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QUÈ ÉS LA FILOSOFIA? 

  

 <<Què és i què val la filosofia és cosa discutida. Hom n’espera explicacions extraordinàries o la deixa 

de banda amb indiferència com a pensament sense objecte. Hom la mira amb respecte com la tasca 

més significativa d’homes singulars o la menysprea com a cavil·lació superficial de visionaris. Hom la 

té per una cosa que incumbeix cadascú i que, per tant, hauria de ser en el fons fàcil i comprensible, o 

bé hom la té per tan difícil, que considera inútil ocupar-se d’ella. Exemples de parers talment oposats 

és el que forneix en realitat allò que es presenta amb el nom de filosofia. 

 El pitjor per a un home que creu en la ciència és que la filosofia no assoleixi resultats de validesa 

universal, quelcom que es pugui conèixer i posseir. Mentre que les ciències han arribat, en els seus 

àmbits, a coneixements concloents certs i universals, la filosofia no ho ha aconseguit malgrat els 

esforços de segles. No es pot negar, en la filosofia no hi ha unanimitat sobre allò que és definitivament 

conegut.       (...) 

 Què és doncs la filosofia (...)? 

 La paraula grega <<filòsof>> (philosophos) es va formar en oposició a <<sophos>>. És a dir, l’amant 

del coneixement, a diferència del qui, en possessió del coneixement, s’anomenava savi. Aquest sentit 

de la paraula perdura fins avui: la recerca de la veritat –no la possessió de la veritat- és l’essència de la 

filosofia, per més que ella pugui encara tan sovint trair-la en dogmatisme, és a dir, en un saber 

enunciat en proposicions, definitiu i susceptible de ser ensenyat. Filosofia vol dir fer camí. Les seves 

preguntes són més essencials que les seves respostes, i cada resposta es converteix en una nova 

pregunta.       (...) 

 La filosofia no té res per damunt seu ni al seu costat. No es deriva de cap altra cosa. Cada filosofia es 

defineix a si mateixa en la seva realització. Allò que sigui la filosofia cal que un mateix ho busqui. (...) 

Només a partir de la recerca pròpia hom pot copsar allò que en el món ens surt a l’encontre com a 

filosofia.  

 Podem tanmateix donar altres formulacions sobre el sentit de la filosofia. Cap d’elles no exhaureix el 

seu sentit ni cap d’elles no resultarà ser l’única.  (...) 

 (La filosofia) No pot combatre ni fer-se evident, només comunicar-se. No ofereix cap resistència on 

és rebutjada, ni preval on és escoltada. Viu en l’avinença comuna que, en el fons de la humanitat, pot 

unir tots amb tots.>> 1 

           K. Jaspers, 1949 

                                                
1 Karl Jaspers, Introducció a la filosofia, Edicions 62, Barcelona, 1993; pàg. 53-61. 


