
Aquesta infinitud ara coneguda, que ve de la má da la religió 
cristiana, obre un nou món, una nova etapa -la decisiva o 
definitiva- de la histdria universal. Hagei afirma que, 
empiricament o realment, César obrí l'escenari material del 
nou món amb la conquesta de la Gal.lía, perd que aquest 
escenari només s'obre Idgicament amb August, amb 1'arribada 
de Crist i al sorgir del cristianisme -antícipat per les 
doctrines presocrátiques-. 

L'esdeveniment decisiu és l'arribada de Crist, que ho fa com 
un "aquest"; és a dir, com una subjectivitat abstracta 
existent empiricament, si bé en ell la finitud és una mera 
forma de la seva manifestación»''. En ell s'ha substitui't 
"l'esséncia i contingut" infinit, pal "ser per a si" absolut. 
Crist va representar 1'arribada d'un nou principi de l'espe
rit, d'una subjectivitat infinita imbrincada en el món -i no 
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per aixd menys infinita-. S'ha superat així la subjectivitat 
merament formal, abstracta i escindida del món. ñquest és el 
moment de 1'al 1 iberament i reconci1iació de l'esperit, en qué 
l'home assoleix la consciéncia de l'esperit en la seva 
universalitat i infinitud. L'esperit esdevé 1'objecte 
absolut, perd paral.lelament l'home mateix és fa esperit i, 
per tant, aquest no és per a ell un objecte exterior, sino 
que amb l'esperit l'home és troba a si mateix. L'home troba 
en l'esperit la seva esséncia, la seva auténtica esséncia. 

Diu Hegel: "1'objecte absolut, la veritat, és l'esperit; i 
com que l'home mateix és esperit, está present en aquest 
objecte i troba així, en el seu objecte absolut, 1'esséncia i 
la seva esséncia" - Llavors l'home rebutja la seva part icu
laritat animal i natural, que havia confós amb la seva 
auténtica esséncia. L'home nega el seu cantó particular i 
empíric, nega tot alld heterogeni amb l'esperit -que és 
universal i infinit- i així esdevé un amb l'esperit^»"' 
-reconciliat amb ell-. La religió cristiana "conté la 
reconci1iació i 1'al 1iberament de l'esperit, en tant que 
l'home adquireix la consciéncia de l'esperit en la seva 
universal itat i inf ini t ud" i"":*, El cristianisme és el eoneixe
ment que mostrant alld espiritual i absolut donará forea al 
subjecte individual per negar la seva part natural i reconci
liar- se amb la universalitat i 1'absolut. 

No obstant aixd, ara la reconci1iació només s'ha esdevingut 
en el pensament i encara no efectívament en el món. La 
religió cristiana du el missatge de la reconci1iació en el 
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sentiment sota la forma de l'amor i en el pensament sota la 
forma del dogma de la Trinitat, pero la reconci 1iació 
efectiva i empírica en el món necessitava encara d'una llarga 
© d u c a d o i desenvolupament do l'esperit. La reconci l lacio, 
que només está en el pensament i en si, ha de passar a ser en 
la realitat efectiva i per a sí. Per a Hegel ©l nou principi 
cristiá expressat en la Trínitat mereix les segUents frases; 
"és l'elx al voltant del qual gira la historia universal. La 
histdria arriba fins aquí i partoix d'aquí. En aquesta 
religió es troben resolts tots els enigmes i desvetllats tots 
els mlsteris"*"'*; perd les mereix no on tant ha realitzat Ja 
plenament tota la seva potencialitat, sinó -al contrari- en 
tant que ©n si reuneix tot el desenvolupament passat da 
l'esperit i n'és el germen del futur. Com veiem on la cita, 
la histdria no resta clausurada en la formulació en el 
pensament d'aquast principi, sinó que -a partir d'aquí-
s'obre tot el llarg procés de la seva realització efectiva. 

L*encarregada d'expandir el missatge de la religió cristiana 
és l'església, la qual -en tant que comunicadora del missatge 
de l'esperit- és "l'esperit real i actiu"*''=. Per mitjá de 
l'església cristiana el cristianisme penetrará en els pobles 
germánics i en moldejará completament el seu esperit. Així. 
el principi cristiá anirá penetrant en el món i modificant-lo 
d'acord amb si mateix. Com veurem, Hegel dedica una part 
important del seu discurs al paper de l'església com a forca 
que intervé empiricament i determina Idgicament la histdria. 

(4) Perd abans d*arribar-hl, encara hem d'exposar més 
detalladament el missatge que l'església comunicará catdlica
ment al món, el contingut especulatiu del cristianisme, el 
missatge de l'autoconeiéncia espiritual- Hegel afirma, que la 
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conclusió del procés histdric de l'ésperit fins aquest moment 
és 1 ' autoconsc i énc ia * •'•̂  ¡ aquesta té dos moments que "són les 
categories que ara regeixen el món'"^""": 

(a> La primera és el moment nascut a partir de Sócrates. És 
el principi occidental: la subjectivitat i la interioritat 
particular escindida de l'universal. L'home ha adquirit 
consciéncia de si independentment l sense passar per la 
universalitat. L'home té ara una interioritat que va ©sdeve-
nlnt consciéncia moral i reflexiva; és la consciéncia de si, 
particular, oposada a l'universal o 1'objectiu. Es tracta de 
la "personal itat, el valor inflnlt de l ' individu"**'», la 
interioritat, ""el ser determinat ©n i per a si", la catego
ría del punt que es refereix a si mateix, la creenga en la 
finitud". És la finitud o el punt, "aquesta vana sequedat" o 
"interioritat buida"*'''». 6s la interioritat -que manca de tot 
auténtic contingut i que, en canvi, s'omple de la "passió i 
l'arbitrarietat"-, la personalitat abstracta -que nomós 
té reconeixement i existencia en la seva propietat i com 
a persona jurídica*'*''-. 

<b> La segona -oposada a l'anterior- es correspon amb el 
principi oriental. Correspon a "la creenoa en la infinitud 
universal, 1'universal que determina en si els seus propis 
límits"*^=». £s el saber que hi ha quelcom superior i absolut 
en el món. Aquí, el cantó de la universalitat, tot i sepa-
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rar-se de la interioritat, acaba imposant-se a aquesta com 
alió substancial. 6s la consciéncia religiosa, la consciéncia 
de l"absolut l el pensament de l'ú -aquest pensament orien
tal, diu Hegel-. Es tracta da la categoría d'alld substancial 
i universal, que ho presldeix 1 ho domina tot d'una manera 
encara natural, ímmediata l irreflexiva. 

La primera categoría Ja la trobem en els romans és la 
personalitat, el valor ll.limitat de 1'individu. fis el moment 
de la Interioritat que s'ha manífestat com a personalItat 
abstracta l que ha dut a la corrupció interna de l'imperi. 
D'una banda, ha rebutjat el contacto amb 1'universal i s'ha 
tancat sobre si; paró, d'altra banda, tambó ha arribat a la 
propia autonegacló l a l'aprofundlment en si. Aquesta 
interioritat no podia restar buida 1 sotmesa a les terribles 
proves del despotismo Imperial, havia de cercar i do donar-so 
un objecte i un contingut -que no fos particular sino 
universal- i aquest no va ser altre que olla mateixa on tant 
que ospiritual. 

Així va resorgir la segona categoría, 1'autodeterminar--
se, "el determlnar-se a si mateix que, senso cap fonament 
Cgrundlos] posa per a si el limit absolut . Aquest límit 
absolut és ol reconeixement del qué per a ell és l'absolut, 
suprem i substancial, davant del qual no rosta sino l'adora-
cid i la roconci1iació. Aquesta categoría apareix quan 
ol món ós incapac de satísfer l'home i hom os rotrau en la 
interioritat do si mateix. Perd al principi aixd nomos du a 
la "universalitat abstracta" (que nomos ha arribat a la 
dolorosa abstracció dol món, a la negació del món) i no 
al pensament de "1'autodaterminació infinita". Aquesta 
categoría l'han fot sorgir primor les escolas socrétiques: 
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«scept ici sute, epicureisme i esto ici sme=*^'^, ja que en elles la 
interioritat renuncia a tot alld extern (fins i tot la seva 
animalitat particular) i d'aquesta manera es determina a si 
mateixa d'acord amb el seu universal -encara que només en 
tant que abstráete-. Sorgeix aixi el pensament i la categoría 
-ara només parcial i escindida- del límit absolut (bastar-se 
a si mateix, existir només en si, ser indiferent a tot, ser 
i mpert urbable) 

Hem arribat al punt en qué -com diu Hegel- "1'universal es fa 
valer"=**='* i posa un límit a la particularitat animal - ̂ Perd 
1'universal es pot fer valer de dues maneres diverses, cada 
una de les quals correspon al cim superior del principi 
oriental i de 1'occidental. La primera, que poden veure 
representada per les doctrines postsocrétiques, és el 
resultat de la dialéctica que hem seguit des de Grecia a 
Roma. Es basa en la "renuncia de l'esperit a tot alié 
exterior per a acontentar-se amb un mateix"==^==í és una manera, 
de cercar la prdpia autonomía, de cercar fer independent i 
iliure -perd només- en si- el propi esperit. Aixd, segons 
Hegel, arriba a l'extrem en l'escepticisme, ja que l'home no 
creu en res, no té res per veritable. Llavors 1'universal es 
fa valer com el pol subjectiu universal perd només com a buit 
i negador. 

La segona forma com l'universal es fa valer és mes profunda» 
l'universal és reconegut com l'ú, com el subjecte -"alld 
existent per a si"=^^. La teoría persa d© la llum -que Hegel 
sempre alaba- i la fe del poblé israelita (que considera a 
déu coro alld no sensible i per tant com pensament) anticipen 



283 

"̂̂ "'̂ Ja hem argumentat els límits especulatius d'aquestes doctri
nes. El zoroastrisme cau en el dualisme representatiu de 
1'oposició del bé i el mal, i en la seva determinació encara 
natural. La religió israelita cau en la determinació particu
lar i nacional de déu, que ja no és un déu catdlic -universal 
i per a tots els homes en tant que tais-, sinó el déu privat 
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ja aquesta manera especulativa de reconeixement de l'univer-
sal='^'*. 

La reconci1iació auténtica que ara comenca a veure la llum es 
produeix quan s'enllacen els principis d'Orient i d'Occident, 
quan la interioritat i subjectivitat -el descobriment d'Occi
dent- es complementa amb 1'universalitat, el predomini i 
respecte per l'ú -la troballa oriental-. Així, l'home es fa 
déu albora que l'universal existent es fa subjectej la 
interioritat o personalitat és fa infinita en assumir alld 
universal existent. Déu és conegut en el pensament com l'ü 
i infinit perd encara manca reconeixer l'ú com a un bé 
concret i no abstracte='="='. Només la doctrina cristiana de la 
Trinitat es capac d'expressar perfectament aquesta nova 
reconci1iació. Només ella expressa la veritat especulativa de 
l'esperit com a reflexió sobre si mateix per mitjá de la seva 
absoluta distinció; un esperit que és ú i tri='̂ <=', i que és 
capac de mantenir la seva unitat en aquesta distinció. 

L'home sap ara grácies a Crist que és un moment de la idea 
divina, que peí Fill és particip de la vida divina i d'alld 
veritable. Sap que si vol retornar en identitat a l'esséncia 
divina -que és la seva prdpia esséncia- només cal que rebutgi 
tot alld no essencial en ell, tot alld finit i no universal, 
tot alld natural i particular; en definitiva; que superi el 
pecat original. D'aquesta manera guanya la prdpia Ilibertat i 
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espiritualitat i sap de "la unitat de les natures divina i 
humana"^'^'''. La certesa i garantía de la unitat de l'home amb 
déu, qu© els temps i els homes demanaven, 1'ofereix el 
concepte de Crist (de l'home-déu). Així la idea de reconci-
1iació es revela en figura humana, histórica i temporal, en 
figura realment existent. 

La reconci1iació amb déu s'ha acomplert, dones, de dues 
maneres diverses perd correlatives. D'una banda, l'home s'ha 
concebut com a moment de l'esséncia divina. S'ha sabut com a 
un moment del desenvolupament lógic de déu o l'esperit. 
D'aquesta manera l'hom© ha cercat en si la universalitat que 
l'agermana amb déu i ha rebutjat tot alió natural o particu
lar que n'hi allunyava. D'altra banda, déu passa d© la forma 
abstracta a la intuíció, realitzant-se en 1'existencia com a 
home. Ara és déu o l'esperit el que passa a 1'existencia 
empírica i no román com un mes enllá trascendent. Així 
d'una banda, l'home ha anat a déu i, de 1'altra, -qu© 
hauria de ser previa, com la gracia divina- déu ha anat o ha 
cridat 1'home. 

Hegel distingeix 1'antropomorfisme cristiá, implícit en la 
idea del Fill-home, del deis grecs, ja que aquests no havien 
arribat a la determinació de l'esperit com un "aquest" 
personal, historie i sensible (de la mateixa manera com 
tampoc no havien arribat a la individualitat per a si, a la 
llibertat subjectiva del jo ni a la interioritat). Per ais 
cristians, en canvi, 1'encarnado de déu en un "aquest" huma 
(la seva realització arquetípica per a la íntuxció i no només 
per al pensament pur especulatiu) havia de fer-se per mitjá 

individu únic i "particular". Diu Hegel qu© el déu ü i 
únic només podia fer la seva aparició sensible en el món com 
a un únic individu. Déu és una unitat, una individualitat, un 
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individu. Perd aquest no ós el moment darrer de l'exterio
ri tzacid de déu on el món, ja que la manifestado immedíata 
d'aquest índivldu-déu ha de passar a la universalItat de 
l'ésperit i, par aixd, cal la intervenció de la tercora 
persona de la Trinitat- L'Esperit Sant tó per funció reconci
liar el déu-aqu0st~empIric-Fl1l amb el déu-universal-logos--
Pare* perqué Crist és mes que un personatga histdric empíric, 
la seva vinguda va acompanyada de la baixada de i'Esperit 
Sant. 

Hegel pensa que el Flll-home, Crist, és el moment divl sn el 
qual l'home troba la seva esséncia. L'home compren mitjangant 
el saber de l'Qncarnació que malgrat ser finit está cridat a 
l'eternitat i a la infinitud. L'home sap qua és un moment 
finit l determinat del ser universal i absolut='="=. Aixi 
l'home sap de la necessitat de la determinació, de la seva 
finitud, i pot comprendre la necessitat de la infelicitat, 
del pas per la negatívitat. Aixi hom arriba a la justlficacid 
del mal en ©1 món i'del pecat original, a la teodicea. Perd, 
com diu Hegel, "aquesta Cía felicitat en la desgrácia='=**'J és 
la conversió del mal, d'alld negatiu en alld positiui l aixi 
l'home no és bo per natura, sino per mitjá de si mateix 
Cdurch sich . selbst3. per mitjá de la conversió del mal en 

Perd, per a qué la reconciliado, que ei déu-home anuncia, 
sigui efectiva per a tots els individus cal la fe, l'amor l 
l'Esperit Sant comunitari. Cal qua Crist visqui en la 
comunitat cristiana, que no altra cosa és l'ésperit. Així, 
"pels Apdstols, Crist viu no ©ra el que va ser per a ells mes 
tard com esperit de la comunitat, en qué fou per a ella una 

=«oMG. 736/555, 
="=*'*Dig SeligkQJt des Onglücks. 
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consciéncia veritablement e s p i r i t u a l * - Certament, la 
reconciliació no ha da teñir lloc només en un individu 
sino en tots els homes, per aixd Crist i l'esperit viuen en 
la comunitat cristiana i entren an al cor de tots=*=. En la 
religió cristiana el subjecte té en si un valor infinit (ja 
que és objecte de la grécia divina) que s'extén a tots els 
homes sense excepció. L'esperit extén el seu missatga peí 
món per l'església i els Evangelis- En ©lis Crist predica la 
renuncia a tots els vineles temperáis i étics, remarcant ©1 
que per a Hegel no deixa de ser una gran veritat: "alld 
decisiu per a 1'al 1iberament de 1*individu no son els 
esdeveniments externs Cempíria3, sino exclusivament la 
interioritat espiritual Cregida per la lógica d© l'aspe-
rit3"=i--. 

El cristianism© representa, dones, un pas mes en ©l desenvo
lupament de la subjectivitat fins a fer-se Iliure. La 
reconciliació será aquest moment de la llibertat, perd per 
assolir-la objectivament, "per a que resulti certa a tots els 
individus", necessita de la fe i de la d o m i n a d o de tots els 
"impulsos naturals sensibles, que hom es purifiqui de 
les seves particularitats i elements naturals CNatürlich-
k.Qiten3 i es faci a si mateix pur i universal, a qui ja res 
no impedeixi rebre en si purament 1'objecte. Aquest és 
©1 misteri de la religió cristiana, en el qual s'expressa que 
el subjecte té un valor infinit en si, perqué és objecte de 
la gracia divina. Perd l'home només té aquest valor com a 
esperit i és, dones, indispensable que s© separi d'alld 
natural 
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En aquest moment, la p r e d i c a d o de Crist condueix a la 
negació del món, a l'apartament de la interioritat del món. 
Només es valora déu i l'esperit divi, mentre que la inte
rioritat ha de renunciar "a tots els vineles temperáis i 
étics" = ̂"='. El regne divi que Crist i el cristianisme revelen 
ais homes torna superflu tot alió altre i dona valor exclus-
sivament a l'esperit. S'aecentua així l'escissió de tot alió 
étic deis romans. La interioritat continua tancant-se sobre 
si, obrint-se només a l'esperit absolut i divi, i menyste-
nyint tot alió exterior o objectiu. Aquest cristianisme és, 
per tant, el cim máxim de la subjectivitat abstracta; "hi ha 
en tot aixd Cía doctrina crist iana,] una abstracció de tot el 
que pertany a la realítat, fins i tot els llígams étics. Hom 
pot dir, que en cap altra banda s'ha parlat tan revolucioné-
riament com en els Evangelis; car tot el que en altres temps 
Csonst1 és val id, és considerat aqui com indiferent, com 
menystenyible"=='-*'. 

(5) El cristianisme ha posat en la historia universal el 
principi de la reconci1iació, ara cal que aquest principi 
posat en si passi a realitzar-se efectívament en si i per a 
si en la historia. Aquesta será la tasca de tota la historia 
posterior, "que és la historia del seu desenvolupament . 
La forca o el poder CWacht1 existent empíricament, que dura a 
terme aquesta necessitat lógica del desenvolupament de 
l'esperit, és l'església. Ella, com a realitat immediata de 
la unió espiritual de tots els eristíans, tindrá una relació 
amb (a> el món roma -la realitat empírica on s'inscriu- i <b) 
amb la veritat (que havia de desenvolupar. L'església té, per 
tant, una vessant merament exterior i empírica, alhora que 
una vessant interior i lógico-espiritual. 



288 

En la vessant exterior, l'església es presenta com una 
societat separada, allunyada i, en certa mesura, oposada a 
l'estat. Hegel considera que per aixó será perseguida i que 
en aquesta persecució els cristians donaran manifestació 
pública de la naixent i infinita Ilibertat interna. 

En la relació lógico-espiritual, Hegel considera que, tot i 
que els dogmes (la veritat) s'han fixat amb una gran influen
cia de la filosofía (els grecs, Filó d'Alexandria i els 
neoplatónics**'^) , la veritat, l'ésperit i el principi d'a-
quests dogmes ja estava en la religió cristiana. Aquesta 
veritat no li és estranya a la primera església, tot i que 
només hagi fixat el contingut deis dogmes amb posterioritat. 
Evídentment, per a Hegel aquest és el desenvolupament 
auténticament espiritual que H i g a , per a nosaltres o lógica-
ment, el cristianísme amb la resta de moments de l'ésperit. 

Pero, en definitiva, cal dir que l'església esdevé una 
existencia temporal -que es mou en un món amb altres existén-
cíes temperáis- i que ,tot i estar guiada per Crist i 
l'ésperit, són les voluntats deis individus les que la 
regeixen en el món terrenal (cosa que ja tenia clara Sant 
Agustí). Aquesta és la rao que hi troba Hegel per justifi
car la necessitat d'una jerarquía i una ensenyanoa "positi
va"**"^ -que será la tasca mes immediata de l'església-. Hegel 
argumenta que en la comunitat cristiana -com en tots els 
homes- l'ésperit només está en si. Déu ha concedit la gracia 
a tots els homes i la seva crida és universal, pero cal que 
els homes escoltin i responguin efectivament a la crida 
divina. Per aixd, argumenta Hegel, és necessaria 1'existencia 

=*»WG. 742/559. 
**''Cal valorar aquesta acceptació i justificació de la necessi 
tat histórica d'una "positivitat" religiosa, fis evídent que 
Hegel aquí es preocupa mes per justificar aquesta positivit-
zació de la religiositat que no per a fer-li la crítica -com 
s'esdevenia en els escrits juvenils-. 
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d'uns directors de l'esperit, en ells l'esperit existeix 
efectivament i és saber. Ells teñen 1'encárrec d'expandir 
aquest saber i el missatge cristiá, han de conduir la 
comuni tat cap a la reconci1iació efectiva i per a si. 

Hegel reconeix que, d'aquesta manera, aquests conductors 
assoleixen una autoritat tant en 1'espiritual com en alió 
temporal, esdevenint-se així un regne sacerdotal, el qual és 
necessari perqué la subjectivitat humana no está encara prou 
desenvo 1 upada^^"^'. Diu Hegel: "la Ilibertat finita ha estat 
tan sois anul.lada per tal d'assolir la Ilibertat infinita; i 
la llum de la Ilibertat infinita no ha il.luminat encara alió 
temporal. La Ilibertat subjectiva no té encara valor com a 
tal "=='•. La Ilibertat auténtica encara no ha arribat al món 
temporal i veiem, per tant, que la dominació exterior 
de 1'universal polít ic en 1'imperi roma ha estat substituida 
per una subjecció interna i espiritual. 

Per la seva vessant externa i per la seva existencia jerár
quica i positiva, l'església cristiana es mundanitza, 
adquireix propietats temperáis i passa de la perfecta 
democracia primera a una aristocracia per c o n s a g r a d o 
sacerdotal. Perd, paral.lelament a aquesta mundanització de 
l'església, l'home descobreix com a veritable patria el món 
suprasensible i trascendent. En una ruptura total amb el món, 
la interioritat infinita cerca la seva llar en el més enllá. 
Pero, és també fruit de l'assoliment consciéncia de si, que 
la religió cristiana fa desenvolupar, que l'home és intuit 
ara d'una manera purament universal. L'home té un valor 
infinit en tant que home i aquest valor no permet l'esclavi-
tud===. 
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La humanitat té ara en el terreny de la interioritat de 
l'home la Iliure espiritualitat en si i per a si de la qual 
ha de partir tot. Aquesta ha de ser la instancia on tota 
existencia o realitat rebi el seu valor. Hegel afirma que 
l'home té ara en si el principi de la "llibertat absoluta en 
déu"=*=̂ =* Í5Ó21. L'home, com que té la consciéncia que pertany 
a 1'esséncia divina, no hi está ja en relació de dependen
cia sino d'amor. Ara 1'esfera espiritual de la interioritat 
només pot anul-lar-se davant de l'esperit divi -esperit que 
ella sap que li és homogeni- perd tot alió particular 
retrocedeix al seu davant. L'home es determina a si mateix i 
es coneix com a poder CMacht 3 universal que está per damunt 
de tot alió finit. 

El pecat original, pero, no está encara superat -només hi ha 
la possibilitat de la seva superació- i la subjectivitat, que 
ha estat tant potenciada peí cristianisme, pot caure encara 
en el mal. Hi ha dos tipus de subjectivitat^^*• (a) l'una és 
particularitat i arbitrarietat, és la subjectivitat que ha 
caigut en el pecat i que está dominada per 1'animalitat; <b) 
1'altra és la veritable subject ivitat interior, la qual ha 
frenat i moderat la particularitat i les propias passions. 
Fruit d'aquests dos tipus de subjectivitat, neixen els dos 
mons en els quals es mou l'home a partir d'ara: (1) el 
món suprasensible pero en aquesta mateixa térra i vinculat a 
l'església, és l'ámbit que pertany a la conciencia subjectiva 
infinita; (2) el món temporal o l'estat, que está dominat per 
la subjectivitat finita i particular i que está vinculat al 
govern terrenal. 

Hi ha, per tant, dos mons ja que, tot i apartar-se la 
interioritat de la realitat i el món terrenal, aquests no 
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deixen d'existir- L'estat i les esferes mundanes s6n ara 
menystingudes i deixades a si, mentre que la interioritat 
infinita es tanca sobre si i s'eleva vers el món suprasensi
ble. En aquest procés -considera Hegel- la interioritat ha 
guanyat legitimitat, ha aixecat -mitjancant la religió i 
l'església- tot un món autdnom, abstractament autónom. Així 
l'escissió romana es perpetua amb major amplitud, ja que 
un element -malgrat que pretesament devaluat- continua i 
l'altre ha assolit finalment una carta d'existéncia i .un 
desenvolupament autdnom total- Ara entrem en l'etapa de la 
"consciéncia desgraciada" de la FenómenoIcjgia. ja qu© la 
subjectivitat que vol habitar només en el món suprasensible 
patirá totes les conseqüéncies i desgracies del món terrenal. 
La consciéncia viurá trágicament aquest esquincament -que no 
acaba de comprendre-, ja que mai com fins ara la subjectivi
tat no ha estat tant desenvolupada per sent ir la tragedia i 
el dolor que es desprén de la seva escissió. 

Aquesta escissió en dos mons -religíós i suprasensible l'un, 
étic i mundá l'altre- és l'element a superar i a reconciliar 
en la histdria universal futura. L'esperit universal té 
aquest repte com el seu darrer i més profund desenvolupament. 
La r e c o n c i l i a d o , que en el cristianisme hem vist donar-se en 
el pensament i. en si, ha realitzar-se en el món real i 
étic. La histdria ha d"acabar mostrant que no hi ha cap 
oposició entre rao 1 religió, entre saber del món suprasensi
ble i saber del món real, aixi com tampoc entre religió l 
estat. 

Per a Hegel, la religió és rao existent ©n l'ánim i en el 
cor, és la veritat i la Ilibertat representades. L'estat és, 
el temple de la Ilibertat humana en el saber i en el voler de 
la realitat, el contingut del qual fins i tot podem anomenar 
diví. La Ilibertat está afirmada i confirmada per la religió, 
donat que el dret étic en l'estat és només el desenvolupament 
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Hem parlat molt del cristianisme i el principi que aporta a 
la histdria, perd no hem d'oblidar que aquest principi només 
es podia fer efectiu-en un poblé concret -caracteritzat ell 
també per un tipus d'esperít determinat-. El món modern 
s'edifica, és cert, sobre ©1 crist ianísme, perd també sobre 
el principi germánic. El cristianisme aportava la possibili
tat de reconci1iació entre el principi oriental -el principi 
de l'u absolut, d'alld substancial, de 1'universal- i 
1'occidental -el principi del jo, de la subjectivitat, de la 
interioritat particular que es vol Iliure-. Perd el procés 
cap aquesta reconci1iació no es podia plantejar -ni realit
zar- sobre la base de la subjectivitat escindida i ja 
malejada deis romans. Calia una nova subjectivitat amb plena 
vitalitat i que fos el darrer desenvolupament del principi 
occidental per a si. Només sota aquesta base es podía 
realitzar la reconci1iació de la histdria -d'Occident i 
d'Orient- ©n el cristianisme desenvolupat i realitzat en els 
pobles germánic. Així, calia qu© el cristianisme -que havia 

Veure els apartats 3.4 i 3.4.1. 

da! qué constitueix el principi fonamental de la religió^^**. 
Per tot aixd, Hegel pot afirmar qua l'assumpt© de la historia 
és només que la religió aparegui com a rao humana, que el 
principi religiós (que habita en el cor d© l'home) sigui 
realitzat també com a llibertat temporal. Així quedaría 
suprimida la divisió entre 1'interior del cor i de 1'existen
cia, entre la interioritat tancada sobra si i el món objec
tiu. Aquesta és la tasca que la histdria reserva ais pobles 
germénics: desenvolupar Idgicament el cristianisme i donar-li 
realització en 1'existencia empírica. 

2.4.2.- El principi.^ germánic i els perlodes del món. cristia
no-germánic 
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nascut a Israel i ja contenia el principi oriental- fecundes 
l'ésperit germánic pur -el principi occidental-. Només així 
aquella reconciliació possible i en si, plantejada en 
potencia en el pensament, es realitzava efectivament i 
plenament en el món i en la histdria. 

Ara és el moment d'exposar el principi germánic C1>, que ens 
conduirá a la seva necessitat de realitzar-se en un estat 
(2). Després <3), veurem, així, com la dualitat de partida de 
l'ésperit cristiano-germánic es concreta en la dualitat 
església i estat. Finalment (4>, comprovarem que aquesta 
dualitat determina la lógica deis perlodes del món cristia-
no-germánic. 

(1) Hegel caracteritza el principi germánic amb el mot Gemüt. 
per aixó hem d'explicar primer qué hi entén Hegel. Aixi, 
entrem en unes de les planes mes difícils de 1'obra que 
tractem -planes on un excel.lent traductor com és José Gaos 
fa per a nosaltres una important errada-. Gaos tradueix Gemüt 
per "sentiment". Creiem que aquesta tradúcelo indueix a error 
i dificulta encara mes la comprensió del text hegeliá. 
D'altra banda, Gaos fa servir també "sentiment" per traduir 
l'alemany Gefühl. Aquesta és sense cap dubte una bona 
tradúcelo, el que no podem aceeptar és que es perdí una 
distinció tant clara en alemany com la que va de Gemüt a 
Gefüh1. Gemüt sol ser traduít per "ánima", "ánim", "facultats 
afectives", "cor"; nosaltres proposem la tradúcelo d'"áni-
ma"==* o "ánim", en el sentit d'"interioritat", "sentiment 
interior", "sentiment de si", "intimitat", "subjectivitat 
autónoma". En definitiva, el Gemüt és el que té el jo 

33<i>pgj,^ no en el sentit mes especific i mes "ontológic" de 
Seele. Per a explicar-nos una mica podríem dir que l'home pot 
teñir Gemüt perqué té Seele. Aquesta darrera vol ser una 
realitat i una entitat, mentre que Gemüt ens sembla que 
correspondria -en el nostre context- a una característica o 
qualitat de Seele. 
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germánic -és teñir una consciéncia de ser un jo-. Hegel fará 
servir aquest terme a dintre del context de la úngete i 1 te 
Einheit. diese ungebrochene Innigkeit. Subjektivitat (unitat 
individida, aquesta interioritat inquebrantada, subjectivi-
tat)=="^. D'altra banda, Hegel fa servir com a sindnim el 
terme Gernllt 1 ichkeit que, deixant de banda altres accepcions 
que no venen al cas, té el sentit d'intimitat. 

Així (Semüt es fa servir en contextes que remarquen més la 
subjectivitat, la interioritat, 1'interior de la concien
cia davant de 1 'exterior percebut, que no alió sentimental, 
alió vinculat a les passions d'un esperit noble. Hegel 
'inscriu aquest terme a dintre d'un context que vol exposar el 
desenvolupament de 1'auténtica subjectivitat humana, una 
subjectivitat que s'acomoda i respon a la totalítat. Pero 
anem a veure com Hegel ho planteja. 

Afirma que, contráriament a la resta de^s pobles, els 
germánics no teñen un carácter concret, sinó que es caracte-
ritzen per l'abséncia de tot carácter particular i que aixó 
és el Gemiit. la Gemüt 1 ichkeit. Diu que és la sensacíó íntima 
de la totalitat natural, la totalitat de l'esperit en relació 
a la voluntat^^". En ella l'home té en si la seva satisfacei ó 
d'una manera albora universal i indeterminada. Aixó vol dir 
que l'home no és serf de passions animáis i exteriors o 
d'interessos particulars i materials, sinó que té la seva 
voluntat tota en ell mateix. L'home té un impuls propi i no 
és passiu -respecte les passions o 1 'exterior a la seva 
esséncia-; és Iliure i espontani, ja que només en ell té la 
forca que impulsa la seva voluntat, la seva acció. Perd, tot 
i ser actiu, román encara en la indeterminació -es satisfá en 
la indeterminació, diu Hegel-. L'home encara no té una 
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espontanei'tat concreta i determinada, sino que prefereix 
romandre en el tot indeterminat. Prefereix restar en una 
especie de sentiment de si indeterminat, d'interioritat buida 
0 d'animositat abstracta, sense finalitat concreta ni tampoc 
cap interés particular. 

Segons Hegel, al contrari que els d'altres pobles, l'home 
germánic no cerca res concret -ni poder, gldria, felicitat, 
etc- sino que s'aconforma amb el seu propi sentiment interior 
de si mateix. Hegel valora aquest tipus de Gemüt. ja que en 
aquests moments és un avene en el desenvolupament de l'espe
rit, perd ja hi veu també una limitació que haurá de ser 
superada per la necessária concretització d'aquest sentiment 
de si, el qual necessitará reconci1iar-se amb alld objectiu i 
concret. Hegel contraposa també el principi alhora abstráete 
1 subjectiu deis germánics -Gemüt- amb el principi objectiu 
cristiá. Aixd está en consonancia amb la distinció feta al 
capítol dedicat al cristianisme, entre el principi oriental 
-l'ú, reconeixement d'alld absolut i universal- i 1'occi
dental -la subjectivitat-. Hegel diu del Gemüt que "és el 
principi abstráete Cja que els dos pols subjectiu i objectiu 
son de moment escindits3 deis pobles germánics i 1'aspeóte 
subjectiu davant de 1'objectiu en el crist ianísme "^^'^. També 
és eorrelatiu a la distinció entre el principi mundá -que 
aporten els germánics- i el principi espiritual -que aporta 
el cristianisme-, que será la dualitat que marcará tota 
l'edat mitjana i que no será superada ni unificada fins a la 
Reforma. 

La consideració del Gemüt paral.lelament amb el principi 
occidental -la subjectivitat- confirma encara mes la nostra 
tradúcelo. Perd 1'important ara és que, amb la comparació 
entre el principi cristiá i el germiinic, Hegel ens permet 
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comprendre mes del que entén per Ggm'dt. Aquest és un anhel 
interior que vol ser satisfet en si d'una manera universal i 
no per quelcom concret i determinat. Per a Hegel "aixó 
implica que la voluntat de l'home está tota en ell, que 
l'home té la seva satisfacció en la indeterminació"=='^. 
Malgrat, l'oposició que sembla escindir el sentiment de 
si germánic i el cristianísme, Hegel no els oposa radicalment 
sino que els fa coincidir profundament., El contingut explícit 
del principi cristiá está contíngut en el ser en si deis 
pobles germánics; dit d'una altra manera: els pobles germá
nics Ja tenien el carácter -o abséncia d'aquest- que era 
demanat peí principi cristiá. La índeterminació total 
"d'una manera totalment universal"*'* de la satisfacció en si 
que implica el Gemüt i el pensament de déu coincideixen• Aixi 
resulta que "alió indeterminat, alió completament universal 
com substancia, Ccomí alld objectiu, és déu; en aquest busca 
ara l'ánim £Gemüt 3 la seva satisfacció i la rep per mitjá que 
1'individu és assumit per déu en la gracia"*'*. 

D'aquesta manera s'ha produi't un nou pas en la reconciliació-
Hi ha una identitat profunda i especulativa entre déu i el 
subjecte individual. El subjecte individual, com a sentiment 
de si absolutament indeterminat, és idéntic a "1'universal 
absolut" que és déu. Amb una a r g u m e n t a d o molt similar a com 
Spínoza demostra que déu és causa sui o a la dialéctica 
entre ser i no-res, Hegel mostra que 1'universal absolut -"el 
que té totes les determinacions en si"- és alld indeterminat; 
és alld no determinat per cap cosa externa, 1'independent. 
Hegel conclou "que el subjecte individual, 1'absolutament 
finit, és Idéntic amb 1'absolutament infinit; és el que 
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constitueix la concil iació, que ara existeix en l'ánist 
CGemut ] " . en el cor, en la interioritat mes profunda'*'*'^-. 

El principi cristiá contenia ja -com hem vist en el capítol 
anterior- la reconci1iació absoluta entre l'universal 
absolut -déu (que en tant que conté en si totes les determi
nacions és Iliure i indeterminat)- i el subjecte concret-
Tots dos són idénticsj l'home és divi, és ú amb déu -afirma, 
per tant, Hegel-. Aquesta conciliació, que és per a Hegel el 
contingut del cristianisme, els pobles germánics la contenen 
en si sota la forma de Gemüt. d'interioritat subjectiva. Com 
hem demostrat, la unitat del principi cristiá i el germánic 
es basa en qué l'ánima o Gemüt germánica correspon a una 
interioritat alhora universal i indeterminada. Explicarem mes 
det a11adament perqué: 

(a) Hem parlat d'interioritat perqué és el principi de la 
subjectivitat, del sentiment de si. Ss en paraules de Hegel 
la totalitat de l'esperit en relació a la voluntat i recolli-
da en la subjectivitat. Hom té la satisfácelo en si mateix i 
no en res exterior, tota la seva voluntat parteix de 1'inte
rior i no está supeditada a res d'exterior o animal. No 
fa referencia a cap estat objectiu sino a un estat global 
subjectiu com a goig universal de si mateix. Quelcom similar 
volem dir quan diem que algú té ánima, té ánim o és ánimos, 
té esperit. Aquesta persona té la capacitat d*afrontar els 
xocs externs armat només de la seva prdpia seguretat, 
confianoa i aconformament amb si mateix. 

ib) Ss universal . perqué correspon a una sensacié de la 
totalitat indeterminada de l'esperit. Hom té la prdpia 
satisfácelo en si de manera no-particularitzada, no atenent a 
fins privats. Hom només s'acontenta amb la totalitat i, fins 
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='̂ '*H6 Iderl in deia que l'home ora un déu quan somnia i un 
captaire quan pensava, Hegel afegiria que hi ha un tipus de 
saber i de pensament -1'especulatiu- que fa a l'home de nou 
un membre mes del regne deis déus. 

i tot, sensQ finalitat particular; llavors és un goig 
universal, no limitat. 

<c) És indeterminada perqué la totalitat és encara buida i 
abstracta -ja que és escindida d'alló concret-, sense 
determinar. La satisfacció a 1'interior de l'home encara no 
s'ha concretitzat, no s'ha desenvolupat. Hom la troba en la 
seva intimitat encara no determinada vers quelcom concret. No 
s'interessa per la determinació del fi particular i, per 
tant, no s'ai lia en accions dolantes o violentas -que sempre 
impliquen el posar la particularitat per damunt de la 
universalitat-. 

Com hem dit, aquesta indeterminació és, en darrer terme, una 
mancanca que hom ha de superar, ja que l'esperit no hi pot 
restar per gaire temps. La subjectivitat no pot romandre 
només com a abstráete sentiment de si, sino que ha d'esdeve
nir consciéncia -i consciéncia d'un objecte-. Llavors es 
produirá la reconci1iació entre subjectivitat i objectivitat; 
llavors déu, l'esperit universal, "alió absolutament univer
sal", esdevé l'objecte d'aquell subjecte. Ja no se li 
enfronta perqué el coneixement els uneix en una unitat 
superior- Hem de recordar aqui que és el coneixement el que 
ens fa caure en el pecat original -l'escissió- pero també el 
que ens hi treu="*. 

Perd l'home encara no és immediatament igual a déu. L'home 
encara i sempre ha de superar la seva caiguda en alió natural 
-el pecat original-. Diu Hegel que "cal purificar el subjecte 
mundá, per a qué actuí segons fins universals, conegui la 
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llei i hi trobi la seva sat isfacci6"=='='. Pero cada nova 
figura de l'esperit en la histdria universal és una figura 
realitzada en alió real, existent i sensible "i així és com 
l'esperit cau en alld natural". Veiem que hi ha un tipus de 
caiguda en la natura i la immediatesa que és inevitable per 
la natura mateixa de la histdria, la lógica de la qual s'ha 
de realitzar empiricament. No obstant recorda Hegel, cal 
superar-la una vegada darrera 1'altra per elevar-se a la 
reconci1iació amb l'esperit universal. 

Hem dit que la m a n i f e s t a d o primera del principi germánic és 
totalment abstracta i buida, sense cap cont ingut ni fi 
part icular. L'home germánic, dones, no té fins, passions o 
assumptes part iculars='='='¡ només l'omple el Gemüt - Aquí Hegel 
té tendencia a fer servir el mot Gemüt1ichkeit. que podem 
traduir com l'estar en si indeterminat. L'home germánic está 
al comencament pie només del seu sentiment de si, de la seva 
intímitat buida, de la seva ánima, de tal manera que aquesta 
es manifestá com un estat d'apatia o embotament, "d'int imítat 
abstracta". En aquesta situació la Ilibertat no signi fi ca per 
a ells -diu Hegel- sinó "la incapacitat per a esforcar-se per 
a fins"=-''. 

La interioritat romana tenia com a máxima virtut el posar-se 
disciplináriament sota les ordres d'alld -al menys en 
aparenca- universal- Els germánics, en canvi, están enfonsats 
en un embotament o apatía que desconeix els fins substanciáis 
i, en definitiva, tot fi concret. Es tractava, dones, d'una 
interioritat sense disciplina ni fre, una interioritat -que 
fins al cristianisme- no s'havia emfrontat amb 1'absolut o 
substancial. Per aixd segons Hegel, els germánics només 
tenien abans de ser crist ianitzats una religió que també es 

23:=j|ifQ. 781/585. 
='*WG. 782/585. 
===^id. 
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carácteritzava per la vaguetat i la manca de profunditat. Una 
religió d'aquest tipus era com si no existís -conclou-, per 
aixó fou substituida fácílment peí cristianísme. La religió 
germánica primitiva no era capao d'oposar a la interioritat 
indeterminada, al sentiment abstráete de si, cap objecte 
absolut i substancial; d'aquí partía l'embotament total, la 
manea de direcció í apatía d'aquella subjectivitat primitiva 
i ia Ilibertat abstracta absoluta deis primitius germánics. 

Per aquesta manca de fre i de referencia a quelcom que cal 
respectar, els primitius germánics també es caracteritzen 
per i'abséncia de dret="='. Aquest sentiment de si totalment 
abstráete no permetia 1'existencia del dret, ja que quan el 
Gemüt domina sense cap contrapés -com por exemple la religió-
manquen de valor per ais individus els manaments del dret i 
tot tipus de manament en general. Així -per exemple- perd 
valor tot manament que protegeixi les vides de les persones i 
l'assassinat o la massacre no són considerats crims. 

Dintre d'aquesta situació només la Ilibertat abstracta de 
1'individu té valor. No hi ha regles, ni liéis, ni manaments 
religiosos que se li oposin com un altre valor, ell també 
legítim o superior. "Cada individu és entre els germánics 
Iliure per a s i " i, sí h i h a una certa comunitat, els seus 
vineles són molt laxes i débils. Hegel remarca que aquesta 
mai "no arriba a ser un estat polític" i que les agrupacions 
no són, tot sovint, ni tan sois estables, sino momentánies 
-al voltant d'un cap elegit, per exemple-. 

Els primitius germánics es carácteritzen, dones, per la seva 
oposició a tot vínole formal fort. No obstant, Hegel ens 
recorda, que la determinació que cerquen els pobles germánics 
-tant els emigrats com els que no- és la de constituír-se en 
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estat^'"*. Hegel marca tres tipus de camí en els pobles 
germánics vers la formació d'un estat. 

(a) h partir de Le individus particulars. reservant i respec-
tant la llibertat individual d' aquest ŝ '̂*'̂  • Així s'esdevé a 
Alemanya, en les comunitats populars i en les aliances deis 
princeps. En tots dos casos els individus mantenían la seva 
llibertat sense que la comunitat o l'alianca no fos senyora 
de 1'individu. Sempre, 1'individu era un element independent 
i darrer, no reductible al tot que forma la comunitat. Aquest 
és un tipus de camí que Hegel no aprecia, Ja que hi vau 
una resistencia a formar una auténtica unitat o un estat 
sdlid. Ja en la joventut Hegel havia criticat la manera com 
s'havía const itui't la constitució alemanya. Pensa que 
aqüestes comunitats "no mereixen el nom d'estat" perqué no hi 
ha cap jerarquía ni liéis vigents, etc. 

<b> A partir d'un centre que és un cap o rei^"*^. Hegel 
pensa en les c o n f e d e r a d o n s mes o menys momenténies, qu© 
sorgien per a un fi concret i al voltant d'un cap, el qual 
constituía un centre auténtic -al menys fins a la consecució 
del fi buscat-. El vinele que unia els diversos individus 
era un compromis adquirit per Iliure albir; la fidelitat. 
Degut a aquest vinel© les associacions no eren una mera 
relació exterior per a un fi concret sino que constitui'en una 
relació també interior='*=. Sobre aqüestes adhesions lliures 
es va anar ©dificant poc a poc -argumenta Hegel- " f o r m a d o n s 
perdurables", que podien conduir a una forma estatal mes 
fácilment que peí camí <a> d© la mera c o n f e d e r a d o d'indivi
dus. 
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íc> fl, partir .fi& la ,unió., deis, dos cawins-*'^- Hegel pensa qum 

el camí vers l'estat es produeix la major part de les vegades 
per un camí hlbrid, barraja deis dues formes que hem ja 
descrit. Per aquest cami aviat l'individu no es ,li»ita a ser 
fidel a un altre individu sind que es compromet alhora amb la 
comunitat, amb el tot i amb les liéis que aquest, tot Iliure
ment s'ha donat -apareixent així les liéis com determinacions 
jurídiques-• 

Aquests camins són, perd, llargs i els pobles germánics 
trigaran en seguír-ne un o altre. Així encara predomina 
durant molt temps en els estats germánics la particularitat 
deis individus, de manera que l'estat v® a ser una reunió 
jerarquitzada de fidelitats. Com veurem, en el feudalisme 
els drets i els deures no esdevenen determinacions legáis 
iguals per a tothom, sino que revesteixen encara la forma de 
drets privats, de privilegis. Llavors l'estat esdevé una 
"col.lecció d'infinites dependéncies particulars semblants"-

En aquesta situació hi ha ja relacions de l'individu amb 
el tot, pero encara no amb el tot en tant que tot. Hi ha 
liéis perd no són universals i l'adhesió és mes vers determi
náis particulars que no vers l'estat: "les constitucions 
particulars han brollat de relacions privadas» l'estat está 
composat de drets privats; i els drets individuáis són 
desiguals i en si inconseqUents, malgrat que existeix un 
tot"»'*"». Hegel es queixa que a Alemanya hi ha «il part icula
ritats en lloc del "tot fort" que voldrla trobar-hi. Ss 
-insinuem- en aquest context i com a la superació d'aquest 
estat de coses -que sempre ha criticat- que cal veure 
1'aparent apología de l'estat prussiá, que tant ha fet 
parlar. 
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Del que hem anat dient, en resulta que la situació ética deis 
primers germénics no era de cap de les maneres comparable a 
la grega. Hegel qualifica aquest estat de coses de "embota-
ment del sentiment abstráete de si germen i c , que impedeix 
que els individus i alld particular es posin esponténiament 
al servei de la universalitat -com s'esdevenia a Grecia-. 
Perd de nou ve en ajuda de Hegel, en el moment de considerar 
aquest estat de coses tan imperfecte, la religió cristiana-
El cristianisme va entrar en relació amb els germénics i 
"aquest sistema, alld mes heterogeni per ais germen i es "=''*''̂  va 
refer de socarrel tot el seu esperit. Hegel constata que 
aquest no fou un procés fécil; com sempre alld important i 
valuós es realitza per mitjá de la violencia, el pas per la 
negativitat: "aquest element heterogeni fou col.locat com un 
enorme pes sobre els homes. Aquest és el dualisme mes gran 
que assenyala la histdria"^''*'*. La religió entra d'aque.sta 
manera a determinar de forma universal la desemfrenada 
subjectivitat abstracta, s'emfronta a les particularitats i 
al seu concepte egoista de llibertat. 

<3) Del que hem .dit resulta evident qua la histdria .ha de 
realitzar la reconci1iació plena deis dos principis que 
animen l'esperit deis pobles cristiano-germénics. Aquests dos 
principis -identificables també amb 1'oriental i 1'occiden
tal- es tranformen en la dualitat que presideix la histdria 
medieval i moderna-

En la caracterització primera deis pobles germen i cs='*'', Hegel 
els caracteritza en conjunt: 
- peí seu cristianisme. 



304 

- per teñir com a fonament de l'estat i de la constitució el 
desenvolupament de la llibertat. 
_ obtenir el seu impuls de desenvolupament d'una cultura 
estranya (tant en cultura i liéis com religió). L'impuls 
s'origina per tant en l'exterior -fruit d'una circumstáncia 
empírica- i només mes tard va arribar la interiorització -i 
esdevingué el talos immanent. 

per la comunitat de les diverses nacions, que era molt 
laxa i que es va disgregar en di verses nacíons. 
- perqué el tret capital del seu esperit era 1'autonomía de 
l'individu i sense cap tipus de limitació ja que, contréria-
ment ais romans, eren estranys a la política i a la submissió 
a 1'universal. 

Les dual itats crist i an i sme-Gemüt., església-astat, presideixen 
ja aquesta rápida caracterització i, com veurem, elles 
marcaran el camí historie futur. Els pobles germánics reben 
una cultura i una religió ja fetes -és a dir, el que és mes 
important i essencial per al destí d'un poblé ho hereten-, 
per aixó semblen "exteriorment una simple perllongació del 
món roma". ñtenent-nos a la consideració empírica, semblen 
ser un poblé educat per l'esperit i la cultura romans, pero 
no és aquest el cas si ens atenim a la consideració lógico--
espiritual; molt al contrari, teñen un esperit nou i d'acord 
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swb aqyest transformen tot el que reben, donant-li una nova l 
superior vida-*"^. 

Els pobles germánics aporten el principi de "l'esperit Iliure 
que descansa en si mateix, 1'obstinado absoluta de la 
subject ivi tat "=̂ ='* . La seva intimitat considera tot contingut 
com absolutament una altra cosa de si mateixa. Els romans 
tenien una interioritat misteriosa que procuraven amagar, que 
prdpiament desconeixien, i que acabaven determinant d'acord 
amb qualsevol contingut particular que se'ls imposés. Així, 
en darrer terme, acabaven obeint 1'aparenca d'universal que 
era el Senat o l•emperador. El poblé germánic parteix de la 
interioritat de 1'ánima -Gemüt-. una interioritat que rebutja 
qualsevol ímposició. 

Aquests dos principis <{a) cultura i religiositat heretada 
i (b) subjectivitat i esperit Iliure) marquen el desenvolupa
ment sencer de l'edat moderna. De la seva oposició neix 
l*enfrontament al llarg de la histdria moderna entre església 
i estat. L'església és efectivament el cont ingut, la veritat 
heretada, és 1'existencia de la veritat absoluta i la causa 
que el subjecte s'hi aconformi. L'estat és, en canvi, 
fruit del gernllt. de la Ileialtat Cfrouel, de la subjectivi-
tat=»=. Hegel ens vol dir amb aixd, que^ el món germánic es 

=^'"^Amb els pobles germánics passa, dones, una cosa molt semblan' 
a Grecia. Segons Hegel, aquesta també va ser educada per 
Egipte perd, no obstant aixd, va transformar radicalment i 
d'acord amb un esperit nou tot el que rebla. Ara Hegel 
emfatitza també la creativitat de l'esperit germánic per 
damunt de la seva receptivitat. En definitiva, veiem con 
Hegel té tendencia a accentuar les ruptures espirituals en la 
histdria per sobre de les continultats empíriques. En aquests 
casos, en qué sembla haver un Iligam fort de tradició espiri
tual i una clara cont inuítat, Hegel s'afanya a remarcar la 
di stáncia profunda que hi haj remarca la ruptura Idgico-espi-
ritual, que és alld decissiu i que més 1 'interessa, per 
damunt de la cont inuítat externa. 
^'^WG. 759/5ó8. 
=«=WG. 759/568-9. 
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desenvolupa a partir de 1'enfrontament de dos principis -que 
no obstant són proftindament coherents- • el . cristiá. i el 
germánic, ©1 religiós i l'étic Així el primer significa la 
veritat reconeguda i és, per tant, la presencia en aquest non 
en procés d'educació de i'universal en i per a si. El .segon 
és, en canvi, la presencia de la subjectivitat absoluta, la 
independencia mes completa, l'autonomía de 1 'individu per 
1'autonomía. Així com ei primer principi va donar lloc a una 
.jerarquía i a una dogmática "positiva", és a dir, a una 
inst itució complex.3 i sólida (ja que ©stava edificada sobre 
la veritat i el principi de 1•universal); el segon principi 
va dona.r lloc a un món étic i a un estat cadtic, Ilibérrim* i 
dominat per 1'arbitrariet.at. El principi de l'autonomia 
absoluta no va poder produir cap altre tipus d'estat; aixi el 
seu resultat lógic va ser, primer, les ordes barbares 
conduldes per caps elegits i moment an i ŝ "̂ "̂ » i, segon, l'estat 
feudal -~on només la l'leialtat personal i individu a individu 
va poder produir una aparenta d'ordre étic-. 

Ss el moment de considerar breument cada un d'aquests dos 
elements que marcaran la historia _ futura- <a) Tractarem 
primer 1'estat germánic, que pot ser caracteritzat de la 
següent manera; 
- No és un despotisme natural ni en virtut d'una ll©.i 
exterior (Orient). l*'ho»© és Iliure en si mateix i .no pot ser 
rebaixat per un manament exterior. 
- MQ existeix la ingenua unitat de la. Ilibertat ética, per la 
qual la voluntat particular s*identifica d'una manera 
imfliediata -sense reflexió ni distancia- amb la voluntat de 
l'estat (Grecia). La voluntat subjectiva existeix amb interna 
.peculiaritat per a si mateixa**''*. 
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- No hi ha cap serv.ei per a un fi limitat i finit com en 
1'aristocrácia romana. "L'autoritat temporal té el seu lloc 
purament en 1 'exterior i ja no pot arrossegar en la seva 
esfera alld moral, ni molt menys la relació familiar i 
ética"-^= com s'esdevenia a Roma-

Aqüestes qüestions les ha superat ja els primitius germánics, 
perd no obstant encara li resta un camí per recorrer; 
"1'obediencia a l'ordre temporal ha de ser compatible amb el 
fi subjectiu individual i l'interés privat ha d'assolir 
Ctambél la seva satisfacció a dintre d'aquesta exterioritat. 
Per aixd el dret i l'estat han de ser justos en si, en els 
seus fins, independentment deis interessos privats i de 
l'opinió part icular"'='. Es a dir, per a qué la llibertat es 
realitzi i 1'obediencia necessária a 1'universalitat terrenal 
sigui compatible amb la llibertat -també necessária- de la 
subjectivitat particular, cal que; 

el dret i l'estat siguin justos i racionáis en si, de 
manera que el concepte s'hí acompleixi amb independencia 
deis interessos privats o del reconeixement de l'opinió 
subject iva. 
- que l'estat sigui una esfera sólida de real necessitat 
exterior, com una ferma natura segona que faci front a la 
conciencia particular. Aquesta s'hi ha de sotmetre com a un 
poder superior. 

Per a Hegel, aqüestes condicions essencials de l'estat només 
les compleix la monarquía moderna* que, d'una banda, deixa 
desenvolupar-se les esferas particulars com un drgan de 
l'organisme total i, d'altra banda, posa un centre ferm, 
poderos i racional. Roma només havia arribat a un imperi 
irracional, sec, abstráete i a "un ordre que no és res mes 

=»»M<3. 760/569. 
760/569. 

*WG. 760/569. Veure l'apartat 3-3.3. 
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que ordre, una dominació que no és res mes que aixd"=-
L'estat monérquic modern ha de sorgir ara "per necessitat 
romént ica"'=, la qual cosa significa que ha d' edi f icar-se 
d'una manera incensófent i com per atzar- El desenvolupament 
lógic de l'esperit que ha de conduir necessériament a aquest 
tipus d'estat, está difuminat per la distorsió de la subjec
tivitat individual, que és la que empíricament du la inicia
tiva, mentre que la necessitat de l'esperit universal s'amaga 
"astutament". 

Hegel remarca que en el món modern l'estat i la reconci1iació 
ha de ser aconseguida des de i per la subjectivitat indivi
dual; no pot ser obra d'un sol individu com algunes constitu
cions gregues, al contrari, ha de sortir de la vida mateixa 
del conjunt deis individus i com una obra de tots. Degut a 
aixó, hom sembla perdre la comprensió del logos profund en 
mig de la complexa vida empírica, pero aquest logos encara é,3 
allí -comprensible especulativament- ja que la providencia de 
l'esperit o 1'astucia de la rao continúen vigents. 

<b) Ara considerarem 1'església. Una vegada mes, Hegel 
considera que la religió -representada ara per l'església- ha 
anticipat 1'absolut. Ara anticipa la reconci 1iació i fa que 
l'home visqui "sobre la térra com en el cel". L'església és, 
per tant, "el regne deis cels en el present" i "el món de 
la perfecció"". Paró té la limitació que es dirigeix només a 
l'home particular, només a l'individu i, per tant, no 
és present en ella la reconci1iació universal, en qué la 
humanitat com a tot es donará a si- mateixa la salvaeió 
universal en forma d'institucions universals-
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El fi de l'esperit del món modern és la realització de la 
veritat absoluta com a autodaterminació infinita de la 
llibertat que té per contingut la sava prdpia forma absoluta 
i la veritat. Aquesta idea s'ha de fer present en el món 
real, la qual cosa vol dir que 1'imperi germánic s'ha 
d'ajustar a la religió cristiana i que el destí deis pobles 
germánics és el de subministrar portadors del principi 
cristiá. En aquest poblé coincideix el principi de la 
llibertat espiritual tan temporal com religiosa, i així el 
principi de la reconci1iació havia de ser realitzat efectiva
ment peí seu mitjá. 

D'acord amb el qu© hem dit, la relació església versus estat, 
la historia del món germánic es dividirá ©n els següents tres 
perlodes*• 

(1) El primer p©ridod© comenca amb l'aparició de les nacions 
germániques en 1'imperi roma i arriba fins Carlemagne. Els 
dos principis -cristiá i germánic*- entren an contacte i 
acaben per formar, amb el pas del temps, la unitat "cristian-
dat". Perd aquest contacte no implica la seva reconci1iació, 
sino que cada un deis dos principis es desenvolupa per 
separat, amb independencia l'un de 1'altre. 

<2) Aquest període comenca amb la confluencia d'església i 
imperi en la c o r o n a d o de Carlemagne i culmina amb el seu 
enfrontament per les investidures i per la Reforma- Els dos 
principis -temporal i espiritual- arriben a xocar entre si i 
s'enfronten, alhora que en el seu interior també sorgeixen 
diverses contrediceions o reaccions. L'enfrontament i les 
contradiccions internes és el que marca el període. L'esglé-



3 1 0 

2.4.3.- Primer període; aparició del nou poblé i desenvolupa
ment separat deis dos principis. 

Hegel dirigeix tot el seu interés vers els pobles germénics, 
mentre que la resta de países no teñen per a ell cap interés. 
Ss mes, només li els considera en tant que contraposicíó 
negativa deis países germánics purs. Així, dedica un cert 
espai a justificar perqué margina de la seva histdria 
universal molts pobles i estats ímportants, menystenint la 
seva evident presencia empírica en virtut de la Idgica del 
desenvolupament de l'esperit. 

Veurem, dones, com Hegel comeneará eliminant del traseurs 
Idgic central de la histdria universal 1'Imperi Roma Orien
tal (1). En poques planes marcará només el que 1'interessa 
d'un espai temporal corresponent a un mil.leni- Mes endavant, 
s'ocupará en discriminar entre els pobles germánics purs -no 
emigrats- i ais emigrats a territoris romanitzats ( 2 ) . 
D'aquests darrers se n'ocupará diverses vegades perd com la 
cara negativa deis pobles germánics purs. També <3) margina 

sia es degrada en teocracia, mentre que l'estat en el 
feudalisme• 

<3) Aquest període va des de Caries V i la Reforma, passant 
per la Revolució Francesa, fins els temps de Hegel. Ss el 
moment de la reconci1iació: el poder temporal retorna a si, 
pren conciencia del seu dret i revaloritza 1'eticitat, la 
justicia, l'honradesa i l'activitat de l'home. L'església 
aprén -paral.lelament- que s'ha de reconciliar amb alld 
objectiu i étic de l'estat, que ja no pot intervenir en el 
món com un poder terrenal mes, sino com el suprem poder 
espiritual que és. 
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''Juntament amb altres textos recollits per Lasson i Hoffmeis-
ter en la introducció especial, que ja hem comentat o ho 
farem en la tercera part. 
«MG. 768/575. 
"'WG. 770/576. 

-si bé apuntant que podrien ser un nou estadi en el desenvo
lupament de l'ésperit- deis pobles eslaus'^, i solventa ben 
répidament l'esclat musulmá (4). Finalment (5), exposa 
l'imperi carolingi, on església i imperi coincideixen 
harmoniosament per darrera vegada -fins la reconci1iacié 
final-. 

(1) L'i mper i b i sant i• 

Hegel comenga el primer període del món germánic a partir del 
punt en qué el cristianísme assoleix el predomini conquerint 
el tro imperial amb Constantí". Immediatament, el seu 
interés es dirígeix a mostrar la diversitat de les dues parts 
de l'imperi i a legitimar la m a r g i n a d o de la histdria de 
l'imperi Oriental davant de la de l'imperi Occidental- Com 
veurem, el fil Idgic de la histdria exigeix -per a Hegel- la 
marginació de la majoria absoluta del món conegut d'a
quella época i, per tant, de la major part de l'empíria 
histdrica coneguda. Per a Hegel és ciar que l'imperi d'Orient 
deixa de ser l'escenari de la historia, nosaltres hem de 
considerar perqué s'esdevé aixd, hem d'intentar comprendre la 
"Idgica" d'aquest procedir-

La rao que Hegel dona és la següent: a l'imperi d'Orient la 
religió cristiana se superposa a una ferma cultura aliena que 
no havia nascut d'ella, mentre que a l'imperi d'Occident 
aquesta religió serve i x per a 1'educado de tota una massa de 
gent bárbara, formant-se així "un nou poblé de cristians'"*. 
Per a Hegel, només en els pobles germánics purs en contacte 
amb l'imperi Occidental el nou principi de l'ésperit, que és 
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el cristianisme, penetra fins al molí de l'os en l'esperit 
del poblé- De manera que resulta que la cristianització deis 
pobles románitzats d'Orient, perd també els d'Occident, no és 
plena, profunda ni completa. A aquests pobles només hi ha 
-segons hem de concloure del qué diu Hegel- una cristianitza
ció superficial, que no arriba a fer-los capaces de ser 
portadors efectius del nou principi espiritual. Sembla una 
a f i r m a d o arriscada, perd veurem com Hegel va discriminant 
tots els pobles románitzats -fins i tot, els assentaments 
germánics en pai'sos romantizats- del fi 1 Idgic de desenvolu
pament espiritual, que només considera realitzat en els 
pobles germánics purs o no emigrats. 

Així, la diferencia és que en un cas la religió moldeja 
totalment i des del comencament el ser d'un poblé, mentre que 
l'altre cas és un afegitó sobreposat que no 1'arriba a 
penetrar. Així Hegel, fent servir una a r g u m e n t a d o molt 
semblant a la que fará servir per a menystenir els países 
románitzats, considera essencial que el principi cristiá hagi 
moldejat completament i sense oposició el ser complet del nou 
poblé. El principi cristiá que era el principi que l'esperit 
havia de desenvolupar ara, només pot ser desenvolupat en un 
estadi de puresa. Per aixd, els pobles, on aquest principi no 
és la base total del seu ser, perden el seu paper en la 
Idgica de la histdria- Romanen només com una mera existencia 
empírica, que només val la pena relatar peí que teñen de 
valor en contraposició al nou poblé purament germánic i 
crist iá-

Com veiem i es desprén del nostre capítol sobre la religió 
-tercera part-, aquesta diferencia és prou notable i justifi
ca dintre de les coordenades del pensament hegeliá la 
diversa consíderació davant de la filosofia de la histdria 
universal deis pobles germánics i románitzats. Si la religió 
defineix de la manera més estricta l'esperit en si d'un 
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poblé, si només la religié és capac d'inscriure's directament 
i amb facilitat en les conseiéncies transformant-les, si 
només ella expressa en un primer moment la relació amb 
l'absolut que constitueix el fons darrer de l'esperit^*', 
llavors s'entén que Hegel discrimini els pobles que al seu 
parer la mantenen només exteriorment com un afegit que no pot 
animar el seu Volksgeist mes profund, Hegel ens diu, en 
resum, que el cristianisme no ha de teñir només una presencia 
certa, pero limitada a la realitat superficial i merament 
empírica, sino que cal que amari totalment i profundament el 
ser Idgic del nou poblé; només llavors podrem dir que aquell 
poblé realitza plenament el principi del cristianisme. 

A 1'imperi d'orient -argumenta Hegel- la religió es manté 
abstracta, no penetra en el fons de les conciencies ani-
mant-les amb el seu esperit. Román a nivel1 merament empíric 
i no prenetra en el fons Idgic i essencial. La religió -que 
com hem vist és -alld mes poderos- román aquí débil'-'-, 
separada del món i de tot el que és concret. D'aquesta manera 
l'estat restaré a les seves soles forces, les individualitats 
imposaran la seva llei i el Iligam social seré, per tant 
extremadament débil. L*imperi bizantí reproduirá en darrer 
terme els defectos del vel1 imperi romé i, per tant, com a 
esperit ja superat Idgicament, desapareixeré de l'escenari de 
la histdria universal. 

A orient la religió no penetra en la vida real i concreta 
deis individus transformant-la i vi vificant-1 a sino que s'hi 
margina en funció d'un ideal abstráete. Aquesta és la natura 
del fenomen del monaquísme^=, fenomen típicament oriental 
per a Hegel, caracteritzat per la seva fúgida total del món-
Efect ivament, el monaquisme recorda molt les postures 

*'='Veure 3-4 i 3.4.1. 
^^WG- 770/577. 
»=MG. 771/577. 
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*=^Degut a la proximitat de continguts de les f i losof ios 
estoiques, epicúries, escéptiques i neoplatóniques amb el 
monaquism© -que en representaría la c o n t i n u a d o en clau 
cristiana, sí bé subst ituint les doctrines d'aquel les pels 
dogmes cristians-, aquest seria una mera perduració empírica 
-amb forma aparentment renovada- d'un principi lógic ja 
superat en la historia. 
^^MG. 771/577. 

contemplatives que Hegel va alabar de les escoles postsocrá-
tiques. Aquella era una postura avancada a la fi de I'imperi 
roma -una postura que es correponia amb la lógica del 
desenvolupament de l'esperit- pero ja no ho és ara -en el 
temps que es correspon a l'edat mitjana deis occidentals-*^. 

També s'esdevé en 1'imperi bizantí que el cristianisme no 
penetra realment ni profunda en 1'organització estatal. Hegel 
veu en la l e g i s l a d o desenvolupada per Bizanzi 1'acompli ment 
de la l e g i s l a d o i manera de pensar romana -la persona 
abstracta, les relacions civils abstractes, etc-. El cristia
nisme própiament no hi canvia res, al contrari només serveix 
per legitimar els excessos i la corrupció deis polítics. No 
és un principi que refát totalment 1'existencia empírica per 
tal d'adequar-la a les noves necessitats de l'esperit, sino 
que és una "excusa" per a la pervivéncia d'una existencia 
superada per la historia- Diu Hegel: "1'imperi bizantí 
constitueix un gran exemple de com la religió cristiana pot 
romandre abstracta en un poblé cult, si tota 1'organitza
ció de l'estat i dé les liéis no es reconstrueix també segons 
el principi d'aquesta religió"*'*. 

La manca d'auténtic esperit es veu ja en la manera de viure 
la religió; així aquí la preocupació preponderant és la de 
fixar els dogmes, fixar unes determinacions objectives, en 
lloc de 1'auténtica i profunda espiritualitat. No els importa 
tant l'esperit o la interioritat, la consciéncia, com el 
fixar la lletra i la dogmática. Pero, com que en ells mancava 
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precisament l'ésperit, rápidament hi intervenen les passions, 
i les discussions sobre els dogmes esdevenen inacabables i 
violentes. Així veu Hegel els primers concílís i les disputes 
d'arrians i nestorians*''. Tot aixd és la prova per a Hegel 
de la manca de percepció profunda de l'ésperit del cristia
nísme -del seu logos- i que a orient només es fixen en la 
lletra -l'exclussivament empíric-. 

ün altre fenomen que permet -segons Hegel- calibrar la 
diferencia entre l'ésperit d'orient i el d'occident, és la 
polémica iconoclasta. A occident es rebutja rápidament -diu-
l'adoració de les imatges**, la qual només retornará mes tard 
quan ja no podrá afectar la creixent subjectivitat religiosa. 
A orient, en canvi, semblava triomfar també fins que hí va 
intervenir la política -que va fer restablir-la en benefici 
de la dominació política-. 

L'imperi bizantí no representa, dones, en el camp de l'éspe
rit -que es manifesta especíalment en aquests fendmens- un 
desenvolupament ni un progrés respecte de les darreres 
conquestas romanes. No hi ha en ell la renovació espiritual 
que Hegel creu trobar a occident, sino que román amb tots els 
defectes de Roma i cap de les seves virtuts. Aquí la subjec
tivitat está desenfrenada i les passions ho dominen tot; 
Hegel fa un panorama cadtic i pervers -de luxe, dilapidació, 
luxúria, maldat, superstició, despotisme religiós i corrup-
ció- de l'imperi d'orient. Hegel conclou afirmant que, en 
mancar el suport que 1'auténtica religió i l'auténtic esperit 
aporten a l'estat, aquest está mancat de cohesió i és 
débil. Corcat en el seu mateix interior, l'imperi bizantí 
esdevé una presa fácil deis tures (impulsats per l'ésperit 
-fanátic i també abstráete- del mahometanisme). 
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Aquest és el resum de mil anys d'histdria a orient, ja que 
abandonat per l'esperit aquell escenari no mereix més 
atenció. Com hem dit, tota 1 'atenció que Hegel li dedica está 
encaminada a contrapesar-lo a occident. On sí creu que la 
religió cristiana ha trobat un nou poblé, el qual ha format 
completament des de sí mateixa, i l'esperit universal el sol 
que necessitava per al seu desenvolupament posterior. 

(2 > L'aparició deis pobles germánics en la histdria i la seva 
divisió en dos grups 

Hegel també distingeix acuradament a occident entre els 
territoris i pobles románitzats i els pobles germánics no 
románitzats. Ss evident, per tant, que Hegel vol dirigir-se 
vers Alemanya, té ciar que dirigeix tot el desenvolupament 
de la historia universal cap ais pobles que acceptaren la 
Reforma. Així, no és d'estranyar que la frontera de la 
romanització -excepte potser Anglaterra- coincideixi amb la 
frontera de la Reforma. El territoris i els pobles reformats 
van ser aquells menys románitzats, ja sigui per aquest fet o 
per una altra rao, Hegel aplica a occident un argument 
similar al fet servir a orient per justificar la seva 
marginacíó de la histdria futura. 

Hegel alaba la puresa germánica, un nou poblé sense cap tipus 
de cárrega del passat sobre ell i pie d'un nou esperit. 
Aquest nou poblé está, per tant, en situació de ser educat i 
de constituir les seves institucions etiques des del comenca
ment sobre i des del cristianisme. Perd aquest no és el 
cas deis pobles germánics que emigren a territoris románit
zats, s'assimilen i constitueixen un nou poblé amb els 
habitants románitzats. Hi ha, dones, una escissió deis pobles 
germánics; Hegel diu que "els pobles germánics es dupli-
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quen"*''. Una part resta en els seus territoris tradicionals i 
román en la seva puresa originaria, mentre que una segona 
part emigra i s'assimila a la cultura románica. Totes dues 
parts reben la preciosa herencia del cristianisme, que esdevé 
essencial peí seu desenvolupament posterior. Pero la part que 
román en els seus territoris tradicionals no rep res mes -ni 
llengua, ni cultura, ni institucions, etc-, resta pur i s'ha 
de construir tot aixó per si mateix. En aquests pobles 
l'estat i la vida ética en general es constituirán sense 
remores del passat ni vells principis. Res no s'oposa aquí al 
nou principi i el resultat será quelcom absolutament nou i 
homogeni amb si mateix. 

Els pobles emigrats també reben la religió cristiana pero no 
exclusivament. En lloc de construir-se des del 1ogos d'aques
ta religió tota la seva vida i el seu estat, agafen i 
assímilen la cultura, 1'art, el pensament, les institucions, 
la llengua, etc. de la població románica. Introdueixen 
d'aquesta manera en el seu ser mes profund un principi ja 
superat. Aquests pobles, per tant, parteixen d'una dualitat, 
o mes ben dit, cobreixen el viu esperit germánic sota tota 
una carcassa morta. En el fi comú de tots els pobles germá
nics: formar un estat*" que estigui d'acord amb els nous 
temps, és evident -segons Hegel- que els primers teñen un 
gran avantatge respecte deis segons. El futur pertanyerá, 
dones, ais primers. 

La preocupació hegeliana per la puresa de l'esperit germánic, 
pot ser interpretada com un signe de pangermanisme i de 
nacionalisme; pero nosaltres no volem entrar ara a considerar 
fins a quin punt Hegel es deixa seduir per aqüestes idees. El 
cert és que desqualifica els regnes germanico-románics per la 
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del pangermanísme de Hegel, que sense cap dubte hi és pero 
segurament no fins al punt d'identifi car-lo amb el bismarkis-
me o el nazisme. 

seva "natura híbrida"^"'j perqué aqüestes nacions són "per la 
seva mateixa arrel el dualisme en si" i aquesta arrel "doble 
i dividida conté en el seu mes intim fons al mateix temps una 
exterior i tat "̂ "̂̂  . 

(3) D'altra banda, Hegel justifica la m a r g i n a d o deis pobles 
eslaus (també no romanitzats) argumentant que encara no 
semblen estar madurs i el seu carácter sembla ser intermig 
entre 1'europeu i 1'asiétic^*. No obstant també H e n e a la 
hipótesi que puguin representar el poblé del futur== i és 
que, evidentment, Hegel no podia menystenyir ni oblidar la 
potencia eslava germanitzada que era la Prússia on ell 
professava. 

(4 ) L'islamisme 

El Gemüt havia conduit a la particularització de totes les 
relacions, ja que no n'havia acceptat cap altre tipus 
sino la de fidelitat (que només es basava en 1'assentiment 
subjectiu). Hegel afirma que ara calia, "per a la i n t e g r a d o 
del tot", que es poses límit al sentiment de si buit i que, 
així, s'alliberés la subjectivitat dé totes les limitacions 
internes i externes. Aquesta purifícació es va fer lentament 
-amb la 1 larga educació disciplinaria del feudalisme-
a occident pero, en canvi, a orient es va dur a terme 
d'un violent esclat• Es va produir una revolució que va 
eliminar tota particularitat i dependencia (que cal entendre 
com dependencia de relacions no legitimes; de les passions, 
d'interessos, etc) i que va convertir l'ú en 1'objecte únic 
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de la consciéncia. D'aquesta manera alió per definició "sense 
relació", que nega tota relació, esdevé el model únic de tota 
relació existent*''. 

Ja hem vist com a orient el cristianísme manca de forga, no 
penetra profundament en les consciéncies i que només es 
preocupa per les subtileses de la lletra deis dogmes. Front a 
aquesta religió débil neix una religió tan forta com pura; 
el mahometanisme és una religió senzilla que trenca absoluta
ment amb tots els particularísmes remitint-se només a l'u, a 
l'absolut. També és una religió fanática, perqué porta la 
seva a f i r m a d o de l'ú fins a la negació de tot el que no és 
l'ú. Tot alió diferent és negat i es vol sotmetre a l'ú; els 
mahometans no n'accepten cap altra d e t e r m i n a d o , fins al punt 
d'haver de destruir tot el que se li oposa. Els mahometans 
volen realitzar 1'abstráete pur i per aixd posen els seus 
esforgos en destruir tot alió particular. Hegel conclou que 
per al mahometá no hí ha res mes que la fe. 

En el cristianísme el pensament de l'u s'oposa a la naturali
tat mentre que en el mahometanisme resta presoner d'ella, l'u 
manté inseparats la natura i el pensament i, per tant, no és 
Iliure. L'u mahometá és tan abstráete i pur que impedeíx els 
musulmans d'assolir cap organització an la realitat; davant 
d'ell l'home s'anihila, només té valor com a creient. 

Enduts per 1'entusiasme que el fanatismo provoca, els 
mahometans es llancen a la conquesta d'un imperi. Perd, 
per a fer realment época en la histdria els manca la 
continuitat, el compromís amb alió concret. D'aquesta manera, 
pensa Hegel, enduts peí seu purisme fanátic destrueixen de 
nou immediatament tot el que han construít. Aquest és el sino 
deis mahometans, agafen la seva forga de la símplicitat, 
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1'abstracció l la puresa do la idea de l'ü. La fan el centro 
absolut de la seva vida i de la seva conquesta. Pero volent--
li entregar tot a l'ú, en realitat el que fan és no donar-ll 
res, ja que "sobre el sdl de la universalitat Cabstracta3 ras 
no és ferm"=*. Els musulmans és mouen par l'abstracció paró 
la realitat és, molt al contrari, concreta. Per tot aixó 
-argumonta Hegel- ais mahometans surtan da l'esconarl do 1.3 
historia universal tan répidament com hl entraren. No hl 
doixon res, res de ferm, pormanont, sol Id; així com tampoc no 
hl dotxen ros de lógic, res d'essencial al desenvolupament de 
l'esperit universal. En la seva existencia empírica no hl ha 
logos, i només ol lo.gos té permanencia en la historia 
hegeliana. 

Des del punt de vista dol desenvolupament lógic de l'esperit, 
els musulmans no fan ros mes sinó recuperar el principi 
oriental do l'ú substancial i posar-lo com un principi 
absolut alhora que abstráete. Aixi com en l'esperit xinés l'ü 
era concret, ja que no hi havia escissió entro 1'universal 
representat per 1'emperador i alió particular, en l'esperit 
mahometá hom parteix de l'escissió. Hom parteix de l'escissió 
occidental i moderna pero Imposant unllateraIment un extrem, 
l'ú. Aixi la devoció a l'ú aniquila totes les coses concretes 
i particulars. En nom de la universalitat abstracta els 
musulmans voldran edificar un imperi paró l'únic que aconse-
guiran será una oxplosió tan forta com curta. Occident, en 
canvi, en anar mes lontament i en dofugir la imposició 
fanática de només un extrem de l'escissió, será capac 
d'assolir lontament la roconci1iació amb alió concret, la 
reconciliació d'alló universal i alió particular. 

(5) L'impari da Carlemagne 
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Hegel contraposa, com hem dit, la rapidesa de 1'abstracció i 
simplicitat mahometana amb el desenvolupament lent i pie de 
contradiccions a Europa. La missió i l'esperit deis germánics 
no eren tan unilaterals i abstractes com els deis musulmans. 
Tenien la missió de crear un estat desenvolupat en totes les 
seves determinacions, pero privilegien en un principi la 
particularitat; comencen reduint totes les relacions a 
merament particulars i entre particulars. Converteixen la 
universal itat i regularitat del dret i l'estat en una 
multitud caótica de dependéncies. 

Aixi, al contrari que a orient, es comenoa a edificar a 
partir de la particularitat, la contingencia i la pluralitat 
complexa de relacions -com si només 1'atzar les guies-. 
D'aquesta manera han edificat els germánics diversos regnes 
el mes notable deis quals és el 1'imperi franc. En ell els 
reis s'imposaren, passaren des de ser simplement els supe-
riors deis diversos caps a poder cedir els territoris 
conquerits, tot reservant-se importants rendes. Aquests 
beneficis no els atorgava -afirma Hegel- el rei hereditári-
ament sino persona1ment, mantenit una relació personal amb 
els seus homes. Aquests i els rics bisbes van constituir el 
consell real, el qual pero no predeterminava I'autoritat 
regia. El camí vers l'estat deis francs és per a Hegel un 
ciar exemple de la connexió universal en 1'associació: 
l'estat es va constituint al voltant d'un centre representat 
peí reí; primer unit per simples vineles de fidelitat pero 
finalment per relacions jurídiques, com correspon a un estat 
plenament desenvolupat. 

Amb l'ascensió del major domus al tro, s'inicia una col.labo
r a d o amb la Santa Seu que culmina amb la coronació peí papa 
de Carlemagne com emperador. Hegel considera que a partir 
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d'aquest moment van existir altra vegada dos imperis^^'' que, 
cercant el suport de l'església per a cada un d'ells, van 
col.laborar en la divisió de la cristiandat en dues esglési-
es: la grega i la romana-*. D'altra banda, en 1'imperi de 
Carlemagne es manifestá ja 1'augment d'importancia terrenal 
de la clerecía, ja que l'església esdevé de facto un senyor 
terrenal més, adquírint fins i tot jurísdicció prdpia i 
immunitat- L'església esdevé un poder terrenal indépendent de 
l'estat, llavors comencen a néixer els conflictes entre 
l'estat i l'església. 

Per a Hegel, l'ímperi de Carlemagne era un bon exemple 
d'organització estatal, diu que es va organitzar molt 
racionalment, que les institucions eren fixes i sistemáti-
cament ordenades mantenint l'ímperi unit. El reí román com a 
cap deis funcíonaris, és hereditari, és el cap de la forca 
armada, el major propitari i albora el poder suprem judicial; 
controlava, per tant, els diversos territoris i funcíonaris. 
La hisenda imperial no es basava en impostes dírectes i no 
hi havia gaires drets de pas (sic^"^). L'hisenda imperial 
s'alimentava de les multes judío i ais, les c o m p e n s a d o n s per a 
no anar a la guerra, pero sobretot deis propis bens impe
ri ais. La justicia es basava en les assemblees comunaIs 
presidides peí comte i els tribunals superiors de la cort que 
presidia el rei, també hi havia un tribunal d'apel.lacio que 
recorría el territori sencer. Hegel també alaba la instaura
d o de les escoles catedralícies en un intent per restablir 
la ciencia i el saber. 

Com ja hem dit i com es veu de la visió "idealitzada" que en 
dona, Hegel valora molt positivament l'imperi carolíngi. Creu 
reconéíxer-hí una primera a p l i c a d o del principi monárquic 

^''El bizantí í el carolingi. 
^^m. 799/598. 
=^WG. 801/599. 
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modern, perd també considera que, aquesta primera organitza
ció estatal sorgida del cristianísme, era encara débil. 
Tot i la seva racionalitat i bona organització encara 
predominava massa la particularitat. Li mancava quelcom de la 
simplicitat i submissió fanática a l'ú que manifesten els 
musulmans; al contrari, l'imperi de Carlemagne encara estava 
constituYt sobre la particularitat i les seves naixents 
institucions universals mancaven encara de forga per mante-
nir-se a si mataixes. L'estat no tenia el reconeixement pie 
de les indi vidualitats, per aixó, argumenta Hegel, a la mort 
de Carlemagne es divideix l'imperi. Evídentment, l'estat 
encara no era reconegut com un universal substancial sino com 
una propietat privada que podia ser dividida; era una unitat 
que només es basava en la persona del seu rei. 

En la consideració que Hegel fa de l'imperi carolingi es veu 
la seva f a s c i n a d o per les monarquies. Sedui't per 1 ' anomenat 
renaixement carolingi i per l'unificado imperial deis 
principáis pobles germánics, Hegel creu veure en aquest un 
primer model d'estat cristiano-germánic: "fou la primera 
organització en forma d'estat que sorgí del cristianísme 
mateix"="=. Creu que, encara que nomós sigui per les qual itats 
personáis de Carlemagne, hi ha durant un temps un centre 
polític fort; pero no deixa de valorar seva la brevetat 
temporal. L'explicació que en dona ens fa recordar la seva 
valoració de Grecia. Tots dos coincideixen en ser un moment 
massa perfecta per al moment historie en qué apareixen; són 
d'una perfecció matinera pero débil. Són fruit de 1'afortuna
da coincidencia de les circumstáncies mes que no de 1'adequa
ció a l'estadi actual de desenvolupament de l'ésperit; 
"semblants formacions, precissament perqué es produeixen 
súbitament, necessiten de 1'emfortiment de la negatívitat en 
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si mateixes"^"*. Par aixd, Grecia va, necessitar passar per la 
negativitat i la dura prova disciplinaria de l'escissió 
romana i la primera monarquia germánica va necessitar passar 
per l'escissió i negativitat del feudalisme. 

Són realitats empíriques innegables -que Hegel mai no 
menysprea- perd, no obstant aixó, la lógica del desenvolupa
ment de l'esperit no está encara prou madura. Els manca 
la solidesa que només el principi de l'esperit plenament 
actual i actualitzat pot oferir. Són realitats empíriques que 
s'han avanoat al seu temps lógic i que, per tant, pateixen 
por la seva mateixa precocitat. Així, en aquest moments 
l'esperit no estava encara prou desenvolupat com per fer 
possible un estat desenvolupat; la lógica de la historia no 
estava encara madura per donar solidesa a aquella primerenca 
i afortunada existencia empírica, i la seva caiguda posterior 
n'és la mostra -sentencia Hegel-. 
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2.4.4.- L'edat mitjana! els conflictes que preparen l'edat 
moderna 

El segon període del món germánic parteix del fracás, i la 
consegüent divisió, del primer intent germánic d'estat; 
l'imperi carolingi. Aquest semblava haver representat una 
primera institucionalitzaci ó estatal si bé encara débil, ja 
que l'esperit necessitava encara del pas per la negati
vitat, l'escissió i les dures proves per poder donar origen 
a un estat racional. Aquest segon període és clarament un 
exemple tipie deis segons moments en tota dialéctica hegelia
na i enllaca amb aquella situació tan dramáticament descrita 
en la Fenomenología de l'Esperit. que va anomenar consciéncia 
esquincada o desgraciada. 

Tot i que 1'imperi de Carlemagne estava basat encara en les 
relacions personáis i no havia assolit el seu reconeixement 
pie com a unitat estatal, tenia la forma i el poder central 
d'un estat. En ell l'organització estatal encara dominava la 
part icularitat^'', les relacions encara pertanyien a l'estat 
i no s'havien convertít encara en relacions privades. Per a 
Hegel, el que anomenem feudalisme s'inicia amb posterioritat 
a 1 ' imperi carolingi, després que s'hagi produi't la diferen-
ciació en nacional itats i que 1'ideal d'imperi universal hagi 
fracassat. 

Estructurarem aquest segon període del món cristiano-germánic 
de la següent manera. Primer <1>, analitzarem les quatre 
contradiccions o reaccions que, segons Hegel, el marquen. 
Després (2), veurem la gran importancia que Hegel atorga a 

'^'=>m. 804/603. 
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les croades peí que fa al desenvolupament de l'esperit i 
estudiarem (3) el progrés en 1'autoconsciéncia que a partir 
d'elles es produeix. Finalment, estudiarem l'origen de la 
monarquia moderna o deis moderns estats nacionals <4) i el 
trénsit cap a l'edat moderna (5). 

(1) Peí que fa ais elements contradictoris que es plantejen a 
l'edat mitjana, hem de dir el següent: Els dos primers 
coincideixen a diversos nivells en representar un triomf de 
la particularitat per sobre de la universalitat, de les 
diferencies per sobre de la unitat; es tracta de 1'impuls 
particularista que escindeix 1'imperi carolingi (a) i el 
triomf de la particularitat sistemáticament jerarquitzada en 
el feudalismo (b). El tercer correspon a la reacció de la 
universalitat espiritual representada per l'església, que vol 
imposar la seva supremacía damunt de la particularitat 
mundana <c). El quart correspon a la reacció del món mundá, 
que també es reclama universal i que, per tant, vol treure's 
la dominació eclesiástica (d). 

(a) L'escissió de 1'imperi 

La divisió de 1'imperi carolingi és provocada per l'aparícíó 
de les nacions part iculars^''• no fou, dones, una mera decisió 
dinástica sino que els pobles i nacions que hi estaven 
sotmeses en reclamaven la dívísió^=. D'altra banda, Hegel 
remarca l'abséncia de consciéncía del principi de l'estat, 
que facilita la divisió. Les i nst i tucions poli tiques eren 
encara massa superficials, la constitució carolingia era en 
realitat només un somni va, ja que només se sustentava en un 
individu i no en el poblé. Al poblé li era imposada; Hegel la 
compara amb la constitució que Napoleó va imposar a Espanya. 
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La constitució carolíngia era tan débil i no tenia suport en 
les subjectivitats perqué l'énima germánica (Gemüt ) només 
existia com a Iliure albir. No era capag d'abnegació vers 
1'universal, al contrari, només era la interioritat del "ser 
per*a si", indiferent i superficial. L'ideal de soberanía 
universal era, dones, impossible i l'eticitat caurá completa
ment en la particularitat; fins i tot, les diverses nacions i 
pobles particulars inicien el seu camí en solitari en la 
historia universal. 

(b) El feudalisme 

Per a Hegel, l'aparició del feudalisme és identificat com la 
reacció deis individus particulars contra el poder universal 
de l'estat. Hegel no relaciona aquesta reacció amb la 
tendencia del mateix signe a la fi de l'imperi roma, sugges-
tionat sense cap dubte per 1 ' aparent r e c u p e r a d o en temps de 
l'imperi carolingi. Pero, desaparegut el primer estat 
germánic i amb ell el poder polític universal, els individus 
resten sois, ai'llats i mancats de protecció. Davant de les 
violéncíe.s que rápidament es generen, els individus cerquen 
la protecció deis poderosos i aquests deis encara mes 
poderosos. Es produeix aíxí una situació d'universal depen
d e n c i a " , en la qual molt sovint els protectors esdevenen 
opressors. 

L'origen Idgic del feudalisme cal cercar-lo en el fet que els 
germánics en un comengament només havíen assumit el principi 
cristiá -principi de la Ilibertat- d'una manera abstracta, 
que només valía per ais individus particulars. Per tant, tot 
i que els individus eren devots del principi cristiá, aquest 
no els impulsava -en ser abstráete- vers una eticitat justa-
La religió existeix en els cors p e r o no els imposa una 
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devoció a l'eticitat; manca així un Iligam polític intern 
fort. Per aquest motiu, els individus que no velen caure en 
la índefensió, perd que son incapaces d'edíficar una consti
tució fixa i justa, han de passar per una 1 larga i dura 
educació. Aquesta es produeix per mitjá del sistema de 
protecció feudal, ja que davant la manca d'unes ileis 
universals hom cerca la protecció per mitjá de relacions 
personáis. Així, 1'autoritat i la direcció política esdevenen 
propietats privadas i no emanen de la racionalitat, la 
justicia i la universalitat. 

La constitució feudal es basa en una relació privada, una 
relació personal de fidelítat. La justicia i l'eticitat 
desapareixen, ja no hi ha funcíonaris de l'estat i ciutadans, 
sinó senyors i serfs. Ja no regna el dret universal, sinó un 
dret particular que discrimina entre els individus. Desapa
reixen els homes Iliures, perqué ni el senyor feudal ni el 
seu vassall no son Iliures -ni subjectivament, ni jurídica
ment-. La cadena de protecció-vassallatge agafa a tota la 
societat i, fins i tot, en l'extrem superior no hí ha un home 
sinó déu. 

Com que els individus amb les seves relacions de protecció 
entren en una dura pugna, fa acte de presencia el domini del 
més fort i els débils han d'acceptar els ultratges o comprar 
la benevolencia i protecció deis més forts. Els comtes més 
poderosos van adquirir suficient poder a dintre d'aquesta 
dinámica jerárquica com per fer-se totalment independents i 
fer hereditari el seu poder. D'aquesta manera els reís ja no 
eren, a tots els efectes, els caps suprems de l'estat sinó un 
príncep entre princeps, un més entre iguals. 

En aquesta situació no hi ha seguretat, ni dret constant, ja 
que en no haver-hi un Iligam auténticament étic -que és 
l'únic fort- el comportament és deixat al Iliure albir o ais 



329 

=*WQ. 818/613. 
'«WG. 805/604. 

interessos deis individus. El vassall no pot estar segur del 
seu senyor, que tot sovint l'oprimeix, ni aquest no pot estar 
segur de la fidelitat del seu vassall -sobretot quan passa 
una mala situació-. El vincle s'inicia com una compra de 
protecció, llavors tot sovint quan un senyor ja no pot 
protegir és abandonat, així com també fácilment el senyor 
oprimeíx i expolia desmesuradament el seu vassall. La 
fidelitat és una relació basada en la subjectivitat deis 
individus i, per tant, a ella es remet. 

La Iluita entre les particularitats, la bellum omníum contra 
omnes. regna arreu i provoca la dura educació de la indsfen-
sió i de la indigencia. Com ja va dir Hobbes, en aquesta 
situació ningú no es pot sentir segur, perqué ningú no és 
tant poderos com per menystenir el perill que la resta 
d'homes ai'llats o coaligats representen. Com que la fidelitat 
no representava tampoc cap vincle segur, les particularitats 
comencen a sentir la necessitat de l'estat i, llavors, 
comenca de nou el camí cap a la producció de la determinació 
de 1'obligado i del deure vers l'estat i la llei. 

(c) L'església. 

La tercera reacció que -segons Hegel- marca l'edat mitjana 
fou "la de 1'element de la uníversal itat contra la realitat 
fragmentada en el particularisme""*. L'espiritual s'oposa 
a la realitat present mundana i, aixi, l'església reprimeix 
la rudesa mundana al preu de tornar-se ella mateixa a poc a 
poc mundana"*. Perd, aquesta reacció neix en els esperits, 
neix en els homes, tot i que després troba en l'església la 
seva gran defensora. Aquesta -com 1'element de 1'universal i-
tat- recull 1'anhel deis individué que protesten contra el 
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particularisme, el desfermament de les passions i la violen
cia, i la privatÍtzació de les relacions jurídiques. 

Hem comentat la manca de relació amb 1'universal que hom pot 
trobar en els primitius pobles germánics, els quals no tenien 
una auténtica religió i, per aixd, havíen adoptat amb 
facílitat el cristianísme. També hem comentat, com la 
interioritat germánica representa en un comencament un 
principi absolutament subjectiu davant de la uníversal itat 
que el cristianísme representa. Encara que el sentiment de sí 
deis germánics estava destinat a harmonitzar amb la Iliure 
universalitat que era el principi cristiá, aquel 1 es va 
manifestar primer només com a Iliure albir, com a indómita 
subjectivitat o subjectivitat abstracta. Pero calia que el 
principi cristiá reacciones i es fes valer¡ aquest fou un 
procés llarg que va obtenint els seus fruits, quan des 
d'aquesta profunda interioritat es reclama cada vegada mes 
alió espiritual. Així com es comengava a sentir la necessi
tat de l'estat, també es comengava a sentir la devoció per la 
universalitat i alió espiritual. 

Els pobles germánics arriben aíxí a la contradicció amb sí 
mateixos'*! en ells s'enfronten 1'universal i alió particu
lar, la devoció i la violencia. Hegel comenta que en aquesta 
época de Iluita interna es produeix en la cristíandat la mes 
sorprenent dualitat de comportaments; pietat i barbarie es 
donen la má contínuament. En aquest moment els homes senten 
el terror a 1'absolut, temen el judici final, pero el seu 
temor no és encara una devoció espiritual. El desenvolupament 
d'aquesta existencia escindida porta a qué el cristianísme 
esdevingui, a poc a poc, el principi director; tot i que, en 
aquest volcar el seu pes espiritual sobre les voluntats 
subjectives, es mundanitzi. Pero, aquest és també un pas 
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necessari per aconseguir que el món es faci espiritual i 
racional. Així, finalment cada una de les dues parts será el 
que ha de ser: el món, racional; l'església, exclusivament 
espiritual. Llavors i només llavors será possible la reconci-
1iació entre ambdós -en la Reforma-. 

La iniciativa la té alld espiritual i, així, l'església 
esdevé 1'abanderada de la reconci1iació. Crida i encoratja 
contínuament el que d'espiritual i díví hi ha a 1'interior de 
l'home, intentant que surtí enfora, que s'harmonitzi amb la 
realítat i es faci concret i existent. D'aquesta manera 
l'església dona un poderos impuls a la Iluita de l'home 
contra la seva animalitat i particularitat; impulsa l'home 
per a qué renuncii a la seva falsa natura animal i s'obrí a 
la seva natura essencial -que és només esperit i universal i-
tat-. Hegel afirma que el cristianisme conté ja en si el 
saber que la natura divina no és un mes enllá -inasolible 
per a l'home en aquesta vida-, sino que ha estat manifestada 
-per Crist- en el present i en la natura humana'''. Així, 
el cristianisme confirma la presencia ja en si d'alld 
espiritual en l'home, que ara cal convetir en per a si. Aixi 
com Crist no és merament un individu sensible i individual 
sino, sobretot, un individu universal, és a dir, divi; així 
els homes han d'esdevenir individus universals i, per tant, 
divins-

Perd en l'església medieval la mediació entre déu i l'home va 
ser considerada d'una manera purament externa i material. 
Crist és pres merament com un "aquest", hom creu en la 
divinitat de les imatges, hom adora i conserva les reliquias, 
hom accepta la doctrina católica de la comunió. Contra tot 
aixd^" i contra el domini espiritual de la jerarquía ecle-
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siéstica reaccionará Luther. Hegel recorda, que a l'edat 
mitjana encara no hi havia el principi del Iliure contacte 
-mitjancant les escriptures o la propia fe- amb déu i que la 
jerarquía eclesiástica es considerava 1'única mitjancera 
legítima amb déu; així la religió d'aleshores era totalment 
externa i hí mancava la llíberat interior. Perd, Hegel també 
diu que, per mitjá d'aquesta manca de Ilibertat interior i 
d'aquesta obediencia que l'església d'aquell temps imposa, en 
sorgeix 1'origen de la Ilibertat. D'aquesta manera l'individu 
aprén l'amor a la universalitat i a 1'absolut, així s'educa 
en la submissió Iliure i interior a l'universal. 

D'aquesta manera es fa evident, fins i tot, que hí ha dos 
regnes divins; (a) 1'intel.lectual en l'esperit i en el 
coneixement i (b> l'étíc que té per materia i esfera l'exis
tencia temporal^"*. Aquest és un gran avene, perqué ara 
l'étíc torna a adquirir valor, perd la histdria ha d'anar 
més enllá, ja que és el regne de l'esperit en fer-se present 
a si mateix en la seva Ilibertat subjectiva, com a regne étic 
de l ' e s t a t L ' e d a t mitjana, perd, no hi ha arribat, sinó 
que els dos regnes romanen encara irreconciliables'**. Hegel 
veu exemplaritzada aquesta irreconcíliabilitat en tres 
fendmens concrets: 

<1) El vot de celíbat ais sacerdots i l'exigencia de castedat 
a tothom en general. Hegel -com a bon luterá- reivindica 
el valor étic del matrimoni -base de la institució famíliar--
Aíxí, no dubta quan diu que, si bé "no pot dir-se que el 
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celibat sigui contrari a la natura sí, pero, que és contrari 
a 1 ' et ici tat '"*= . 

(2) La reivíndicací6 de la pobresa, que no només s'exígia per 
a l'església sinó per a tot bon cristiái. Hegel hi contraposa 
la probitat, que és la virtut de guanyar-se per un mateix i 
peí propi treball la subsistencia. Hegel, ara com a bon 
liberal, ataca directament la indolencia, la inacció i, en 
definitiva, la improductivitat. Arriba a concloure, fins i 
tot, que "és étic gaudir deis guanys". 

(3) L'exigéncia d'obediéncia a l'església i la seva jerar
quía. Una obediencia que Hegel qualifica de cega i incondi
cional. Aquesta critica -tot i que també la va fer servir 
Luther- va molt en la direcció deis il.lustrats, que reclama-
ven llibertat de pensament i d'expressió respecte deis 
assumptes religiosos i que acusaven la religió de ser un 
mitjá per mantenir el poblé submís. Hegel pren part per la 
llibertat de 1'individu, la qual no veu contraposada a 
1'obediencia a alió veritablement étic i racional. 

Hegel afirma que per mitjá d'aquestes tres exigéncies 
l'església degrada tota eticitat i que així s'oposa a la seva 
propia determinació -que havia d'anar en la direcció de la 
reconci1iació amb alió étic-. D'aquesta manera l'església 
deixava de ser un poder espiritual per restar només un 
poder eclesiástic Cal constatar que aqüestes tres exigéncies 
Hegel les veurá acomplertes després en la Reforma, per aixó 
la plantejará com la reconci1iació del principi espiritual i 
mundá. Aquesta reconci1iació permetrá que hom no s'oposi a 
alió étic: el matrimoni, pero també el treball i la propietat 
que se'n pot treure, així com una llibertat de pensament en 
els assumptes de religió -que Hegel identifica, una mica 
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ingénuament, amb la Ilibertat de lectura de les escriptures 

entre els reformats--

Degut a aqüestes tres exigéncies o vots, l'església es troba 
immersa en una contradicció múltiple"*'; 

(a) En la consciéncia. L'ésperit subjectiu, tot i ser 
testimoni de 1'absolut, és també esperit finit i existent. fis 
finit precisament perqué es contraposa com a divers d'alld 
abolut. Així entra en contradicció i es fa estrany a sí 
mateix, ja que la intel.1igéncia i la voluntat no són 
penetrados per la veritat, que és per a elles quelcom donat. 
Així el contingut es presenta com una cosa exterior i 
sensible. 

(b) En la mateixa institució. La jerarquía -consagrada de 
manera exterior- exerceix la sobiranía sobre les consciéncies 
deixant de banda, fins i tot, l'ésperit i la fe. 

(c) En 1'existencia exterior. L'església conserva propietats 
i viu dintre d'una enorme riquesa, mentrestant predica la 
pobresa, la caritat i l'almoina. Del poder terrenal de 
l'eglésia -diu Hegel-, codíciat pels poderosos i enfrontat 
al poder étic, neixeré exteriorment 1'enfrontament de 
l'església i l'estat. 

En el moment d'exposar com el cristianísme s'ha ímprés 
efectivament en el món temporal Hegel parteíx de la distinció 
ja comentada entre els países germánics purs i aquelIs que 
s'assimilaren a les poblaeíons romániques. En el cas deis 
romanitzats no hi ha una unitat absolutament profunda, 
s'arriba a una coexistencia espiritual superficial perd per 
aixd mateix no conflíctiva. En el cas de les nacions purés. 
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aquesta superficialitat no podia acontentar i, en la recerca 
d'una ' unitat mes profunda, apareixen els grans conflictes. 
Els regnes románics havien arribat ja a un estat ferm abans 
de 1'arribada de la religió cristiana, aquesta hi penetra 
d'una forma també temporal, assoleix riquesa i possessions, 
perd no hi exerceix una auténtica sobirania espiritual. En 
els regnes germánics, a l'inrevés, primer penetra la religió 
en les conseiéncies i nómés després assoleix poder -tot i que 
en alguns bisbats va ser molt important-. Per aixó aqui 
apareix el problema amb tota la seva forga; aquests bisbats 
eren territoris temperáis i com a tais havien de complir els 
deures feudals, i era el rei qui els havia d'investir-

La neblosa eodlciava aquests bisbats i Gregori VII va 
instituir el celibat (per evitar que aquests esdevinguessin 
hereditaris i la noblesa se'ls fes seus) i va atacar la 
compra-venda de carrees eclesiástics. D'aquesta manera -en 
especial peí celibat- els eclesiástics van ser subjectats a 
l'església i exelosos de 1'eticitat de l'estat. L'església 
volia la sobirania única sobre els seus béns terrenals i, per 
tant, aquesta fase correspon al volcar-se de l'església sobre 
alld temporal, adquirint cada vegada mes poder i privilegis. 

L'església era 1 'únic poder espiritual i el repre.sentant en 
la térra de 1'universal; malgrat les seves contradiccions 
internes l'església exerceix una notable tasca espiritual it-
zadora i educadora del món étic (per exemple, només l'esglé
sia va poder establir 1imitacions a la particularitat 
temporal com en el cas de la treba de d é u ) . Perd en aquesta 
tasca espiritualitzadora del món, ella mateixa es va terrena-
litzant- Hegel afirma que hi ha una malaurada necessitat que 
fa resultar aquesta contrapartida d'aquel la tasca encomiada-
ble. D'aquesta manera l'església arriba a usurpar molts deis 
poders de l'estat -débil i subsumit en la particularitat-; 
per aixd no és estrany que, quan el poder imperial es 
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'̂ '*Eví dent ment, Hegel considera que l'estat com a poder étic 
havia d'extendre el seu domini a la totalitat del món 
terrenal -procés que ara tot just no fa sino comenoar--
'^^WG- 805/604-
'*'^Per a Hegel 1 ' escolást ica és la unió de filosofía i teología 
*''WG. 839/629-

recupera, 1'emperador exigeixi les seves prerrogatives i 
entri en conflióte amb una església que ha oblidat el seu 
origen purament espiritual. D'aqui, prové 1'anomenada querrá 
de les investi dures, que Hegel considera que va ser guanyada 
per l'església, ja que cedí a l'imperi i al poder terrenal 
unes prerrogatives -al seu parer- merament formáis (atorgar 
els signes del poder terrenal ais bisbes nomenats peí 
papa)'*'*. 

(d) La revolució de l'ésperit humé 

Aviat sorgeix la reacció a la mundanítzació de l'església; el 
principi mundá demana ara la seva legitimitat davant i amb 
independencia de 1 ' eclesiást ic'**'-

A orient els concilis havien establert els dogmes del 
cristianismo. Ara li pertoca a occident, primer, el compren
dre la religió amb el pensament, en segon lloc, fer-la 
penetrar en els cors i, finalment, reforjar les determina
cions etiques amb les liéis eclesiástiques (ja que sino 
mancaven de foroa constrictiva). Així, els teólegs escolés-
tics"**^ s'afanyen en comprendre la religió amb la rao; mentre 
que les ordres mendicants fan una crida al cor deis indivi
dus, per tal de transformar-1 o d'acord amb el principi 
espiritual- Finalment, l'església aporta la seva autoritat 
sobre les consciéncies convertint liéis temperáis en ecle
siást i ques'* - Així, condemna el crim i la venjanea, legisla 
reíígiosament el matrimoni, modera les passions deis poderos-
sos i s'oposa a l'opressió- La seva principal arma és sempre 
1'amenaga d'excomunicacíó de la comunitat cristiana. 
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No obstant el domini de l'església, la seva tasca disciplina
ria i educadora no és completa ni fécil. Arreu i al llarg de 
tota l'edat mitjana hi ha la més gran barreja de devoció 
santa i religiositat davant de la barbarie i la superstició, 
com correspon a una época de pas per la negativitat discipli-
nadora. Hegel veu en els segles XI - XII - XIII la sortida 
d'aquesta situació obscura. El signes que assenyala son; 
la construcció de les catedrals, el comerg marítim, el 
creixement de les ciutats, les universitats i el progrés de 
les ciéncies. 

Hegel també considera com un factor positiu que comenci a 
desaparéixer la relació de protecció feudal, que és subtitui-
da per relacions més justes i Iliures. Així també saluda el 
sorgir del príncipí de la Iliure p r o p i e t a t | els artesans 
conquereixen la Ilibertat de mercat, les ciutats conquereixen 
jurisdicció prdpia i s'independítzen deis senyors feudals, i 
en el les els sefs recuperen la seva Ilibertat. Perd, desapa-
reguda totalment la relació de fidelitat i en no ser substi
tuida per cap altre relació superior, les particularitats 
s'enfrentaren encara més. Així, la fi de l'edat mitjana és un 
caos de Iluites i d'interessos diversos i contraposats. 

( 2) Les Croade.s 

Hegel veu en les Croades la culminació de l'edat mitjana, 
en el les la cristiandat, que sempre estava dominada per la 
particularitat i les oposicions, s'uneíx i es posa al serveí 
d'un ideal espiritual. D'aquesta actuacíó unénim en sorgeix 
una revolució en els esperits. La cristiandat que fins 
aleshores només tingué la fe en alld sensible, compren 

*»WG. 842/631. 
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ara que la veritat está en alió espiritual -és a dir, en si 
mateixa, en la subjectivitat humana en tant que universal-. 

La cristiandat tenia la representació sensible i merament 
immediata de l'esperit i de déu, per aixó cercava la seva 
satisfácelo en les relíquies. Cercava Crist en 1'exterior, 
pero com que Crist no va deixar cap reliquia del seu eos en 
ressucitar, la cristiandat va creure trobar la seva reliquia 
suprema en la térra que Crist va trepitjar i en el seu 
sepulcre. Aquest fou, segons Hegel, 1'impuls de les croades i 
-en virtut d'aquest fi- la cristiandat va aconseguir conque
rir Palestina i arriba al punt mateix on Crist fou enterrat. 
Segons Hegel, fou llavors i davant mateix del sepulcre buit 
de Crist on es produeix la inversió en l'esperit de la 
cristiandat. La cristiandat es trobá davant de la negativitat 
de "l'aixó" (la mera existencia immediata). Llavors, s'arru'i-
ná la vanitat de l'alló sensible que fins ara la dominava, ja 
que davant d'un sepulcre buit va comprendre que només té 
1'absolut i divi en l'esperit, en la propia subjectivitat. 

Ja no es tractava de cercar alió divi com una cosa exterior, 
un aixó; ni tampoc cercar la unió amb déu en i per mitjá 
d'aquestes coses exteriors inespirituals. La cristiandat va 
comprendre que la unió entre alió divi i alió profá és el ser 
espiritual de la persona, que alió divi i alió temporal només 
es troben en l'aixó particular que és la consciéncia subjec
tiva. L'home ha de cercar a partir d'ara en si mateix 
l'aixó divi i, d'aquesta manera, la subjectivitat rep la 
justificació absoluta. Amb les croades, dones, la veritat de 
la religió és compresa espiritualment; la cristiandat ha 
compres que l'esperit només té la seva immediatesa en la 
negació de la sensibi1itat, d'alló sensible exterior. Per a 
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'̂ •̂ WG. 850/637. 

Hegel, des d'aquest moment "comenca 1 * época de la confianca 
en sí mateix, de l'activitat de l'home per a si mateix"""^. 

L'ésperit es va decepcionar en el seu anhel de posseir el 
suprem present sensible i, per tant, es va retirar en si 
mateix. Es remuntá per damunt de 1'existencia cruel i 
irracional; va retornar sobre si i va tractar de cercar en si 
mateix la satisfacció. D'aquesta manera es dirigeix cap a 
fins universals justificats, que són precisament els fins de 
la Ilibertat. Per a Hegel, d'aquest esperit en van sorgir 
primer les ordres monástiques i militars, després les ordres 
captai res; elles són les que prepararen l'ésperit per a 
comprendre el fi de la seva Ilibertat. Hegel está pensant en 
tots els corrents de profunda espiritualitat que s'extenen a 
la fi de l'edat mitjana i, que, al seu parer són els antece-
dents directes de la Reforma. 

Les croades són, en definitiva, el punt d'inflexió de l'edat 
mitjana; elles marquen el moment de máxim poder de l'esglé
sia, que aconsegueix per un instant unificar a tota la 
cristiandat. No obstant aixó, Hegel considera que l'església 
no és encara un poder completament espiritual, ja que no 
reprimeix 1'arbitrarietat, la injusticia i la violencia sino 
que les usa; les canalitza i les fa servir per a designis 
particulars deis caps eclesiástics. L'església era aleshores 
el gran poder terrenal a part de 1'espiritual, pero -lamenta 
Hegel- no va fer servir el seu poder en fer mes just el 
món profá. Al contrari, el fa servir amb ansies de poder i 
riquesa exterior o per perseguir el seu ideal encara sensible 
i exterior. 

Segons Hegel, el fracás lógic d'aquest intent i de tota la 
política -el nom li escau- mundana de l'església no ve donat 



340 

='^'Per a Hegel, l'església havia aconseguit aniquilar tot poder 
o instancia exterior a si mateixa i havia aconseguit identi
ficar tota la cristiandat amb ella mateixa, de manera que 
només ella es podia posar a si mateixa un límit. 
=*WG. 805/604. 

tant psl xoc contra un poder exterior superior"*^ -com podría 
ser l'ímperi- sinó, sobretot, de la regeneració interna del 
seu mateix esperit. El límit de poder de l'església no el 
marca, dones, la revalorització del principi mundá -represen
tat ara per l'ímperi- sinó per la r e g e n e r a d o del seu mateix 
principi espiritual i perqué l'església recupera la seva 
esséncia. Ara descobreix, mitjancant el fracás de la recerca 
del seu ideal en alió exterior, que el seu món no és el món 
mundá sinó, exclusivament, el món espiritual. Son els nous 
corrents espiritualites -les ordres mendicants, sobretot-
les que a poc a poc van reconduint l'església ais seus 
orígens espirituals. Una part .cada vegada més gran de 
l'església reivíndicava un canvi total, un ocupar-se exclusi-
vament d'alló espiritual i un deixar que el món étic guanyés 
la seva propia universalitat i legitimitat; aquest fou el 
cas, per exemple, del recolcament deis franciscans -1'ordre 
més espiritualista d'aquells moments- a Lluís de Baviera 
davant de les pretensions del papat. 

Amb la gran brillantor de les croades"'* , que amaga segons 
Hegel un deis fracassos més fructífers de la historia 
universal, culmina l'edat mitjana. Així, el fracás de 1'ideal 
religíós extern i sensible dona lloc a la revitalització de 
1'espiritualitat; el fracás de la darrera unió de la cris
tiandat assenyala el reforcament de la independencia deis 
estats; í el fracás de la política mundana de l'església 
inicia el seu retorn a 1'ámbit exclusivament religíós. 

(3) El progrés de 1 ' autocon-sciéncia 
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El fracás de la fe sensible, en 1'intent de trobar la 
divinitat en l'aixd exterior, també ha comportat un canvi de 
consideració del món terrenal. L'esperit sensible ja no hi 
busca la divinitat sinó que s'hi interessa com a tal; no 
s'aconforma amb que pugui ser una reliquia -un vestigi, un 
senyal, una petjada- de la divinitat, sinó que hi cerca el 
camp de la seva activitat. Aixi, l'esperit s'acara al món com 
a món, a la natura com a natura; entra amb élls en una 
relació práctica. Sap que la natura i el món son a la seva 
disposició i s'hi sent segur. L'home ha retornat així 
al món i cerca també real i tzar-s' hi ; v.ol fer-se Iliure 
en el món i en tot alld mundá es troba a si mateix. Hegel diu 
que l'esperit comenga a sentir l'alegría de la vida terrena, 
ja que l'home fins aquest moment encara no sabia que el món 
és ja en si l'esperit i el veía com quelcom exterior. Ara 
se'1 fa ja seu mitjangant la seva acció, alhora que es fa a 
si mateix. 

La cristiandat retorna així al món temporal i étic, on 
cerca els fins universals i superiors- Sap que 1'absolut no 
es troba en un sepulcre sinó només en la seva activitat 
creadora. Hegel valora posítivament i teoritza l'estat d'ánim 
i la situació que marquen el final de l'edat mitjana i el 
comeng^ament del rena i xement. Com hem vist, Hegel no ha caigut 
en la idea trivial d'una edat mitjana obscura i menysteni
ble; perd no deixa de ser sensible al mite del renaixement de 
les lletres i les arts, el moment deis grans invents, deis 
descobriments geográfics, de l'aparició d'un nou tipus d'home 
i un nou esperit. Hegel, com veurem, valora tots aquests 
fendmens i els integra en la Idgica del seu discurs. 

El que primer remarca Hegel d'aquast despertar de 1'activitat 
humana -que veurem mes ampliat mes endavant- és el desenvolu
pament d© la industria i el comerg a les ciutats italianes, 
catalanes, hanseátiques i, fins i tot, eslaves. Remarca espe-
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cialment els invents que tot ho canvien; la Imprempta -que va 
difondre els nous sabers-, la pólvora -que transforma l'art 
de la guerra i 1'equilibri de les classes- i la brúixola -que 
facilité els decobriments geográfics-. Assenyala els desco-
briments geográfics perd també el resorgir de la llibertat a 
les ciutats (que eliminen el feudalismo). Hegel data d'aques
ta época -amb el desenvolupament de les ciutats- l'aparícíó 
de les classes, tot i que es fixaren jurídícament com si 
d'una propietat privada o d'un régim de castes es tractés 
-estaments''^- . També comenta el desenvolupament .de la ciencia 
i no té cap problema per parlar ben positivament de les 
troballes de 1'escolástica. Finalment, cau en l'estereotip de 
1'arribada deis savis grecs amb la caiguda de Bizanci i el 
retorn de la literatura clássica i "l'auténtica filosofía 
aristotélica"; si bé com un factor mes i no el decissiu del 
"despertar de l'esperit modern'"'^-. 

(** ̂  L'origen de la monarquia. 

Per a Hegel és ciar que "el canvi de direcció en 1'autocons
ciéncia Cproduít a partir de les croades i el retornar de 
l'esperit a preocupar-se peí món] condueix necessériament a 
noves formes del conjunt étic'"*''-. Així, el conjunt de 
canvis i reaccions que s'han produ'ít en l'edat mitjana, han 
representat el pas per la negativitat; han fortificant 
l'esperit deis homes i han fent possible 1'accés a una 
organització estatal monárquica sólida -que havia estat 
impossible en temps de Carlemagne-- El que llavors fou una 
flor que no fa estiu, una afortunada pero débil anticipa
ció de l'esperit, es fa ara realitat efectiva. Ara la lógica 
de la historia dona solidesa i estábilitat a la seva existen
cia empírica. 

^'^WG. 857-8Ó41-2. 
»--WG. 8-59/643. 
»'*WG. 859/643-
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La poliarquía feudal es basava només en la Gewa1t externa 
deis individus, no hi havia un principi juridic sino solament 
unes fidelitats personáis que només tenien valor si anaven 
acompanyades de violencia o poder coercitiu CGewa11 3 • Només 
s'obe'ía per tres tipus de raons -recorda Hegel-; per la 
violencia, peí carácter de 1 'individu (que feia válida la 
relació de fidelitat) o per un intercanvi de favors. Els que 
detentaven la sobirania només la podien assolir per la Gewalt 
i només per ella la mantenien. La monarquía, en canvi, 
representa el naixement d'una Obergewalt comuna, una Macht o 
Staatsmacht; tots els súbdits teñen els mateixos drets i 
la voluntat particular está sotmesa al fi substancial i 
universal . Els individus manquen de poder propi"'= davant 
del poder del centre polític, del monarca; no hi ha -al 
contrari que en el feudalisme- Iluita de voluntats, ja que 
d'una banda el poder del monarca vé legítímat jurídica-
ment -el monarca esdevé un funcíonarí de l'estat i obeeix la 
voluntat universal i no la seva mera voluntat particular- i 
d'altra banda desapareixen els petits drets personáis del 
feudalisme, quedant reduits tots els punt de la complexa 
jerarquía feudal a un mateix nivell d'igualtat. 

No hi ha, per tant, enfrontament entre iguals -ara "hi ha un 
senyor i cap s e r f j a que és evitat per 1'existencia d'un 
ordenament juridic i un fi juridic substancial, que tant 
obliga els ciutadans com el senyor. En la monarquía prevalen 
el dret i la llei, i Hegel sempre remarca que només en la 
llei és possible la Ilibertat -1'auténtica Ilibertat real 
front el Iliure albir particular-. Els monarques -o mes ben 
dit; els dinastes- són própiament funcionaris públics i 
formen part d'un organismo polític connexionat; per tant, en 

==WG. 860/644. 
="=*WG. 860/644. 
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°'^y¡G. 861/644-5. 
=°MQ. 861/645. 

aquest organisme monárquic és reprimida 1'arbitrarietat deis 
individus i s'afirma 1'organització total de la sobirania. 
El eos social está format ara per diverses classes i corpora-
cions, que esdevenen el contrapés necessari a la monarquía. 
Aquesta dona un centre que fa harmonio el tot social, pero el 
príncep ha de ser necessáriament just i equitatiu si vol 
1'assentiment de les classes i corporacions, de la societat 
civil en definitiva. 

De tres maneres básiques s'ha produi't -segons Hegel- el 
tránsit del feudalisme a la monarquía"''''; La primera con.sis-
teix en qué el senyor feudal superior aconsegueix reprimir la 
Gewalt particular i esdevenir l'únic sobirá- En la segona, 
els princeps s'al liberen de la relació feudal vers els seus 
superiors jerárquics i esdevenen senyors absoluts deis seus 
territoris. La tercera parteix del fet que el senyor feudal 
suma i uneix pacificament les altres sobiranies particulars a 
la seva, esdevenint senyor d'un tot. Tots tres camins 
condueixen a un mateix fi: es trenca la complexa jerarquía 
feudal i hom posa en el seu lloc un centre fort, que fa 
d'arbitre, es posa al servei de 1'universal i recull en ell 
la totalitat (sintetitza la totalitat). 

El nucí i així const ituit acaba donant forma jurídico-in.st itu-
cíonal d'estat a una nació preexístent -ja que ella és, per a 
Hegel, la "base i supósit" de tota formació duradera i 
auténtica d'un estat"". Hegel, en definitiva, ens esta 
parlant de la formació deis estats nacionals i les monar-
quies absolutes de caire modern. Per a ell, totes les nacions 
particulars han tendit a la unitat i a esdevenir estat, 
encara que n'hi ha algunes que no ho han aconseguit -al menys 
immediatament-. Hegel tracta ara de les diverses maneres com 
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Frangai i Anglaterra assoleixen esdevenir un estat modern 
-fort i jurídicament central itzat- amb una monarquía heredi-
tária"^'*. No s'ha esdevingut així en el cas d'Alemanya i 
d'Italia, en els quals els petits senyors han conquerit la 
seva independencia total, evitant la formació d'un centre 
poderos i la uníficació jurídica del país. Hegel es lamenta 
-una vegada més- de la debilítat de l'ímperi alemany, mancat 
d'aquest centre fort básicament per ser una dignitat electiva 
i no hereditaria. 

(5) El trán.sit a l'edat moderna 

Com hem vist, l'esperit s'ha desplegat en el món i es 
dona un ordre polític, perd Hegel ens recorda també altre.s 
fendmens espirituals que també inauguren la nova época. 

(a) El primer fenomen és l'aparició d'un nou art. Hegel, 
que no parla gaíre ni alaba l'art románic o el gdtíc, en 
canvi saluda l'aparició de l'art renaíxentista -del qual 
curiosament reivindica el fet que neix de la religió*"^-. 
L'església que havia fracassat en la seva recerca de l'aíxd 
diví, transfigura ara el seu element sensible en l'art (per 
aixd després de 1"época de les croades hí ha 1'origen de 
l'art i de la pintura'^'* ) . Aquest és també un signe que 
l'església comenga a sortir de l'aíxd sensible, perqué l'art 
espiritualítza alld sensible, eleva 1'exterior a una forma 
espiritual i, així, aconsegueix expressar l'áníma i l'espe
rit. Com ja vam comentar tot parlant de Grecia, d'aquesta 

='''H9gel no fa ara cap distinció entre els dos paisos; remarca 
en tots dos casos la uníficació sota una monarquía, que és el 
que trobará a mancar a Alemanya i Italia. 
"̂ '̂ En l'apartat 3.4.1 i 3.4.2 tractarem la relació de l'art amb 
la religió i la histdria universal. Aquí n'hi ha prou en 
recordar que l'art, per a Hegel, té sempre un valor religíós 
i que, quan deíxa de ser útil a la religió, perd també gran 
part del seu paper h i s t d r i c 
'='*WG. 869/650. 
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'̂ '̂ WG. 867/649. 
'^^•yiG. 871/652- En aquesta cita es pot veure com Hegel evita 
caure en el tópic il.lustrat en contra de l'edat mitjana; per 
a ell és una época d'educació i de pas per la negativitat, 
que com a tal és terrible i dolorosa, pero alhora és necessá
ria i valuóse per al desenvolupament de l'esperit. É S 
evident, que per a Hegel l'edat mitjana no és una "plana en 
blanc" en la historia ni un moment només negatiu. 
-̂ -̂ WG- 870/651. 

manera l'esperit ja no té a veure emb una cosa exterior sino 
amb quelcom espiritual i propi; llavors l'esperit té a veure 
només amb si mateix i, per tant, és Iliure per a si'"™. 

L'esperit ja no és depenent, passi u i receptiu de 1 a real i tat 
sensible, sino que la transforma creativament tot realit-
zant-se a si mateix en la seva obra. En l'art l'esperit és 
actiu, espontani i Iliure; i 1'artista és un subjecte també 
actiu, espontani i, en definitiva, Iliure. L'art podia 
representar la veritat pero no de la forma millor, que només 
el pensament i la ciencia eren capaces d'expressar auténtica
ment ; per aixd, l'església se'n va comentar a allunyar. 

(b) El segon fenomen, que ens aproxima al "dia de la univer-
salitat que irromp finalment, després de la llarga, fructí
fera i terrible nit de l'edat mitjana"*^, és 1'estudi i 
r e c u p e r a d o de la saviesa antiga. Així, occident va entrar en 
contacte amb "alió veritable i etern de l'activitat humana""^"* 
i l'home descobreix una norma molt diversa del qué s'havia 
d'honrar, alabar i imitar- El formalisme escolástic és 
substitui't per un contingut totalment divers, Hegel conside
ra que amb el retorn a Plato neix un nou món humé-

(c) El tercer fenomen destacat per Hegel són els grans 
descobriments geográfics, que ell considera com una manifes-
tació mes del volcar-se sobre el món del nou esperit. 
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La ciencia -representada peí saber humanlst ic laic, oposat a 
1'Qscolástica teológica-, l'art i l'impuls del descobriment 
són els trets que inauguren la modern:tat. Pero és important 
remarcar que Hegel pensa que aquests trets i la modernitat 
sencera han estat fruit del principi cristi¿ i de l'educació 
duta a terme per l'església. Així, en aquest moment el que hi 
ha "de mes noble i de mes elevat en l'ésperit huma, alliberat 
per mitjé del cristianísme i emancípat par mitjá de l'esglé
sia, presenta el seu etern i veritable contingut"*'". Ha 
acabat, dones, l'etapa en qué l'ésperit era educat i format 
en el cristianísme sota la tutela de l'església. Ara l'éspe
rit s'ha alliberat i ha tret el millor do si, i ja no li cal 
ol domini ni la vigilancia eclesiástica. Poro, l'església no 
es resigna a emancipar totalment ol seu pupil 1 esdevé, així, 
una remora on la historia i ol progrés de l'ésperit. El quo 
fins ara ha estat un motor d'educació i desenvolupament, 
esdevé ara un pos mort i l'impediment mes gran per a un 
posterior desenvolupament espiritual. 

L'església -malgrat ol fracás que es dosprenia de les 
croades- romanía en la subjectivitat sensible immedíata, 
per aixó, la seva espiritualitat os degrada í penetra en ol 
seu interior la corrupció. L'església perd, per tant, 
l'avanguarda de l'ésperit universal, ja quo aquest ha arribat 
a conéixer alió sensible com a només sensible, a realitzar--
so en alió finit d'una manera infinita i a estar en la seva 
activitat mundana com en si mateix. Com sempre que una 
realitat no desenvolupa en si el principi deis nous temps i 
román presonera d'un principi ja suporat, la corrupció 
interna brolla ara en l'església. 

Hegel adopta la postura deis reformats en tota l'exposició de 
la corrupció de l'església. Els seus signes són el comero 
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d'indulgencies, les intrigues mundanos del Papa -que arriba a 
fer servir amb fins polítics l'excomunicae i 6-, l'esclavitud 
espiritual vers la jerarquía, l'adoració d'imatges sensi
bles. En contra d'aixó, els que conserven la virtut, adopten 
una actitud abstracta I negativa, fugan del m6n i de la 
realitat, renuncien a la vida ética í familiar <quQ, com 
veurem mes endavant, és un mistíclsme que a Hegel H sembla 
gairebé tan condemnable com aquella degradació). 

Per a Hegel, només la Reforma posará fi par igual a la 
degradació i a aquesta renuncia al món i a l'eticitat: "la 
virtut de l'església, que está dirigida contra la sensual i-
tat, fuig de la realitat Cd'una maneral només abstractament 
negativa, renuncia al món, Césl morta. No arriba a ser ética, 
perqué separa l'home del cercle de la vida; paró la suprema 
virtut resideix justament en aquest cercle, en la familia"*^'''. 
Hegel constata Inexistencia a l'época de protestes per aquest 
estat de cosas, paró en remarca la debilitat, Ja que -com en 
el cas de l'impari carolingi- "el temps no era encara prou 
madur per a ells"*^3. Paró, així com l'alternativa no estava 
prou madura a l'interior de l'església -hom havia d'esperar 
Luther-, sí que ho estava fora d'ella: amb la formació 
incipíent deis estats neix un fi universal plenament justifi
cat, que és el que s*oposa ara a la degradada església. 

L'edat mitjana havia doblegat amb la seva dura disciplina 
l'esperit individual i egoista. La inseguretat i la servitud 
feren desitjar ais individus un poder universal Just -l'es
tat-. L'església produl la purificació deis esperit i la 
sensació de la reconciliació amb l'universal; paró aquesta 
reconci1iació i aquell poder universal només tingueren lloc 
en l'estat. Ell va sotmetre, finalment, alió natural i alió 
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arbitrari, elevant així l'home a la Ilibertat*"*. Per aixd, 
Hegel diu que l'home s'ha alliberat no de. la servitud sind 
per la servitud*''. El mal al que calía combatre era la 
crueltat, la injusticia, l'apetit animal -el que nosaltres 
anomenem animalitat humana- i l'home quan n'está dominat és 
incapac de teñir eticitat i religiositat. Precisament la 
violencia víscuda a l'edat mitjana, ha alliberat l'home 
d'aquesta voluntat violenta i animal^^i l'església l'ha 
vencuda peí terror ais inferns o per les armes- Hegel recorda 
que l'home necessitava passar per aquesta situació, ja que 
només passant per aquest íntim esquincament podia arribar a 
la certesa de la reconci 1 iació• pero també diu que amb la. fi 
de l'edat' mitjana desapareix el moment de i'educació peí 
terror i la violencia i s'inicia una forma més pacífica 
d'educació. 

Hegel mostra ara la convicció que ha arribat allí on volia 
arribar. Ara alld superior i veritable resideix en el 
sentiment de la reconci 1 iació real"^*; i en el sentiment 
de si de l ' home no hi ha cap s u b l e v a d o vers alld diví o 
universal, sinó que en ell es manifestá la millor subjectivi
tat -la que és una amb l'universal i absolut, la que dirigeix 
la seva activitat ais fins universals de la.rao-. L'home ha 
aprés a acceptar l'universal i racional -alld Idgic- realit
zat empiricament en el món fácticament existent. L'home 
cercará a partir d'ara la seva Ilibertat i la seva esséncia 
en aquesta Idgica de l'existencia empírica en qué viu i és. 
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2.4.5.- El tercer periode. Una rgconct1iació efectiva; la 
Reforma. i una reconci1iació fracassada; la Revolució 
Francesa 

Amb aquest apartat acabarem la nostra onálisi del desenvolu
pament concret do la filosofia de la historia universal 
hegeliana. Introduirem (1) la Reforma luterana, veurem el seu 
desenvolupament Idgic intern (2) i la seva relació amb el 
món temporal <3). Estudiarem, així, les seves conseqUéncíes 
poli tiques <4), que en darrer terme configuren un nou 
equilibri polític deis estats europeurs (5). Tambó, tractarem 
del progrés en la cultura espiritual (6> i de la Il.lustració 
(7). Arribarem a l'anélisi hegelina de la Revolució Francesa 
(8), seguirem el seu curs (9) i, finalment, conclourem amb 
els darrers esdevenlments consignats per Hegel (10). 

( 1 ) La Reforma 

En el tercer estadi del món germánic és on l'esperit se sap 
Iliure; on vol alió veritable, etern i universal en si i per 
a si''"-. Es a dir, l'esperit existent se sap Iliure perqué ha 
aprés a voler l'universal, el que és en i per a si i que ell 
mateix té per esséncia; llavors, els individus empírics i 
particulars es reconeixen en alió lógic i universal. Hegel, 
que adopta sempre el punt de vista reformat, considera 
la Reforma com a inici i, alhora, centre d'aquest període; 
per tant, considera que amb la Reforma s'assoleix l'essencial 
d'aquesta reconci1iació. 

''=WG. 877/657. 
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Hegel considera la Reforma com un episodi essencial en el 
desenvolupament de l'esperit i no és, per tant, quelcom que 
depengui de les circumstáncies externes- £s un episodi de la 
historia que afecta la interioritat més íntima de l'esperit 
universal i, per tant, el seu 'significat sorgeix -exclusiva-
ment- de les raons lógiques que afecten el desenvolupament 
espiritual total. No s'ha de cercar, dones, la significació 
de la Reforma només en els esdeveniments externs' i empírics 
-que son també importants- sinó sobretot en el seu desenvolu
pament lógico-espiritual que només el pensament especulatiu 
pot revelar. La Reforma no depén de l'individu Luther -o 
de qualsevol altre- sinó que és fruit de la necessitat de la 
historia, ja que "un esdeveniment semblant Cía Reforma! 
no es troba Iligat Cnomés3 a un individu, com per exemple 
Luther, sinó que els grans individus son engendráis pels 
temps mateixos""^^. 

Perd Hegel també vol remarcar que no son les circumstánci es 
externes o merament empíriques les que donen la necessitat de 
l'esdeveniment sinó, exclusivament, la lógica del desenvolu
pament de l'esperit: "en conjunt, 1 'ocasi6 l¥eran1assung1 és 
indiferent; quan una cosa és necessária en si i per a si i 
l'esperit está en si preparat t fert ig]. tant pot fer aparició' 
d'aquesta o d'aquella manera"^*. Com remarquem en la tercera 
part, el que dona la necessitat és el moment lógic i no les 
mares circumstánci es empíriques -que sense la presencia de 
l'esperit son simplement accidentáis i contingents. 

Va ser, per tant, la interioritat germánica i el principi 
cristiá en el seu desenvolupament la causa darrera, lógica i 
profunda de la Reforma. Hegel afirma que només de la simpli-
citat i senziIlesa de l'esperit germánic pur podia sortir 
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^=Com veiem, Hegel val.ora la grandesa deis pobles des de la 
lógica del seu discurs mes que no simplement des de la 
valoració de- les dades empíriques» perd tampoc no ho fa 
en contra d'aquestes dades empíriques sino cercant 1'harmonía 
entre les necessitats Idgiques del discurs totalitzador 
i les dades empíriques concretes. 
•^^m. 878/658. 

aquell esdeveniment, ja que n'havia conservat el principi de 
la llibertat espiritual <que es pot rastrejar en aquell 
Gemüt indeterminat i universal). La resta de pobles havien 
sorgit al món, havien descobert un nou continent, havien 
desenvolupat la industria o una act ivitat segura i e-spiritual 
en el món -diu Hegel- perd mancaven d'aquel la simple qualitat 
espiritual, que és en en el desenvolupament de l'esperit alio 
decisiu^''. Ara comentarem les planes, densas i brillants, 
on exposa aquesta llibertat auténtica i la manera com ha 
estat assolida par la Reforma. 

La primera premisa del raonament -que ja hem trobat en la 
doctrina del pecat original- és que l'home natural no és com 
ha de ser"̂ * i que s'ha de .superar la natura animal mitjanoant 
l•espiritualitat interna, fis per mitjé d'aquesta -la fe- i no 
per una cosa sensible -1'hostia- com s'assoleix el eoneixe
ment de la propia esséncia. Crist, que és la subjectivitat 
infinita i la veritable espiritualitat, no és -ara- present 
en res externj per aixd, els homes l'han de cercar en el seu 
pensament, en la seva intimitat i en la fe. Llavors coneixen 
el goig de déu, el goig de ser u amb déu, de lliurar-se 
totalment en i a déu. Aquest goig i consciéncia de déu és la 
consciéncia d'alld mes real, que no és sensible i -no 
obstant- esté present, actuant i afect iu. Encara mes, 
tot alld exterior només té virtualitat en la fe i en el goig, 
perqué el procés de salvaeió només té lloc an el cor i en 
l'esperit -en el saber-. Quan hom sap aixd -sap del poder 
absolut de l'esperit, de la subjectivitat infinita, de la fe-
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s'acaben les exterioritats^^ i les moltes formes de submissió 
de l'esperit a impulsos arbitraris o animáis. Per a Hegel, la 
"simple" diferencia entre la doctrina luterana i la católica 
consisteix en qué la reconci1iació no pot ser realitzada per 
una cosa merament exterior -1'hostia- sinó en i per la fe -en 
la submissió i adoració de l'esperit vers 1'absolut- i en 
i peí goig amb qué 1 'hostia es rebuda'-'". 

Pels reformats Crist no ha de ser pres merament com un 
personatge historie, sinó que l'home té amb ell una relació 
en 1'esperit. La fe no és una certesa de coses finites i 
propia del subjecte finit sinó la certesa subjectiva d'alló 
etern, de la veritat existent en si i per a si, ja que és una 
certesa que no convé a 1'individu conforme a la seva particu-
laritat sinó segons la seva esséncia universal. Quan l'home 
sap que és pie d'esperit diví, desapareixen totes les 
relacions exteriors, ja que és el cor, la innerste Bewusst
sein. la Gew í ssen . 1 ' espí r i t ua 1 i t at'̂ '', el que arriba a la 
consciéncia de la veritat, i aquesta subjectivitat és la de 
tots els homes. Tots els homes han de dur a terme per a si 
mateixos l'obra de la reconci1iació; aixó ho expressa el fet 
que la veritat no és -pels luterans- un objecte ja fet, sinó 
una obra constant de l'esperit. En la fe la subjectivitat 
deis individus, la seva Gewis.sheit i Innerl ichkeit . és 

veritable subjectivitat. Només existeix veritablement, per 
tant, quan s'ha transformat en el saber de l'esperit i de la 
veritat; perqué per fer-se veritable necessita abandonar 
l'opinió subjectiva i fer seu el contingut objectiu -la 
doctrina de l'església-. Llavors l'esperit subjectiu es torna 
Iliure en la veritat, ja que nega la seva particularitat i 
torna a si mateix -reconeixent la veritat objectiva que esté 
present en si mateix-. Necessita el contingut i la doctrina 

^^WG. 880/Ó59. 
^®WG. 878/658. 
^"MG. 880/659. 
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«•^WG. 880-1/Ó59-ÓO. 
'"'•Cal enllacar aquesta afirmació amb el fet que a l'edat 
mitjana la religiositat era encara sensible i exterior 
-relíquies, sants, miracles, etc-; és a dir, estava exterio-
ritzada o alienada en alió sensible o exterior -el Fill-home-
-aquest-. Amb la Reforma l'esperit retornaría a la seva 
intímitat i com a esperit albora subjectiu i universal 
-Esperit Sant-. 

o b J Q C t i v a per reconeixer-s'hi i abandonar, així, tot contin
gut part icular. 

Aquest esperit (reconeixer el contingut objectiu i saber-lo 
com a propi) és l'esséncia del subjecte; per tant, quan el 
subjecte el reconeix com la propia esséncia i actúa en 
conseqüéncia, és i es fa Iliure, perqué existeix absolutament 
en sí"'^'. Llavors és plenament espontani i absolutament actiu; 
no és passiu sinó que realitza el seu ser, perqué és el seu 
ser i no perqué li vingui ímposat des de fora. Així s'ha 
realitzat la Ilibertat cristiana i s'ha aconseguit -en 
l'església i sense sortír-ne- 1'absoluta intimitat de 
1'ánima. En l'església luterana la subjectivitat de l'indivi
du és tan necessária com 1'objectivitat de la veritat. Perd, 
posar la. Ilibertat subjectiva merament en el Gefühl sense 
aquest contingut objectiu, és romandre en la mera voluntat 
sentimental -i la voluntat sentimental és la natural, per a 
Hegel-. fis romandre en el que nosaltres anomenem animalitat 
i, per tant, dintre del pecat original, del mal. 

Hegel afirma que si l'edat mitjana era l'edat del Fill, la 
Reforma és l'edat de 1'Esperit CSantl'^*. L'esperit ara 
existeix albora en si mateix i en la veritat, si bé encara 
una mica oposat i apartat del món étic i mundá. El temps 
futur -fins al temps de Hegel- no ha de fer sinó infondre 
aquest principi en el món, de manera que aquest assoleixi la 
forma de la Ilibertat i de la universalitat -és a dir com a 
cultura, que és l'afirmació de la forma d'alló universal-. 
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Aquest temps futur trindré. com a principáis elements tres 
figures: (1) l'antiga església, que té el mateix contingut 
que la fe de la subjectivitat Iliure pero de manera exterior 
-l'església católica-. (2) El món temporal, on hi ha les 
necessitats naturals i exteriors de la vida, els fins 
subjectius. (3) La nova església, el regne de la Ilibertat de 
l'ésperit en la forma del coneixement subjectiu -l'església 
reformada-. Davant la débilitat i manca de valor ético-uni
versal que encara té el món temporal -que la vella església 
li nega-, la nova església ha d'incidir sobre ell infonent-li 
el seu principi superior. La Ilibertat auténtica tot just 
ara apareguda en el món exclusivament religiós i espiritual, 
ha d'esdevenir Ilibertat existent .efectivament en el món étic 
i temporal. La Ilibertat s'ha de realitzar í en la forma de 
1'objectivitat, s'ha de realitzar en un món étic i en un 
estat. 

Perd, la manera com s'afirmará i real itzara la Ilibertat en 
el món será per mitjá del pensament i de la voluntat del 
subjecte pensant. Ca religió mourá els esperits i les 
consciéncies a la realitzacíó efectiva d'un estat étic, 
universal i racional. Quan la materia i el món és informat 
per l'element d'alld universal, quan pren la forma del 
pensament, quan la reconciliació en si i la veritat es fan 
també objectives en tant que forma, llavors el món és 
transformat peí principi de l'ésperit Iliure. La cultura, el 
pensament en general, és el resultat i l'agent d'aquesta 
afirmació d'alló universal -que hem vist néixer en ©1 món 
religiós-. 

Per a Hegel, és necessari que el dret, la propietat, l'etici
tat, el govern, la constitució, etc, siguin definits d'una 
forma universal per tal que s'ajustin al concepte de la 
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les relacions de la realitat". 

voluntat Iliure i resultin rae i onal 5"=»=. Des d ' aquest moment 
la religió i l'estat es troben en harmonía, ja que tots dos 
teñen el mateix esperit. Així es verifica per a Hegel 
1'auténtica reconeiliació del món amb la religió, que té en 
la religió -com veurem en la tercera part- 1'element impul
sor. Quan la intensitat del Iliure esperit subjectiu s'ha 
resolt -essencialment per 1'educació da la religió- en pro de 
la forma de la universalitat, llavors pot fér la seva 
aparició plana de nou l'esperit objectiu. fis en aquest sentit 
que cal entendre que Hegel diguí qu© l'estat esté fundat en 
la reí ígió"'^. 

Hegel ha arribat finalment al que pretenia en la seva 
historia universal» la llibertat ha estat assolida. Ara només 
manca el fer efectiva plenament en ©1 món aquesta llibertat 
i, ja sabem, que per a Hegel la realització efectiva de la 
llibertat és l'estat -l'estat racional exposat en la Fi1oso-
fia del dret-. Aquest estat culmina, dones, la histdria 
universal, de la mateixa manera com aquesta era la culminacíó 
de l'esperit objectiu. Des d'aquesta perspectiva, Hegel 
analitza els esdeveniments polítics del seu temps: son els 
passos concrets cap al naixement d'aquest estat -en els 
países germánics purs, en especial, Alemanya- o els intents 
abstractes i condemnats al fracás deis paísos romanitzats -en 
especial Franca i la Revolució Francesa-. 

Hi ha, per tant, en tot el que ara dirá Hegel una dualitat 
clara entre la descripció del moment i necessitats lógics de 
l'esperit i la descripció deis esdeveniments que els realit-
zen efectivament i empiricament- Per aixd comentará recollint 
©Is aspectes mes vinculats a les consciéncies i, per tant. 
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ais continguts religiosos, per continuar -després- exposant 
la realització d'aquesta Ilibertat en el món ético-polític i, 
per tant, mundá• 

(2) El desenvolupament interior de la Reforma 

Luther comenca per la crítica a la situació corrupta de 
l'església i la seva jerarquía en especial, crítica que 
-com hem vist- compartía amb molta altra gent. Pero Luther va 
extendre molt aviat la crítica des deis casos particulars 
-clergues impurs, etc- a la institució i els dogmes""*. Luther 
estava dotat de la confianca en l'esperit huma -que neix a la 
fi de l'edat mitjana- per a "adoctrinar-se per ell mateix" i 
en la Biblia; armat d'aquesta confianca va rebutjar tota 
autoritat de l'església -incloent-hi la del Papa- substi-
tuínt-la per la capacítat de "reglar" per la Biblia la propia 
consciéncia"'*'. 

Aquest enfrontament amb l'església com a institució tempo
ral i no només amb la doctrina, va provocar la divisió 
d'Europa en dues. Hegel té, llavors, el problema -la solució 
del qual ha vingut essent preparada des del comencament del 

^'^WG. 882/661. 
^''D'aquesta manera Luther du a terme avant la lettra 1 ' ideal 
il.lustrat de la Ilibertat de pensament i, albora, 1'ideal 
que els tres amics de Tübingen van recollir en El primer 
programa de 1'idealisme alemany. D'una banda, fa desaparéixer 
el domini i obediencia cega CWG. 888/6653 d'una casta 
sacerdotal (desapareix la submissió deis esperits a la 
jerarquía í a la tradició). I, d'altra banda, veu en el 
"Ilibre nacional", que representa per al poblé alemany la 
traducció de la Biblia de Luther, el complíment d'aquella 
nova religió que havia de desenvolupar per igual totes "les 
forces de cada indívídu í de tots per igual. Aquella religió 
-que ara ja no será mitológica- que permetrá donar-se la má 
els homes íl.lustrats i no il.lustrats. Efectivament la 
Biblia de Luther va esdevenir segons Hegel "un Ilibre 
fonamental per a 1'adoctrinament del poblé" CWG. 882/6611, 
que no té punt de c o m p a r a d o amb cap altre Ilibre nacional a 
Europa. 
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món germánic- d'explicar perqué la Reforma es produeix només 
en una part d'Europa. Hegel dona, com sempre, dos tipus de 
raons: unes que responen a la necessitat del concepte, a 
moments en el desenvolupament de l'ésperit i que nosaltres 
anomenem "Idgiques"; i unes altres d'exteriors, tal vegada 
accidentáis perd presents i reals, i que nosaltres anomenem 
"empíriques". 

Entre les primeras, cal incloure-hi el tipus divers de 
carácter deis pobles germánics purs i els pobles germánics 
romanitzats. Aquests darrers ja els havia carácteritzat per 
la seva dualitat, perqué "han conservat la desunió en el fons 
mes íntim de 1'ánima, en la consciéncia de l ' esperit'"=*», i 
també per la seva limitació en perseguir només alld fix i 
determinat. Així els pobles romanitzats teñen un carácter 
abstráete -car víuen en l'escissió- i resten fíxats en 
quelcom també abstráete i alhora determinat absolutament. 
Així -d'una banda- escindeixen 1'interés temporal i 1'espiri
tual, i -d'altra banda- s'han sotmés a interessos determinats 
perdent la infinitud de l ' esperit''^. Per aixd -díu Hegel- que 
els pobles romanitzats "están en alld mes íntim fora de si. 
Alld mes íntim no existeix en elles com un tot Ccontenen 
escissions representati ves i abstractes3; l'ésperit no está 
en si mateix en aqüestes consciéncies"*"'. En aqüestes nacions 
la consciéncia no está unida sino escindida, no és plenament 
espiritual ja que hi ha un residu natural i representatiu. 
Llavors, l'ésperit no reconeix la universalitat en si, s'hi 
sent exterior, perqué la seva intimitat no sap de l'ésperit 

«"^WG. 88Ó/ÓÓ3. 
^•^WG. 887/664. 
"^^MG. 886/664. "Aber dann zeigt sich sogleich bei dan romantis-
chen Volkern diese Trennung, das Festhalten eines Abstraktan, 
und damit nicht diese Totalitat des Geistes, des Empfindens, 
die wir Gemüt heissen, nicht dies Sinnen über den Geist 
selbst in sich, -sondern sie sind ím Innersten ausser sich. 
Das Innerste ist nicht ais ein Ganzes vorhanden; der Geist 
ist in diesem Bewusstsein nich sein eigen." 
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com la seva esséncia universal. Es evident per a Hegel, que 
aqüestes nacions consideren com dues coses diverses 1'interés 
espiritual i el temporal. Cerquen els seus fins temperáis 
sense barrejar-hi les seves ereences religiosos, alhora que 
passen com un trámit els assumptes religiosos sense preocu
par-se en la seva coheréneia amb les seves aceions temperáis. 
A116 interior está doblegat a interessos determinats, 
particulars, per tant la infinitud de l'esperit s'hi troba 
absent. 

El seu interior no és Iliure, no és el lloc on sorgeix 
absolutament activa i pura la seva espontanei'tat, sino que és 
un ámbit receptiu, passiu, determinat ja per alld animal o 
particular. No és eom la interioritat germánica universal i 
indeterminada sino, al contrari, particular i determinada des 
de 1'exterior; fins i tot, deixen la tasca i tot el que 
correspon a aquesta interioritat a l'església. Són passius, 
interessats, determinats animalment i deixen la universali-
tat, la puresa, que han de earáeteritzar 1'interior a cura de 
l'església -com si no fes quelcom propi sino extern a ells, 
una mera formalitat-. En eerta mesura alld religiós i alld 
temporal són indiferents entre si; per aixd mateix la 
voluntat individual reman separada de la religió -del 
manament universal absolut-. D'aquesta manera en resulta la 
desunió i la servitud de l'home, ja que la voluntat, maneada 
d'un amo ferm que posi la universalitat per sobre de les 
passions, acaba sotmesa a aqüestes darreres. Molt al contra
ri, els pobles germánics purs, com hem dit, teñen en el Gemüt 
i la pura intimitat el seu carácter. Llavors no teñen 
l'escissió o la dualitat en si i es carácteritzen per ser 
capéeos d'universalitat i d'infinitud. 

Entre les raons empíriques Hegel contempla la imposició al 
poblé de la religió deis seus sobirans. L'autorítat i la 
violencia esdevindrien així factors externs i empírics que 



360 

«''WG- 886/663-
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justificarien -per exemple- que la part sud d'Alemanya i 
Austria esdevinguessin majoritáriament catdliques. Pero Hegel 
sempre acaba reíati vitzant aquests factors exteriors, perqué 
"quan l'esperit d'una nació demana alguna cosa, no hi ha 
violencia que el lligui'"^"'. Aixd explicaría l'éxit de 
la repressió a les parts més romanitzades d'Alemanya i, 
també, a les nacions roiriániques albora que el seu fracás en 
els territoris no románitzats-

(3) Relació de la nova església amb el món temporal 

La Reforma provoca la separació en dues esglésies -la 
católica i la reformada- que arrossegaran la práctica 
totalitat d'Europa, que també s'escindirá en dues- Hegel 
valora molt la gran relleváncia en el camp polític de la 
Reforma, ja que "fou una transformació que va arribar també a 
la vida política"""^. 

La primera conseqüéncia política de la Reforma fou la 
rebel-líó deis camperoIs de Münster; perd Hegel pensa que 
aquests campareis confonen el moment de 1'al 1iberament 
espiritual amb el moment de l'a 11 iberament temporal. Intenten 
extendre la reforma espiritual a una reforma de la situació 
exterior i material. Hegel no condemna aquest moviment -la 
qual cosa ens reafirma, que considera la Reforma com un punt 
de partida espiritual per a reformes també temperáis- perd 
considera que el món encara no era madur per a la transfor
mació política- Aquest moviment va voler precedir el desenvo
lupament Idgic i necessari de l'esperit, que encara necessi
tava desenvolupar-se més plenament, i per tant va fracassar-
No obstant aixd, Hegel pensa que s'ha de produir una revolu
ció política -pacífica o no- com a "conseqüéncia" de la 
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"^WG. 884/662. 
*=WG. 887-8/665. "Die Entwicklung und der Fortschritt das 
Geistes von der Reformation an besteht darín, dass der Geist, 
wíe er sich seiner Freiheit durch die Vermittelung, die 
zwíschen dem Wenschen und Gott vorgeht, jetzt bewusst ist in 
der Gewissheit des objektiven Prozesses ais des gottlichen 
Wesens selbst, diesen nun auch ergreift und in der Meiterbil-
dung des Weltlichen durchtmacht". 

Reforma; i si l'aixecament deis camperols a Wünster no la va 
assolir, va ser tan sois perqué era massa precipitat; "el món 
no estava prou madur encara per a una transformado política 
com a conseqUéncia de la reforma eclesiést ica"*'* . 

Amb la Reforma l'esperit sap que és ú amb l'absolut i 
objectiu -per la conciliació entre l'home i déu, entre home i 
esperit universal, entre particularitat i universal itat-. 
Llavors sap que la voluntat divina -en la qual ell també 
hi esté immers- s'ha de realitzar plenament en el món. Amb la 
reconciliado religiosa s'ha arribat a la consciéncia que 
alió temporal és capac de contenir en si la veritat; per 
tant hom compren la histdria i el procés objectiu present en 
el món"'*. A aquesta reconci 1 iació en la religió ha de seguir 
necessáriament la reconciliació ética, ja que hom deixa de 
veure alió diví com un mer mes enllá i descobreix que 
l'eticitat i l'estat son també divins (Hegel diu que son 
manaments de déu i que peí seu contingut no hi ha res mes 
sant ni mes elevat). 

Desapareixen així aquel les prohibió ions antietiques de la 
vella religió: el celibat, el vot de pobresa i d'obediéncia. 
Hegel considera del tot essencial la s u p e r a d o d'aques
tes tres exigencias o vots, ja que la seva concepció de la 
societat i la vida ética així ho exigían. La societat es 
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""Per a Hegel -com per a la seva época- hom entra on la 
societat -la relació recíproca de dependencia social- mitjan-
gant la familia, que és un vínole é t i c No hem d'oblidar que 
en la Filosofía del dret la familia és el primor estadi de 
l'eticitat i la base sobre la qual s'edificará la societat 
civil. 
•̂ •̂ No se'ns ha d'oscapar la revalor i tzació del dret a la 
propietat i a la riquesa que significa la reívindicació 
reformada del treball. Donat que el treball és l'activitat 
que realitza a l'home, la industria i el comerg es fan ara 
étics i desapareixen els impediments al treball productiu 
de l'home i al gaudí deis guanys. Sembla que, ja en temps de 
Hegel, la famosa tesi de Weber sobre la relació lutera-
nísmo/calvinísme i capitalismo no se'ls escapava ais propis 
reformats. 

basava en temps de Hegel en dos pilars básics; la familia"" i 
la propietat"*'*; Hegel, també recul 1 la gran reivindicació 
i 1.lustrada de la Ilibertat de pensament si bé en treu unes 
consequéncies del tot diverses. Així, Hegel está fent una 
ínterpretació de la Reforma des de les tesis liberáis i 
i 1.lustrados, des de la nova societat i l'estat modern. 

L'obedíéncia cega a la jerarquía eclesiástica del catolicisme 
és substituida en els reformats per l'obedíéncia ética a les 
liéis de l'estat, com a la rao de la voluntat individual i de 
la seva acció. Hegel afirma que només en aquesta obediencia 
l'home és Iliure, ja que la particularítat -exterior i 
passivament assumida- obeeix l'universal -qua constitueix 
la propia esséncia del subjecte-. L'home en funció de la seva 
Gewissen -consciéncia moral- ha d'obeír lliurement i obrir 
així la possibilitat de realitzacíó de la rao i la Ilibertat. 
Ara els manaments divins no són res mes que el qua la rao és 
i mana; no hí ha, per tant, contradicció entre racionalitat i 
religió, cada una es pot desenvolupar lliurement en el seu 
terreny sense exercir violencia sobre 1'altra, i l'una ja no 
justifica les salvatjades i maldats comeses an nom de 
l'altra. 
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•^=16. 888/665-
•'^WQ. 889/665. 
•'^id. 
•'®MG. 890/666. 
"^'MQ- 893/668. 

Hegel interpreta aquesta influencia de la Reforma en la vida 
política -així com l'eliminació deis dogmes que abstreien de 
la vida ética universal els eclesiástics i homes de bé, 
convertint el bé en un mes enl lé'*'='- com la reconci l iació 
entre estat i església. Aquesta reconci1iació té pero el seu 
moment mes important en la reinterpretació de l'obediencia 
cega a l'església en "l'obediénci a a les liéis de l'estat, 
com a rao de la voluntat i de 1 'acció""*^. Com veurem en 
el capítol que dediquem a la llibertat, per "aquesta obedien
cia l'home és Iliure, ja que la particularitat obeeix a alld 
uni versal . 

La reconci1iació entre església i estat ha de tendir a la 
reconstrucció de l'estat i del sistema étic. Al principi, 
pero, la reconci1iació s'ha de realitzar en el subjecte, ja 
que aquest ha d'adquirir consciéncia que l'esperit viu en 
ell. Per a qué aixó s'esdevingui, cal un procés de trans
f o r m a d o que superi el seu ser natural i el duguí a la 
veritat. L'home és natural i dolent quan els apetits sensi
bles i naturais, la voluntat d'alló injust, s'obren a 
l'existéncia índómits, indísciplinats i violents. Pero 
s'exigeix a l'home que sépiga que el mateix és dolent i, 
alhora, que l'esperit bo habita en ell; se li demana que 
"recorrí d'una manera immediata el que és en si d'una manera 
especulativa"*"*. En els primers moments de la Reforma p e r o , 

la Int'erioritat pren una forma abstracta que encara havia 
d'adquirir existencia en alió temporal i en l'estat. Aixó és 
el que ara hem de considerar: com es forma la consciéncia de 
les liéis universals de la llibertat"*"'. 
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<4) Les consgqüéncigs politiqugs de la Peforma 

En el moment d'analitzar la relació de la vessant religiosa i 
de la política en la Reforma, a Hegel li interessen sobretot 
dos trets: primer remarcar la manca de poder del gran imperi 
de Caries V -com a mostra que l'auténtíc poder ve donat per 
les idees i la Idgica de l'esperit i no per la forga merament 
exterior o empírica- i, segon, criticar la constitució donada 
a Alemanya amb la pau de Westfalía. 

Sobre el poder de 1'emperador, Hegel diu que és una Wacht 
existent pero que no produeix cap resultat historio i es 
maní f esta com a Ohnmacht iges**"' -és només un poder exterior 
que manca de la forga "lógica" de l'esperít en el seu 
interior-. Aquest poder real i empíric no té conseqUéncies 
perqué no sap com actuar, no sap qué fer, és indecís. Li 
manca la direcció i la lucídesa de l'esperit; de manera que 
tot i teñir la forga, la malbarata. El cas del poder de 
Caries V és el prototip d'un poder que no té esperit, que no 
té l'esperít darrera seu -animant-lo i fent efectiu el seu 
poder-. El poder exterior de Caries V és un poder sense el 
suport del principi espiritual actual; per tant, és un poder 
sense guia, sense brúíxola, sense convicció. fis un poder buit 
i merament empíric, escindit de la forga lógica que només 
l'esperit atorga. fis, per tant, la mostra de la ineficacia i 
insuficiencia de la mera forga exterior, material í empírica; 
i, alhora, de la potencia i efectivitat de l'esperit, de les 
idees que expressen l'esperit universal en el seu desenvolu
pament lógic actual. D'altra banda, l'esperit que li manca a 
1'emperador esté en els reformats i, per aíxó, "1'ímperi de 
Caries V no va poder oposar-se a 1'interés historie que la 
nova església arribes a teñir existencia temporal . 
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En el cas de la pau de Westfalia, aquesta significa per a 
Hegel -a part del reconeixement de l'església protestant com 
a indépendent de Roma- la c o n f i r m a d o deis drets privats deis 
paisos en qué es dividía Alemanya**^^. Alemanya veu frustada 
la seva uníficació i Hegel al llarg de tota la seva vida 
sempre se'n queíxa. Veu en la pau de Westfalia el resultat de 
la política maquiavélica de Richelieu, el qual cerca evitar 
la uníficació i consegüent enfortiment d'Alemanya-

<5) Les monarquies i el sistema deis estats europeus 

Després de la Reforma tot un nou sistema polític s'afíanca a 
Europa. D'una banda, els dos partits religiosos troben una 
existencia política i mantenen relacions posítives de dret 
públic o privat, d'altra banda, les diverses nacions i estats 
s'han fet adults i han desenvolupat una consciéncia de si 
mateixos, el seu carácter nacional**'^. Hegel relaciona la 
c o n s o l i d a d o deis diversos estats particulars europeus amb la 
c o n s o l i d a d o també dé la millor forma de govern: la monar
quía- Per aixó, ara s'afanya en fer una defensa de la consti
tució monárquica i exposa la nova situació d'equilibri 
europeu que subst itueix el concepte de "cristiandat"*'^'*. 

Quan Hegel pensa en la monarquía, pensa sobretot en la 
constitució d'un estat-nació que té un únic centre polític i 
que és, per tant, una individualitat amb una única voluntat-
Pero pensa que aquest centre únic no ha de reprimir sinó 
expressar el ser i sentir de tot el eos social. L'exemple 
paradigmátic d'aquest tipus d'estat seria l'estat racional 
formulat en la Filosofía del dret: una especie -per enten
dre ' ns- de despotisme il.lustrat que -segur de la seva 

^'=>=WG. 898/672. 
*'='=WG. 899/673. 
lo^yQ. 910/680. 
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^"^=WG. 899/673-4. 
'̂='**WG. 901/674. 

fortalesa com a garantía del predomini de la universalitat-
és capac de respectar l*ámbit legítim de la societat civil i 
les particularitats. 

En la monarquia, efectívament, l'estat té un centre incommo-
bíblo -que 1'herencia i la primogenitura garanteixen per al 
futur i per damunt de.ls béndols-, que pot ser representat per 
un individu i que encarna una voluntat decisiva, darrera, 
inapel.Iable i única. El centre ha d'estar ocupat per un 
individu que escapi a l'elecció, perqué com diu Hegel: 
"si alié darrer i decisiu ha de ser un individu, aquest ha 
d'estar determinat d'una manera immediata, natural, no per 
elecció, peí eoneixement o per altres coses semblants"'^'^=». 

Per valorar el rebuig de l'eleccié com a manera de designar 
el monarca, hem de teñir en compte el model que Hegel té al 
davant. Aquest model és el Sacre Imperi Romé Germénic, on 
l'emperador és nomenat entre els princeps germánics, amb la 
conseqüéncia que el poder no recau en l'emperador sino en 
els electors. Aquest sistema d'elecció va debilitar la forca 
de l'emperador i de 1'imperi, i va portar en darrera instan
cia a la no unifícació d'Alemanya. Per tant, es compren que 
Hegel -malgrat els ideáis juvenils revolucionaris i libe
ráis- valores extraordináriament el poder central fort. També 
en aixó els alemanys de 1'época envejaren Franca, de la qual 
tingueren un ciar complex d'inferioritat. Per aquests motius, 
Hegel valora tant positivament el que la monarquia tingui un 
poder independent -que li dona, per exemple, l'exércit 
permanent sota les seves ordres directes*'^*. Aquest exercit 
permanent és el que permet que el dinasta pugui oferir la 
máxima llibertat ais seus súbdits segur de la seva obedien
cia. Hegel ho diu clárament -tant com ho va fer Kant-, 
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aquests exércits són "tan necessaris per a la c o n s o l i d a d o 
d'un centre contra les insurgéncies deis individus sotmesos, 
com per a la defensa de l'estat de 1 ' exterior"*'^''. 

D'altra banda, per a Hegel la monarquía no era la repressió 
deis súbdits, del poblé, sino al contrari deis opressors del 
poblé: 1'aristocracia. Així Hegel interpreta l'aparició de 
les monarquies modernes com "la depressíó de l'aristocracia". 
Com desenvolupem en la tercera part, el reí i el poblé eren 
alíats en aquesta desitjada "depressió"*'^"='. Tampoc no hem 
d'oblidar el context en el qual Hegel fa aqüestes afirma-
cíons: la monarquía moderna tendía a reduir els privilegie 
senyorials i a acabar amb els restes feudals, que entrebanca-
ven el progrés espiritual, el comero i l'economía de la nova 
societat burgesa. Hegel, en la seva Iluita contra les 
particularitats que atacaven la uníversalítat ética, tant 
atacava els drets senyorials com els pretesos drets privats 
deis monarques, ja que tots ells han de ser substituxts per 
deures i drets vers 1 ' estat *'̂ *'. 

Per a Hegel, el poblé es fa Iliure en ser sotmesos els barons 
i, a partir d'aleshores, inicia el camí cap a ser considerat 
com a format per ciudadans realment lliures. L'aristocracia 
havia de ser el terme míg entre rei i poblé: el suport mes 
directe i fidel de la monarquía i, alhora, la classe servido
ra de l'estat i el poblé. El funcionariat militar de Prússia 
n'era per a Hegel 1'exemple mes ciar. Pero entre la submissió 
a l'estat de la aristocrécia -que en certa manera al libera el 
poblé- i 1'auténtica Ilibertat resta encara un pas: el 
pensament del dret en si i per a si. Mancava la idea d'una 
justicia racionalment justificada, que fos universal i 
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superior ais interessos particulars, i que fos reconeguda per 
part deis individus. 

Amb la c o n s o l i d a d o pol í t ica de la Reforma, Europa resta 
dividida en dos grups de países en funció de la religió; 
aque.sta divisió es correspon amb la deis paisos romanit
zats i els pai'sos germánics purs. Hegel compara els países 
románics amb els germánics segons les parelles; Espanya i 
Portugal amb Escandínávia, Italia amb Alemanya i Frange amb 
la Gran Betranya. No entrem en el detall perqué -malgrat que 
Hegel mostra gran informació i encertada c o n s i d e r a d o del seu 
temps immediat- predominen les dades empiriques sense major 
e s p e c u l a d o . 

No obstant, dintre del panorama polític que així comenga a 
dibuixar, és interessant la seva teorització del lideratge 
alemany per part de la potencia eslava perd protestant 
-Prússia- per damunt de la potencia mes auténticament 
germénica perd decantada peí catolicisme -Austria-. Cal 
remarcar que aquí també es veu la importancia que concedeix a 
la religió com a determinadora del món polític; així diu de 
Prússia que era "aquell poder CWacht] que havia de néixer 
immediatament amb el protestant i sme" *'•'̂  . 

Hegel observa encertadament com el naixent concepte d'equili-
bri europeu -en el qual es consolida alld particular deis 
diversos estats, que s'esforeen per mantenir-se indepen-
dents- substitueix el vell ideal de cristiandat amb centre en 
©1 papat. La cristiandat ja no existeix, ja no hi ha res que 
la unifiqui i en el seu lloc resta un complexa estructura 
d'estats particulars, cada un deis quals cerca els seus fins 
diversos i només coincideixen en 1'esforg per mantenir la 
independencia. 
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(6) La cultura espiritual d'Europa 

Hegel vincula la revolució espiritual de la Reforma -la 
11ibert at absoluta- amb la revolució intel.lectual de la 
modernitat, ja que aquella no només es manifestá en una 
revalorització i reconci 1 iaci ó amb el món polític sinó també 
amb el món com a objecte de coneixement i com a realitat a 
transformar. D'aquesta manera hi ha una renovació i desenvo
lupament de 1'interés tedric -contemplatiu- i préctic 
-transformador- peí món- Així hi hauré un progrés en les 
ciéncies representati ves i experimentáis -que ja apunten a 
les especulati ves- i en 1'activitat práctica de l'home. 

Després de la Reforma, la religió (la protestant -ara ja 
perfecta i amb reconeixement jurídíc- i la católica -també 
transformada en part de resultes de 1 a Reforma-) román a part 
deis esdeveniments. Ella ha obert el camí, pero aquests 
es mouen a partir d'ara en el camp polític o de la cultura 
formal de l'enteniment. Ara la subjectivitat -que ja té valor 
en si i es dona la forma de la universalitat- es dedica a la 
cultura. Ara l'esperit per a si -que ja té garantida la seva 
existencia política i que té la seguretat de la fe luterana-
deixa en Ilibertat el món per a qué se li manifesti tal com 
és (interés teóric) i, albora, cerca en ell a si mateix i a 
la veritat (per tal de transformar-lo a la seva mesura 
-interés práctic-). Hegel diu que ara el món ja no és mágic 
ni té amagada una divinitat misteriosa, sinó que apareix com 
el lloc on es desenvolupa 1'activitat del subjecte. 

Una de les maneres com l'home .se li atañes, disposat a 
coneixer-lo (interés teóric) és mitjancant les ciéncies 
empíriques (que l'església católica no deíxa progressar en no 
deixar prou Ilibertat a la subjectivitat -judici de Gali-
leu-). Aquesta será també una mostra de la superioritat del 
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111 y(3. 910.''ó8l. Hegel afirma que només partint de la consciénci 
religiosa hi ha probitat. i honradesa, les quals consisteixen 
en l'esperit de la veritat -que és, en definitiva, esperit 
religiós- pero aplicat a alió particular i no a l'absolut. 

principi protestant, ja que -oegons Hegel- només l'home 
alliberat po't reconéixer l'alteritat, deixar-la desenvolupar 
per si mateixa i, alhora, veure-la com el lloc de la seva 
activitat teórica i practica. 

La religió protestant ha donat suport al món i a l'acció 
humana sobre el món. D'una banda, ha afiancat l'esperit 
práctic, la probitat CRechtschaffenheit 1 i de la honrade.sa de 
1'activitat mundana de l'home, la qual ha de "desembocar en 
la consciéncia d'alló absolut"^**. Aixi, l'home esté legiti-
mat per transformar el món i per gaudir deis fruits del seu 
treball. D'altra banda, l'home esté també justificat absolu
tament en el seu interés teóric i de coneixement de la 
natura. En els países reformats l'home se sent justificat 
davant de déu quan realitsa tot tipus d'aetivitat mundana: 
quan estudia experimentalment la natura i desvetlla els seus 
secrets i quan li extreu els seus fruits mitjancant el 
trebal1. 

En l'aspecte teóric, hi ha un gran progrés en les ciéncies 
repre-sentat ives, que Hegel alaba tot i que marqui les distan
cies amb l'auténtica ciencia especulativa. La reflexió .sobre 
les diverses experiéncies i experimentacions troba 1'univer
sal , la llei que regeix els fenómens (així hom parla d'e.spé-
eies, generes, fenómens, la forca, la gravetat , pero reduide.s 
a les seves man ifestacions). L'enteniment eleva l'experiencia 
sensible a universalitat i se satisfa en la forma de la llei, 
perqué en ella té davant seu la idéntitat amb si mateix. 
Llavors la subjectivitat imposa la propia forma -que és la 
universalitat- a 1'exterior; posant així la idéntitat 
d'exterior i d'interior. D'aquesta manera, hom treballava 
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formalment sense auténtica especulació, ja que aqüestes 
ciéncies -tot i que imposen la forma de la un i versa 1 itat-
preñen 1'exterior com a merament cxti?rior i ea limiten o. 

trobar-hi los ralacicns universala. Por a Hegel, aquast tipus 
de cultura és ia propia do 1 segle d'or francés, el segle de 
Lluis XIV, on hi ha molta retórica i cap principi veritable o 
abso1ut. 

Pero, Hegel també reconeix el valor d'aquesta ciencia 
merament representativa, ja que amb el coneixement de les 
liéis de la natura hom atacava la superstició i la fe fundada 
en 1'autoritat. S'afirma el domini del subjecte per a si 
mateix i es reconeix que les liéis naturals són l'únic que 
enllaga 1'exterior amb 1'exterior (alió merament natural 
entre si). Es neguen, per tant, tots els miracles, les 
relíquies i altres supersticions, ja que ara la natura és un 
sistema de liéis conegudes i racionáis. 

Hem dit que només quan el subjecte ha esdevingut Iliure 
absolutament per a si pot considerar fredament l'objecte i 
estudiar-lo en el seu comportament. La Ilibertat -que ha 
estat descoberta amb la Reforma- és així condició de possibi-
litat del progrés de les ciéncies, del saber i, en definiti
va, del pensament. Pero també és cert la relació inversa i 
l'home no és Iliure mentre no pensa, perqué amb qualsevol 
altre tipus de coneixement es relaciona amb una altra cosa i 
resideix en ella, fis relaciona amb alió particular, divers i 
alié a ell -que és universal- i per tant és passiu. Hegel 
afirma que 1'aprehendre alió altre amb la íntima certesa de 
si mateix, conté immediatament la reconciliació: el jo, alió 
pur i simplement universal al que alió particular esté 
subsumi t * . La unitat del pensament amb alió altre existeix 
en si, car la rao és el fonament substancial tant de la 
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consciéncia com d'alld exterior i natural; per tant, el que 
hom té al davant no és un més enllá ni tampoc té una altra 
natura substancial. Per a Hegel, Descartes ha volgut expres
sar aixó en dir que el ser i el pensar és el mateix. El 
pensament és el grau al que ara ha arribat l'esperit i conté 
la reconciliació en la seva més pura presencia, donat que 
s'atanca a alió exterior demanant-l i que tingui en si la 
mateixa rao que al subjecte. 

ConseqUentment amb el desenvolupament de la part dedicada a 
la "Psicologia" en la Enciclopedia* *"̂-. Hegel enllaca dialéc-
ticament l'esperit i interés tedric -primer- amb el práctic 
-després-. Així el que ha anat afirmant respecte de l'esperit 
tedric ho confirmará i aprofundirá en l'esperit práctic. Hom 
passa així d'alló empíric a les liéis (deis fenómens a les 
liéis) per mitjá de l'interés tedric, per aplicar després 
aqüestes liéis com a reglas a les que s'ha d'adequar tota la 
realitat -interés práctic-. L'home segur da si s'ha dirigit 
vers alld natural per coneíxer-lo; així, el deíxa actuar per 
si sol, l'observa i també el manipula en l'experiment, 
exigint-li que lí confii el seu secret. Aquest secret 
obtingut és una llei universal -que és més filia de l'enteni
ment que no deis fendmens, ja que l'enteniment és univer-
salitat per a Hegel-. 

Perd no tot s'acaba aquí, l'enteniment ja ha obtingut el que 
volia: la llei universal que és harmónica amb el seu ser 
també universal**'*; llavors apareix l ' interés práctic 
L'enteniment, esdevingut pensament, no s'acontenta amb haver 
obtingut liéis universals sinó que vol aplicar-Íes al món. 
Apareix llavors la rao -en el sentit de Kant-, aquesta vol 
aplicar ara les seves liéis al món i conformar-lo d'acord amb 
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elles. És realitza, així, 1'interés práctic, que Hegel veu 
reflectit sobretot en el treball i en la voluntat política de 
crear un món étic just i adequat al subjecte Iliure. 

( 7) La 11 . lu-stració 

L'ésperit ha assolit en la Il.lustració "la fase en qué 
l'home troba el veritable contingut en si m a t e i x " j a que 
té com a principi la sobirania de la rao i l'exclusió de 
tota autorítat. Els il.lustrats rebutgen tota autoritat 
religiosa o política, afirmant que el sa sentit comú pot 
conéixer veritablement per si sol. Afirmen que el criteri 
absolut de veritat no és altre que 1'evidencia interna i 
Iliure. Per a Hegel, Luther ja havia conquerit la Ilibertat 
espiritual i la reconciliació. Havia remes l'home a si mateix 
pero, en canvi, havia pressuposat que el contíngut i la 
veritat eren quelcom donat i revelat per la religió. Ara, en 
canvi, pels íl.lustrats aquest contingut és un contingut 
present -actual, gegenwart i ger. aquell contingut que se 1 i 
imposa a la rao del subjecte a cada moment com alld verita
ble-. Tot contingut ha de ser. per tant, interiorment 
revalidat i tot ha de ser referít a aquest fonament interior. 

El que els i 1.lustrats anomenen "rao" no és, perd, la rao en 
el sentit de Hegel, és l'enteniment en tant que produeix 
liéis -referents a la natura o al que és just i bo-. Hegel 
critica que la Il.lustració rebutja tot alld especula
tiu i redueix el principi espiritual a la mera universalitat 
abstracta. La Il.lustració s'oposa a la religió i pren per 
base sempre un ser natural, ja sigui de natura física o 
espiritual ísentiments, impulsos, sentiment de la immortalí-
tat, la compasió, e t c * * * ) . finititsant, així, aquell princi-
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pi. Perd, en passar de Franca a Alemanya la II. l u s t r a d o 
aprofundeix i fa mes especulatius els seus principis; ja no 
es va oposar tan rotundament a la religió; "a Alemanya la 
II. l u s t r a d o es va posar del cantó de la teología" n*"'. En 
definitiva, Hegel pensa que si bé la II. l u s t r a d o no va 
arribar al contingut objectiu de la rao, si que va posar el 
pensament coro a sobirá. Aquest pensament és ara considerat 
com a Iliure, universal i comú a tots els homes -apareix com 
a sa enteniment huma-, i ja no és patrimoni d'una classe o de 
la jerarquía eclesiástica. 

La II. l u s t r a d o va dur -sobretot en els paísos católics- el 
principi de la llibertat: la llibertat de l'esperit en el seu 
obrar -1'autodeterminar-se de l'esperit- i 1'autoposar-se 
absolutament de la voluntat. Ara es tracta no de la voluntat 
particular sinó de la 11 ibertat de l'esperit universal segons 
la seva esséncia* . El pensament ha estat el qu© ha permés 
la reconciliado amb alió universal, mentre que hom cerca la 
realització d'aquesta llibertat en l'estat, ja que ©1 món 
temporal i étic és -a partir d'ara- 1 * obra de la llibertat. 
L'esperit ha compres que no hi ha res mes elevat que la seva 
llibertat desenvolupant-se en la historia i realitzant-se ©n 
l'estat. L'©sperit assoleix per a si la p r i m a d a en la 
historia: "l'ordre temporal no és res mes que el regne 
espiritual en 1 ' existencia"* . Mes encara l'ordre temporal 
és el regne de la voluntat i del pensament que es dona 
existencia, fis alió interior o espiritual realitzant-se; pero 
no d'una manera particular com és el cas de la sensació, la 
sensualitat, els impulsos -en definitiva tota l'animalitat 
natural i objectual humana-. Aquesta particularitat caduca en 
si mateixa perqué llavors el contingut de la voluntat és 
variable i només produeix quelcom contingent i no permanent; 

**^WG. 917/685. 
**"WG. 920/688. 
**"'id. 
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mentre quo 1'auténtica llibertat és la roalització d'alló 
interior existent en si, la voluntat universal on si. Som 
llavors en el terreny del dret I d'alló just l étic; Hegel 
pensa quo per mantonir-nos-hi nomos hem do abstrouro alió 
particular (inc1 i nao ions, impulsos, apatics animáis) i, alxl, 
sabrem el que és la voluntat en si. 

Els principis interiors animáis són també principis existents 
empíricament, paró están determinats per. quelcom altre. Són 
"passions" i están subordinats a algún altre principi. 
Nosaltres hom de cercar aquest darrer principi -no subordi-
nat, ni particular- que ha de ser per tant universal 1 
absolut. Aquest principi és la voluntat en si 1 per a si, una 
voluntat que només es vol a si mateixa i que no depén de res 
exterior o particular; llavors hom és Iliure. La voluntat 
absoluta per tant, és voler-se a si mateixa, és voler ser 
Iliure, autónom, independent. 

El pensament, com hem dit, ha aprehés aquest principi i ha 
reconegut la voluntat Iliure com el fonament substancial de 
tot dret i de tot deure. Es per tant el fonament de tota 
constitució i de tot estat, pero també el drat suprem i alió 
por mitjá del qual l'home es fa home -i deixa la submissió 
animal a la natura (que és la particularitat). é s , per tot 
aixó, el principi fonamental de l'esperit. Per a Hegel, 
Rousseau va explicitar el principi que, en la seva puresa, la 
voluntat és tan universal com el pensament ̂  , ja quo la 
mateixa racionalitat universal els dona a tots dos el 
contingut. Pero Hegel creu que així formulat aquest principi 
manca de contingut: "jo vull, perqué vull" ho pot dir tothom 
i voler coses molt diverses i, fins i tot, oposades. En 
aquests casos el contingut li ve cedit pels impulsos natu
rais, llavors és llibertat formal. Hegel imputa a Kant la 
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defensa unilateral d'aquest tipus de Ilibertat, ja que per a 
ell la suprema determinació, albora teórica i práctica, és 
la rao -la simple unitat de la consciéncia, el jo-. El jo 
restava Iliurat a la seva espontaneítat i rebutjava qualsevol 
autoritat. 

Segons Hegel, el principi de la Ilibertat de la filosofia 
i 1.lustrada és correlatiu del principi de la Reforma, pero 
també hem remarcat les mancances d'aquell principi il.lustrat 
en les nacions románico-cató 1 iques*==* . Pero, aque.sta no és 
1'única diferencia entre aquests i els paisos germánico-re-
formats. De la mateixa manera com hem vist que la distinció 
entre pobles germánics purs i els románitzats ha estructurat 
gran part del discurs Hegeliá fins ara; en endavant aquesta 
distinció s'aprofundirá en afegir-se-li la diferencia de 
religió. Hegel dedica les darreres planes de la seva filoso
fia de la historia universal a contrapesar el destí deis 
pobles germánics purs i reformats amb el deis paisos románics 
i católíes. 

En resum, la contraposició es basará sobre el fet que 
l'esperit universal ha escollit els pobles germánics purs 
com a portadors del darrer principi del seu desenvolupament i 
de la historia: la Ilibertat absoluta i realítzada objectíva-
ment. Ells han arribat a la reconci1iació del principi 
espiritual i eclesiástíc amb el principi mundá i polític; han 
assolit la subjectivitat absoluta que vol i realitza espontá
niament per convicció l'universal i substancial. Hegel pensa 
que la Reforma ha realitzat espiritualment aquesta reconci-
liació i que -havent estat realitzat el més difícil que és el 
canvi espiritual- s'ha produít d'una manera silenciosa i no 
violenta la "reforma" del món étic adequant-lo també al nou 

*̂  = *Fins i tot, Hegel comenta que la Il-lustració en penetrar a 
Alemanya es va enriquir i aprofundir especulativament, i posa 
com exemple el major respecte i proximitat amb la religió. 
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*==Hegel considera com les grans a p o r t a d o n s etiques de la 
Reforma el rebuig deis perniciosos principis*del celibat, la 
pobresa i l'obedíéncia. Remarca també que en els países 
reformats no hi havia riquesa morta en mans de l'església ni 
cap violencia vers alió étic; aíxí com tampoc no hí havia 
ingerencia del poder eclesiástic sobre el temporal ni 
legítimacíó religiosa deis prívilegís deis poderosos. En el 
món protestant, en definitiva, el principi de la reconcilía-
.ció (que ja havia rebut justificació absoluta com a principi 
de la religió) esdevé una font per al mes ampli desenvolupa
ment del dret i de l'estat. 
*='Per a Hegel, fou Frederic II qui va comprendre el principi 
protestant en el seu aspecte temporal, ja que va teñir 
consciéncia de la universal itat, que és el darrer fons de 
l'ésperit i la forga del pensament conscíent de si mateix-
Així, va ser el primer en comprendre com a rei (i no exclusi-
vament com a persona privada) la universalitat del pensament 
i la va posar en práctica en el seu governament. Va concebre 
amb el pensament el fi universal de l'estat i va afirmar, an 
conseqUéncia, 1'universal en el seu estat. Aixó es concreta, 
per a Hegel, en qué Frederic II va abolir els prívilegís i 
els gremís, i que va reprimir la resta de particularitats. 
Hegel Iloa també Catalina II -per fer valer els principis 
universals- i la independencia americana -per fer valer el 
pensament de la Ilibertat. MG. 918-20/686-7. 

pri nci pi **^=. D'aquesta manera, el m6n protestant estava 
protegit contra l'atac de l'enteniment en contra l'estat 
-atac que la Il.lustració fomenta enduta per la seva abstrac-
ció representativa-, ja que aquí l'estat i el govern conceben 
la seva activitat com un fi universal i preñen com alió 
suprem aquest fi estatal. Hegel afirma que aixó equival a qué 
l'estat es converteixí en pensant**' i que, a partir d'ara, 
els drets i l'eticitat siguin fonamentats en el terreny 
present de la voluntat humana. 

En els paxsos reformats, dones, s'ha produi't també una 
"reforma" del món étic i de l'estat d'acord amb el nou 
principi de la Ilibertat, sense que hagi calgut una revolució 
violenta. Per tant, Hegel considera no necessaria la Revolu
ció Francesa aixi com també la major part deis principis da 
la Il.lustració i del pensament liberal revolucíonari. 
L'existencia previa de la Reforma hauria fet superflus 



3 78 

"•^^Hem de recordar da nou qua Hegal no va arribar a poder veurt 
-ni, per tant, taoritzar- las onades revolucionarias libarais 
de 1830 i 1848, qua son les que obtanan un cert éxit perma
nent. Molt al contrari, Hegel va viure en la seva maduresa 
tots els episodis de degradació interna de la revolució, 
el seu fracás definitiu a mans de la Santa Alianca i la 
restaurado borbónica a Franca. Aquests van ser els esdeveni
ments histories que ell veritablement va poder teoritzar en 
la seva filosofia de la historia universal i altres obres de 
maduresa. 

aquella revolució i aquests principis. Aixi resulta que el 
complex alemany de restar fora deis esdeveniments essencials 
de la histdria -que Hegel en la seva joventut compartí amb 
els elements mes progressistes a Alemanya- és superat en la 
seva maduresa per la valoració extrema de la Reforma. 
Alemanya s'havía avancat -encara que hom va tardar en perce-
bre-ho aixi-. amb el que és essencial: la revolució espiri
tual. La resta, la realització en el món del nou principi li 
havia estat tant fácil que gairebé no se n'havia adonat. 

Nosaltres podem dir que la Reforma va assolir l'essencial 
en la lógica del desenvolupament espiritual; de manera que 
només mancava fer present -plenament per a si- aquesta 
reconciliado en la realitat empírica i per a tothom. El que 
s'havía assolit a nivell lógic havia de mostrar-se també com 
assolit en la realitat empírica. Dintre d'aquestes coordena
das, la Revolució Francesa fou -d'una banda- 1'intent 
d'assolir empiricament una cosa que -no se n'adonaven que ja 
havien assolit paclficament en els paisos reformats-, i 
-d'altra banda- com un intent, d'aquells qua ja havien deixat 
da ser portadors del desenvolupament lógic de l'esperit 
universal, de posar-se a 1'altura deis nosu temps. La 
Revolució Francesa, dones, ara per al Hegel vell^^"* un intent 
desesperat per abstráete i representatiu, ja que anava en 
contra del principi propi del poblé i de l'esperit deis 
pobles románico-cató 1Ics; aquest intent, mancat del poder que 
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només atorga el principi espiritual vigent, es veu condemnat 
al fraces. 

Alemanya, dones, ere ia anar al darrera i a remole de la 
histdria i en realitat anava molt per endavant- Naturalment 
només l'altíssima valoració que fa de la religió i de la seva 
importancia en la progressivitat necessária de la historia 
-que ja hem comentat, encara que ho farem mes a la nostra 
tercera part- li permet a Hegel aquest canvi ."consolador" de 
prespect iva. 

( 8 ) La revolució francesa i les seves conseq'déncies 

Hem donat breument les bases conceptuáis que estructuren la 
interpretació hegeliana deis darrers esdeveniments en el seu 
temps. Aquesta interpretació havia de permetre a Hegel donar 
compte d'uns fenómens tan diversos -i essencials dintre 
del seu pensament- com: la Reforma (que esdevé per a ell el 
desenvolupament de l'esperit cristiá, que tant identifica 
profundament amb el seu pensament i amb la veritat especula
tiva), la Il.lustració (que tot i ser posterior empíricament 
i temporalment a la Reforma, té per a Hegel un valor especu
latiu molt menor a aquella), el pensament liberal revolucio
nari (que no discrepava del tipus d'estat monárquic i 
racional hegeliá, reivindicava reformes democrátiques i 
s'oposa radicalment a la religió) i el fracás historie de la 
Revolució Francesa. 

Hegel havia de salvar, d'altra banda, los exigéneies de 
progressivitat de la seva historia universal i creía reconéi
xer en l'estat prussiá la base del qué havia formulat en la 
Filosofia del dret» també es reconeixia en la seva, interpre
tació del cristianisme reformat -on creía veure preformat i 
exposat representativament el seu propi pensament-. Aquesta 
era la vessant positiva en la qual Hegel es reconeixia i que 
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^^^'Hegel comenta que el que és necessari en la historia es 
mostra com a tal perqué re iteradament triomfa sobre el que se 
li oposa. La segona vegada, la repetició del triomf, demostré 
la necessitat. Així, la necessitat de la caiguda de la 
República a Roma es demostra des del moment que ni l'assassi-
nat de César ho va poder evitar. August demostra que el pas 
era necessari i que només es va poder evitar que el dones 
César pero no que, finalment, es produís. Paral.lelament, 
dones, Hegel havia viscut el fracás doble de Napoleó -amb el 
seu segon intent que va durar els famosos cent dies-, el qual 
era encara per a ell el darrer representant de la Revolució. 

havia de compensar la no adequació a les exigéncies del 
discurs hegeliá de la 11.1ustraei ó, el liberalisme revolucio-
nari i el fracás de la revolució. Aquesta dualitat d'elements 
havia de ser interpretada i justificada per Hegel, n'havia de 
donar una rao profunda i vinculada al desenvolupament de 
l'esperit universal. 

Hegel havia de donar, en definitiva, una j u s t i f i c a d o al 
divers destí deis pobles germánico-reformats i deis pobles 
románíco-catdlics. Havia d'explicar perqué creía veure en els 
primers 1'estadi superior de la historia universal, mentre 
que els segons estaven immersos en tot un caos pie de violen
cia. En definitiva, havia de justificar perqué el que havia 
estat per ais primers tan senzill d'obtenir, esdevenía 
impossible per ais segons. Hegel necessitava raonar perqué la 
Reforma havia tíngut éxít i, en canvi, la revolució -que ell 
creía que volia realitzar essencialment el mateix- fracassa 
sense pal iat ius*== • perqué els pai'sos prot est ants i en 
especial el seu país (que tant débil i dividít era abans i 
del qual tant avergonyít s'havia sentit en la seva joventut) 
caminen poderosament vers la Ilibertat i l'estat que culminen 
la historia, i els pobles católica es mouen a dintre de la 
impotencia més absoluta. El problema que Hegel ha de resol
dre és perqué els francessos s'han vist abocats a la revolu
ció i els alemanys no?. Hegel planteja la qüestió de la 
seguent manera; "perqué els franceses han passat deseguída 



38 t 

***MG. 923/690. 
*=^WG. 923/690. 
**WMG- 923/690. 

d'alld tedric a alld práctic, mentre que els aiemanys han 
romas en l'abstracció tedrica"?****. 

De maneres diverses els pobles germánico-reformats i els 
pobles románico-catd1ics havien assolit el principi de la 
Ilibertat espiritual, els primers amb la Reforma i els segons 
amb la Il.lustració. Tots dos posen el pensament com a jutge 
de tota realitat peí que fa a alld tedric i la prdpia 
voluntat com a jutge suprem en la vessant práctica- Armat 
d'aquest principi, l'ésperit cerca fer harmdnic amb si el món 
~no només de manera teórica per les ciéncies sino també per 
la seva acció práctica-. 

Hegel troba del tot Idgic que l'ésperit es revoltés en contra 
de les miséries i les corrupcions que presidien 1'antic 
régim; perd, valora la diversitat da situacións; aixi com els 
franceses són impulsats pal pensament a la violencia, en el 
cas deis aiemanys aquests "només s'hi podien conduir pacífi-
cament, ja que estaven reconci liats amb la real itat . ñ 
Alemanya el món mundá ha estat aconformat a les exigencias 
espirituals de la Reforma i al principi de la Ilibertat: "el 
protestantismo té la pau d'aquesta realitat en la convicció 
CGesinnung]. la qual, juntament amb la religió, é.s la font de 
tot contingut juridic en el dret privat i en la constitució 
política"****. En els paísos románics -en canvi- el món 
espiritual i el mundá s'han mantingut escindits, no s'ha 
produit aquella reconciliació i, aixi, el principi del 
pensament resta ineficag i abstráete. El pensament no ha 
conformat la realitat com s'ha esdevingut en els paísos 
protestants, hi ha un abisme entre el principi que viu en el 
pensament il.lustrat i en el poblé. 
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El pensament il.lustrat és un pensament ideal i no concret, 
desconeix el món i la realitat que vol canviar, no és capac 
de fer-se seves les conseiéncies senzilles del poblé, és un 
pensament elitista i abstráete. Ha aprés a considerar com 
alió suprem les determinacions universals i, bo1cat amb 
interés práctic vers el món, troba que aquest no és racional 
-no respon a aquel les determinacions universals-; llavors 
aquest pensament segur de si, de la seva forca i poder, 
impulsat per 1'interés práctic, rebutja l'estat de coses 
mundá. Cerca fer realitat en el món les seves determinacions 
universals, la primera d'elles: la llibertat de la voluntat. 
Hegel valora positivament aquest aspecte del pensament 
il.lustrat i revolucionari, pero critica la seva incapacitat 
per fer-se concret, per enllacar amb la realitat de l'esperit 
del poblé i també per reconci1iar-se amb el món i la realitat 
de l'esperit. El pensament revolucionari -com el mahometá-
només té en compte 1'universal, el que hauria de ser i no el 
que és; per aixó, intenta canviar el món radicalment, 
fanáticament i per la violencia; el resultat és la revolució; 
per aixó "la Revolució Francesa té en el pensament el seu 
comencament i o r i g e n " . 

El pensament és la causa de la revolució, d'una banda, perqué 
no es pot acontentar amb la deficitaria situació política 
deis países católies, pero també -i aixó és molt important 
per entendre la crítica hegeliana al liberalisme- perqué 
tractava de donar el valor suprem a la voluntat subjectiva, 
ais étoms subject ius. Hom volia que la voluntat universal fes 
empíricament universal, que els individus com a tais gover-
nessin o prenguessin part -real i activa- en el governament, 
que els átoms individuáis donguessin sempre i en tot moment 
la seva expressa aprovació a cada decisió i a cada una de Íes 
liéis. Per a Hegel, aquesta exigencia és abstracta, inaplica-



383 

ble i merament formal*-", i el seu resultat és la manca do 
consolidado de qualsevoi organització estatal. Quan un 
govern pren una decisió -pensa- rápidament oís molts aixoqu-an 
la seva llibertat i s'hi oposen, omb la qual cosa cau eí 
govern; pero, el que ol substitueix es troba en la mateixa 
posició'"^'. En aquest sontit oís liberáis cauon on un? 
abstracció formal molt similar ais .mahometans: tots dos posen 
unilateralmont el principi abstracto i irrealitzable, llavors 
ho destrueixon tot porqué per definició ras do concret 
s'adequa porfactamont al principi abstracto. Alxl, si en 
algún moment arriben a edificar alguna cosa o teñen un 
momontani éxit revolucionari, ells mateixos la destrueixen 
immediatament. 

El pensament il.lustrat i, sobretot, el liberal no podia 
arribar a fer la pau -a reconelliar-se- amb el món concret; 
en part per la trista situació deis paísos católics, paró an 
part també per la seva mateixa abstracció. Per a Hegel, 
"només els protestants podían haver arribat a la pau amb la 
realitat jurídica i ética"*''=, par a ells el pensament de la 
llibertat ara una "pacífica teoría", mentre que ais franceses 
van voler-ho realitzar práct icament . Els uns incapaces de 
reconciliar-se amb el món intenten el recurs de la violen-
cía*^", sense adonar-sa que precisament per estar abstracta-

*"='Com veurom en l'apartat 3-3.2, aquesta és l'exigéncia do tot 
constitució democrática, que Hegel creu que només va ser 
possible en les condicions d'esclavitud que región a Grécia. 
En el món modern els individus i les particularitats no poden 
dodicar-se completament a la vida política, fent així 
impossible aquest tipus do constitució. Hegel pensa qua els 
liberáis no se n'han adonat de la impossibilitat intrínseca 
de realització que hi ha en els seus pressupósits i, per 
aixó, els afirmen vanamant I en la mes absoluta abstracció 
formal. 
*-*WG. 933/697. 
*===WG. 923/690-
*==WG. 922/689. 
*-*Hegel afirma que el pensament només condueix a la violencia 
C Gewalt 3 allí on nomos tenia al davant Gewalt. WG. '?24/69i. 



384 

923/690. 
*̂ '**En la tercera part argumentarem més sobre el paper de la. 
religió com a directora de totes les consciéncies, en 
oposició a la filosofia que només ho és de la minoría 
i 1.lustrada. 
i3^jjggQj critica basant-se en els "Droits de l ' homme et du 
citoyen" la reducció, propia de l'abstraccíó Iliberal, de 
tots els drets humans al dret primer que és el de la Iliber
tat. Aquests drets com la filosofia de Kant acaben en la mera 
p o s t u l a d o de 1'autonomía i la Ilibertat, sense mai no 
poder donar un contingut a aquesta autonomía o Ilibertat. No 
teñen, per tant, una formulació auténticament ótica i 
concreta sinó que romanen merament formáis, abstractas i 
dintre de 1'ámbit de la moralitat. 
i3BH(5. 923/690. 

ment escindits de la realitat i del poblé están condemnats al 
fracás. Per a Hegel, la diferencia essencial consi st ia en qué 
els franceses i tots els pai'sos románics en general romanien 
encara dintre del principi formulat d'una manera abstracta i 
formal; aixi consideraven el principi com enfrontat amb la 
ral i g i ó * . D'aquesta manera s'opcsaven al que el poblé 
considera com a absolut i no n'obtenen el suport; en aquesta 
situació el les idees filosófiques només mouen a una minoría 
que és débil davant de tot el conjunt del poble*"^*^. 

Aquesta oposició a la religió será la manca principal del 
pensament liberal; segons Hegel, el condemna a ser un 
pensament abstráete, incapac d'impulsar efectivament les 
consciéncies i de reconc i 1 iar-se concretament amb el món*^'"'. 
D'altra banda, la religió donava un contingut concret al 
principi de la Ilibertat i evitava que remangues com un 
postulat merament formal i abstracta. Els que negaven la 
religió, oblidaven que del principi de la religió és d'on 
surt tot contingut en dret privat i en la constitució 
política. La religió és la forma universal en qué existeix la 
veritat per a la consciéncia no abstracta*^^'^' -és a dir, per a 
la consciéncia concreta-. Els católics viuen escindits en dos 
classes de consciéncia; la religiosa i la política; per tant, 
no teñen la unitat substancial o la veritat del dret en si i 
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per a si, a la que la voluntat deis individus necessita 
ajustar-se per a ser una voluntat Iliure i veritable. Al 
contrari, hom parteix deis átoms de voluntat i s'accepta com 
absoluta qualsevol d'aquestes voluntats atómiques. 

Les revolucions en els pai'sos románics, com que part ien de 
1'abstracció i no tenien la forga que dona la religió, han 
estat intents utópics. Tot sovint han aconseguit ocupar 
el tro reial, pero aquesta ocupació ha durat poc i han estat 
finalment ofegades. El liberalisme que s'aferra a 1'abs
tracció veu sempre com finalment és derrotat per alió concret 
i real. Podem dir que el liberalisme, en rebutjar la lógica 
del desenvolupament de l'esperit que la religió aporta, només 
és capac d'un regne merament empíric; i -com comentarem en la 
tercera part- alió només empíric (i mancat del logos de 
l'esperit universal) acaba perdent fins i tot la seva 
existencia empírica. 

Segons Hegel, els intents revolucionaris liberáis obliden 
que només es realitza 1'auténtica llibertat quan els princi
pis de la rao són aprehesos concretament i entren en les 
conseiéncies. En definitiva, la revolució política només pot 
teñir éxit quan hi ha abans una revolució espiritual pero, 
paradoxaIment, quan hi ha hagut préviament revolució espiri
tual no cal cap altra revolució, ni molt menys violenta. 
Hegel diu que "els protestants han dut a terme la seva 
revolució amb la R e f o r m a " ^ , pero nosaltres podem afegir, 
amb absoluta coherencia amb el pensament hegeliá, que només 
es pot realitzar la revolució política sobre la base d'una 
previa reforma espiritual. Aquesta és la conclusió de la 
filosofia de la historia hegeliana: la Reforma torna ociosa 
la revolució de dues maneres: ais paisos germánics perqué ja 
no és necessária, ais pai'sos románics perqué no pot triomfar. 
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'̂̂ '-•'WG. 926/692-
*^*Aque . s t 3 és l'explicació que d o n a Hegel de 1'alegría, acompa-
nyada de frustació, i 1'entusiasme envejós amb que molts 
alemanys van saludar una revolució política que a ells els 
semblava negada. 

Llavors resulta que els que poden realitzar-la no la necessi
ten i els que la necessiten no poden rea 1 itzar-1 a• 

Quelcom de trágic hi ha, dones, en la consideració que Hegel 
fa de la Revolució francesa a les Vori esun.gen • L'intent de 
revolució era plenament legitim, ja que a Franca l'estat 
estava immers en una tal corrupció i opressió que tot el 
sistema va aparéixer com una injusticia. El govern i el tro 
no saberen reaccionar a temps, ja que per ser un govern 
católie el concepta de la llibertat o racionalitat de les 
liéis no era considerat 1'obligado darrera ni absoluta. 
Així, malgrat la transitorietat deis éxits revolucionarís, 
tothom va vibrar amb entusiasma ja que per primera vegada hom 
afirmava amb rotunditat ais ulls da tothom el principi 
qua el pensament ha de regir la realitat espiritual*'*'-^. La 
mateixa aparatositat de 1'entusiasme par la revolució van fer 
creure a tothom que només llavors s'havía arribat a 1'efecti
va reconci1iació d'alld diví amb el món***- Perd, la realitat 
i al món concret es van encarregar de mostrar la impossibili-
tat de 1'intent revolucionari i de dirigir els ulls deis 
pensadors com Hegel vers un moviment anterior. 

Hegel contraposa a 1'aparatositat de la manifestació externa 
i violenta en la revolució amb la callada perd mes poderosa 
manifestació de la Reforma. La Reforma va modificar primer 
alld Idgic, espiritual i intern; només mes tard va anar 
adequant pacíficament 1'existencia empírica a la determinació 
lógica de l'esperit. Els revolucionaris franceses en canvi, 
maneats d'auténtica reforma deis asperits, anclats encara en 
una ascissió i un moment lógic previ, van voler canviar de 
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cop la rsalitat empírica sense teñir en compte alld essencial 
i interior. El resultat va ser que la seva violencia es perd 
gratuí tament , mentre que els reformáis -després de la lluit^i 

per afirmar el nou principi- ja no van necessitar de cap 
altra violencia i, pac ificament, el món empiric es va anar 
posant a 1'altura de la lógica deis temps. 

(9) El curs de la revolució 

Ens hem ocupat del trasfons Idgic i conceptual de la Revolu-
ció Francesa, 1'hem comparada amb la Reforma i hem vist com 
la diferencia rau en el significat lógic dintre del desenvo-
lupament de l'esperit universal. Hegel, pero, s'ocupa també 
deis aspectes externs i empírics de la revolució francesa; 
nosaltres només farem referencia a aquellas qllestions que 
poden arrodonir el discurs Idgic i oblidarem sense mes la 
mera descripció d'uns esdeveniments massa coneguts. 

Per a Hegel, la Revolució Francesa comencaria própiament 
amb 1'establiment deis principis filosófics que en darrer 
terme la provocarien- La revolució neix, com hem dit, en les 
idees i en unes idees abstractes; aquesta és la seva limita-
ció perqué aqüestes idees no s6n capaces de canviar el vell 
principi que domina l'esperit del poblé. Una vegada esvaít 
l'estusiasme inicial la revolució només es manté peí Terror 
de Robespierre i, a la caiguda d'aquest, peí geni militar de 
Napoleó. Perd fins i tot els éxits militars s'acaben; a 
Napoleó li passa el mateix que a Caries V: teñen la forga 
material i exterior, pero els manca la for<7a interior^^=. Els 
pobles ocupats per Napoleó, que están dominats peí vell 
principi catdlic, no accepten la constitució i les idees 
liberáis que els vol imposar. S'hi rebel•len i, moguts peí 

^•^-Tenen el poder empiric extern perd els manca el poder interr 
de la lógica de la historia. Com deia Unamuno: teñen la r a o 
de la forg;a perd els manca la forcea de la r a o . 
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que ells creien com a, superior, triomfen; Hegel diu que "la 
indi vidualitat i la convicció CGesinnung] deis pobles, és a 
dir, la seva religió i la seva nac ional i t a t " v a n ser les 
que derrotaren Napoleó. 

Veiem dones que, per a Hegel, el sentir intern deis pobles 
representat per llur religió i llur nacionalisme -les 
forces espirituals- s'imposen al mer poder exterior, empíric 
i militar. També així, és regida l'empíria histórica peí 
lq.gos de l'esperit universal. Napoleó -encara que pugui 
sorprendre els qui saben de l'admiració primera de Hegel- és 
valorat ara per aquest molt diversament. líapoleó volia, en 
definitiva, expandir un principi que ja havia estat superat, 
en els paisos germánics, i que, en els románics, era massa 
allunyat del seu ser i sentir concret. Hegel conclou dient 
que "el poder extern no hl pot res a la 1larga; Napoleó ha 
pogut forcar tan poc Espanya a la Ilibertat com Pelip I I Co 
Caries V en contra de la Reforma3 va poder forcar Holanda a 
la servitud"*'*'*. 

Per a Hegel, totes les revolucions liberáis teñen en comú 
que son només polítiques i que no alteren la religió**"-"', i 
aquest ha estat el seu cava11 de Troia. La religió no s'ha 
vist afectada per aquesta classe de Ilibertat de l'esperit 
que proposa el liberalisme; no ha canviat ni per a bé ni per. 
a mal. Perd Hegel afirma que el canvi religíós és una 
condició necessária per a l'éxit de qualsevol revolució. 
Sense revolució previa i profunda en les consciéncies, que 
només la religió .garanteíx i la filosofia no, no hi pot 
haver revolució duradera en alld exterior o en la poli-
tica. Sense que no s'alteri la religió no pot teñir éxit 
cap revolució política; per aixó, els países románics resten, 

**55M<3. 931/696. 
t^-^HQ. 932/696. 
*^=MQ. 931/696-
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no obstant el liberalisme, en la servitud religiosa, "parqué 
Ccom diu HegelJ és un fals principi: que hom pugui trancar 
les cadenas del dret i de la Ilibertat sense 1'emane i paci 6 de 
la consciéncia i que pugui haver-hi una revoluci6 sense 
reforma"^'*'*. Per aixd els canvis 1 liberáis no romanen i 
aquelIs pobles recauen finalment en el seu estat mancat. 

(10) Els darrers esdeveniments 

Ja hem dit que Hegel només va viure i, per tant, va poder 
teoritzar fins a la restauració borbónica a Franca. Aquests 
son els darrers esdeveniments esmentats en els seus cursos 
sobre filosofía de la historia universal. Hegel ens diu que 
aquest regne románico-cató 1ic no ha recuperat la pau amb la 
restaurado, ja que continua existint la mate ixa exigencia 
del pensament per reformar el món politic. La monarquía va 
retornar i acceptá una "carta"; perd aquest era un intent 
fallit des del comencament, perqué essent la voluntat 
interior católica no podia estar en pau, ni acceptar la 
constitució mundana. 

En els paisos románico-católics aquesta situació es produia 
per igual fos quin fos el tipus de constitució i, per aixó, 
s'havia de reproduir novament una ruptura; el govern fou 
enderrocat -Hegel es refereix sense cap dubte al retorn de 
Mapoleó i al seu govern de cent dies-. Pero Hegel sabia també 
que Napoleó fracassa per segon cop. La historia no li va 
permetre veure mes enllá ni ell no ho va pretendre, fins i 
tot, deixa obert aquest problema tot dient que "aquest és 
un problema que román en la historia i ha de ser resolt en 
els temps f uturs"'-'^'^ - Hegel, per tant, també és conscient que 
no s'ha acabat tot amb el fracás revolucionari, pero hem de 
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i-^-^Veure l'apartat 3.3-

pensar que si el problema de la revoiució queda pendent, ho 
és Qxclusi vament peí que fa ais pal* sos cató lies. 

Peí que fa ais pa'ísos germán íes i reformats, Hegel fa 
referencia sobretot a Anglaterra i a Prússia. De la primera 
en remarca -coincidint amb el seu escrit über die gn.gl ísche 
Reformbi11- que continua enclavada sobre les seves antigües 
bases: la dominació feudal i els antics privilegis. Per a 
Hegel, Anglaterra és el regne de la Ilibertat formal, que 
s'expressa sobretot en la Ilibertat d'opinió i en la defensa 
de la propia particularitat, i per aix6 se sorprén que el 
liberalisme no hi hagi provocat una ruptura violenta. Acaba 
concloent que, degut al predomini de la particularitat 
concreta (el principi que les particularitats tinguin cura de 
si mateixes i que el govern sigui merament administratiu, 
aixl com molt limitat en les seves funciona), en el poblé 
anglés hi ha un rebuig deis "principis abstractes i univer-
sals". D'una manera similar com passa en les democrácies, 
" 1 'interés universal és concret i el particular es reconegut 
i volgut en aquel 1 " ' * " . Perd Anglaterra no és una democracia, 
per a Hegel, sino tan sois una aristocracia en la qual el 
poblé té el sentit comü de reconéixer que és necessari un 
govern concret i, seguint el principi del predomini d'alld 
particular, de posar la seva confianca en una aristocracia 
experimentada. 

Peí que Hegel breument diu de la situació a Prússia, podem 
reconéixer alguns deis trets que defineixen la seva posició 
davant de 1 ' estat'•'^'^. Hegel es congratula de la desaparició 
de la "mentida de 1'imperi" i la seva substitució per "estats 
sobirans". Deixant de banda la qüestió de si la constitució 
prussiana del seu temps coincidia amb el que Hegel hi creu 
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^''"^Hegel identifica el govern burocrátic i meritocrátic amb el 
el govern deis millors -oí aristoi-. que cal no confondre amb 
el govern aristocrátic -que per a ell no és el deis millors-. 

veure, direm que ell hi veu una especie de monarquia consti
tucional il-lustrada i moderna par les segUentes raons: ha 
eliminat els vineles i privilegis feudals, el govern es basa 
en la burocracia-'^*'" -tenint possibilitat d' accés qualsevol 
ciutadá ais cérrecs públics segons els seu talent personal- i 
hi ha una decisió personal suprema -el monarca- perd limitada 
a molts pocs aspectes -perqué és el conjunt de l'estat i la 
burocracia qui normalment governa en fune ió de 1'universal-. 




