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Relação entre ciência e arte na filosofia de Jan Patočka 
Miloš Ševčík * 

1 INTRODUÇÃO 
 No presente estudo trataremos da relação entre ciência e arte segundo o pensamento do filósofo tcheco Jana Patočka1. Primeiramente apresentaremos a concepção de Patočka sobre a constituição da ciência e do seu caráter. Patočka considera que a ciência é um dos recursos principais da governança da Força, isto é do princípio impessoal que domina a sociedade atual. A seguir estudaremos a diferença entre a arte do passado orientada para a religião e a arte contemporânea que se mostra como um protesto contra a dominância da Força. Chamaremos a atenção também para o fato de que a própria Força, representada pela ciência moderna e pela técnica, estabelece e fortalece as tendências orientadas contra o fortalecimento da Força. As experiências com a Arte – ou a experiência da frente – possibilitam a criação da solidariedade inter-humana como o instrumento para eliminar ou superar a Força. Por fim, faremos referência ao fato de que as relações entre as condições materiais da existência e a vida espiritual, descritas por Patočka, podem ser consideradas dialéticas. 

2 CONSTITUIÇÃO E CARÁTER DA CIÊNCIA 
Nos Ensaios heréticos sobre a filosofia da história (1973-1976), Patočka descreve a mudança gradual atribuída à história espiritual européia. Pressupõe que a cognição da realidade representou originalmente um instrumento de “cuidar da alma”, a verdade foi questão de “estudo perpétuo, de autocontrole e de auto-unificação”. Assim, a cognição da realidade foi rigorosamente submetida ao objetivo ético. Na Antigüidade e também na Idade Média, a cognição encontrava-se inseparável das noções religiosas e das opiniões éticas governantes. As mudanças consideráveis na percepção do sentido ocorreram somente mais tarde, com o aparecimento da ciência moderna. A ciência moderna está orientada, em primeiro lugar, para a capacidade aproveitável na prática de prever, e, inevitavelmente, deixa de lado aspectos éticos (Patočka, 2002, pp. 86-89).  Patočka, ao mesmo tempo, refere-se ao fato de que as premissas da percepção da natureza na Era Moderna são encontradas já na visão da natureza durante a Antigüidade e a Idade Média. A metafísica antiga pressupõe que aquilo, que na natureza é real somente pode ser captado pelo juízo. Ao contrário, a realidade sensualmente considerada é imprecisa e derivada. A filosofia cristã medieval estuda, em primeiro lugar, a relação do homem com o Deus. A sua relação com a natureza é caracterizada como “distância indiferente e desconfiança”. A Natureza é, antes de qualquer coisa, objeto de deliberações abstratas, de “arrazoamento e construção”. Afinal, a proximidade de Deus ao homem é concebida 
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como garantia da certeza das especulações “matematicamente perspícuas” sobre a natureza. A Filosofia deixou, então, de ter interesse na natureza como tal, na Natureza “demonstrativa”. Baseando-se nestas concepções filosóficas, a natureza torna-se finalmente uma coisa meramente formal, segundo a concepção das ciências naturais orientadas para matemática, transforma-se em objeto de “construção e experimento”. Até certo ponto, a nascença da ciência moderna é, então, conseqüência do desenvolvimento espiritual anterior (Patočka, 2002, pp. 72-76).  Patočka mostra que a ciência moderna considera a natureza como “Força”, e que essa compreensão é um fator decisivo para a civilização moderna. Patočka constata que a ciência moderna vê a natureza como totalmente inorgânica, não ilustrativa, isto é como um sistema de fórmulas científicas. A natureza é conceituada como um sistema totalmente previsível, e, assim, como totalmente aproveitável. É um sistema de potencialidades aproveitáveis, uma enorme fonte de energia. Na Era Moderna, a cognição da realidade transformou-se em instrumento de poder e de manipulação (Patočka, 2002, pp. 76-77; Patočka 2004, pp. 311-312). A universalidade da ciência moderna é uma “universalidade formalizante” (Patočka, 2002, p. 90). No fim do século XIX, esta percepção da realidade adquiriu um papel decisivo e todas as idéias éticas e religiosas até então existentes foram reconhecidas como artificiais e limitadoras (Patočka, 2002, pp. 96-97).  Esse ponto de vista que considera natureza “Força” refere-se, porém, também aos homens. O ser humano é visto como um “item” no processo de acumulação e transformação das energias naturais úteis; as pessoas são “acumuladas, contabilizadas, aproveitadas e manipuladas” (Patočka, 2002, p. 114). A opinião cientifica sobre a realidade determina a vida em todas as áreas: social, econômica, e, até, no âmbito privado. Baseando-se nesta visão científica geral da natureza, desenvolveu-se também o sistema tecnológico da produção industrial. A produção industrial, afinal, criou um sistema de “auto-regulação autônomo, sistema de “produção solta”. A produção industrial devora a distribuição e ao mesmo tempo é capaz de planejar o futuro consumo. Esta produção ultrapassa as necessidades naturais, cria o inatural e obriga os consumidores a dedicarem todas as suas forças à aquisição dos produtos oferecidos. Tal situação inevitavelmente leva ao “aprisionamento oculto” da humanidade − o aprisionamento do consumidor (Patočka, 2004, pp. 311-312). A propósito disto, Patočka menciona o processo de aumento da Força, a qual aproveita as pessoas como um instrumento no processo do seu próprio desenvolvimento, no seu próprio fortalecimento. Assim, por um lado, o processo da produção industrial foi iniciado pelo homem, do outro lado, o homem tornou-se parte desse processo objetivo de acumulação da Força. É evidente que na sua abordagem sobre a concepção científica da realidade como Força, Patočka se deixou inspirar nomeadamente pelas opiniões de Edmund Husserl e Martin Heidegger. Husserl estuda com prioridade o caráter decadente da ciência moderna na sua obra Crise das ciências européias e fenomenológica transcendental (1935-36) e chama a atenção para o fato de que, na investigação científica e exata, orientada à matemática, perde-se o sentido original da cognição humana (Husserl, 1992, pp. 3-4). Husserl pressupõe que é tarefa da filosofia fenomenológica conquistar de novo o mundo humano original − mundo que atualmente está perdido debaixo das construções científicas artificiais (Husserl, 1992, pp. 269-276). Martin Heidegger aborda em vários tratados − por exemplo no ensaio “Questão da técnica” (1953) − os problemas da técnica e nesse contexto alude à maneira específica da percepção contemporânea da realidade. A ciência é, em princípio, técnica, porque descobre sempre a realidade como transformável e disponível. A visão da realidade como um conjunto de singularidades disponíveis e aproveitáveis elimina, porém, a possibilidade de descobrir a verdade (Heidegger, 2000, pp. 7-36). Na eliminação dessa possibilidade consiste a substância do perigo representado pela técnica. Patočka estuda as opiniões de Husserl e Heidegger sobre a substância da ciência e técnica, por exemplo, no seu ensaio “Perigo da tecnicização da ciência na filosofia de E. Husserl e núcleo substancial da técnica como perigo na filosofia de M. Heidegger” (1973). Mas, ao contrário desses pensadores, Patočka vê sempre, na realização propriamente dita da compreensão científica da realidade e do seu domínio técnico, uma 
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condição para superar o aspecto atual da ciência e da técnica − aspecto que podemos considerar desumanizado ou perigoso (Patočka, 2002, pp. 147-160).  
3 DUAS ÉPOCAS NA HISTÓRIA DA ARTE  

As reflexões de Patočka sobre o papel da Arte na sociedade mostram esse processo histórico de mudanças na percepção da realidade por outro ângulo. No ensaio “Arte e tempo” (1966), Patočka identifica dois períodos diferentes na história cultural da humanidade. O primeiro período chama de “época da cultura artística”. Nele, a arte era uma maneira predominante de abordar a realidade. O homem percebia a verdade especificamente por intermédio das obras de arte. A deidade revelava-se através da obra de arte; a intenção da visão humana penetrava a arte e dirigia-se diretamente a essa deidade. Uma obra de arte não era reconhecida como tal, quer dizer, como uma realidade independente. A intenção da visão do espectador passava através da obra de arte como se passasse através da janela que dava para a realidade que devia ser apreendida. A arte representava uma maneira como “viver, sentir e ponderar” certas questões religiosas ou rituais. A arte era uma maneira de acesso ao lado “solene, extraordinário, decisivo e divino” da realidade. Aquele período inicia-se na era pré-histórica e estende-se até o século XIX. Patočka pressupõe que no século XIX começou o segundo período que se estende até hoje. Esse período é chamado de “época da cultura estética” ou a “época refletida”. Nessa época, o conceito abstrato é o modo prevalecente de abordar a realidade. Todos os objetos são cientificamente analisados, assim como são analisadas também as obras de arte. Nessa época surgem − e são desenvolvidas − novas disciplinas científicas que se dedicam à arte. Concretamente falamos da Estética e da História da Arte. A criação artística foi descoberta, portanto, como uma espécie particular de atividade diferente da atividade meramente técnica. A obra de arte foi reconhecida, então, como uma atividade independente. Assim, a intenção da visão do espectador já não passa através da obra de arte em direção a outra coisa. A obra de arte torna-se uma janela que dá para o mundo, e esse mundo já é somente o mundo dessa obra (Patočka, 2004, pp. 306-307). Patočka pressupõe que tanto as obras de arte da “época artística” como as obras de arte da “época estética” revelam sempre um certo “mundo” (Patočka, 2004, pp. 308-309). Parte, a princípio, da concepção de Heidegger, segundo a qual a obra de arte é vista como a revelação da verdade, a abertura de um certo mundo. No ensaio “A Origem da obra de arte” (1935-36), Heidegger mostra que o mundo aberto em uma obra de arte possibilita compreender o que é homem, o que é animal, o que é planta (Heidegger, 1977, p. 29). Patočka insiste na noção de abertura do mundo ou no “sentido global” por intermédio de uma obra de arte, embora admita que o estatuto desse sentido mudou radicalmente no decurso dos séculos passados. A arte já não é capaz de oferecer o sentido objetivo e obrigatório; pelo contrário: o sentido objetivo e individual é oferecido pela arte contemporânea. Patočka parte do princípio de que a obra de arte contemporânea já não descreve certo mundo objetivo e obrigatório, mas exprime sempre um mundo subjetivo e individual. Desta maneira, nasce na arte contemporânea uma multiplicidade de sentidos mutuamente independentes, muito variados e muito diferentes um do outro. Essa multiplicidade de sentidos mutuamente diferentes e de qualidades metafísicas provoca um sentido de desarmonia, ou até um desassossego, ou uma dor. Qual seria então o papel da arte contemporânea, se provoca desarmonia, desassossego e dor? Em resposta a essa pergunta, Patočka adverte para o fato de que, atualmente, a obra artística comprova a liberdade dos homens A obra de arte é uma prova de que o homem não é somente um simples “acumulador e transformador” das forças naturais. Ao contrário, é uma “verdadeira força criativa e livre.” Assim, a obra de arte representa um “protesto massivo” contra a submissão do ser humano ao processo objetivo da produção solta, ou seja, ao processo de fortalecimento da Força. A arte representa um aconchego para a liberdade do homem na época do governo da ciência, na época do governo do conceito abstrato (Patočka, 2004, pp. 315-316).  
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4 INFLUÊNCIAS MÚTUAS ENTRE CIÊNCIA E ARTE 
Logo, Patočka pressupõe que a arte é visível somente no período moderno, quando perdeu a capacidade de revelar o sentido objetivo e obrigatório, a capacidade de revelar a verdade. Isso significa que é a influência da ciência moderna que possibilitou a visibilidade e, consequentemente, a própria existência da arte como tal. Ao mesmo tempo, Patočka aponta para o fato de que a ciência e a técnica dela dependem, são influenciadas, ou até determinam também de maneira concreta, o caráter da arte contemporânea. A arte contemporânea aproveita os materiais cientificamente desenvolvidos e os procedimentos técnicos. Esses novos materiais e procedimentos técnicos alargam consideravelmente as possibilidades expressivas da arte, de forma que, na realidade, a arte contemporânea já não pode ignorar tais materiais e procedimentos. Esse fato se refere aos tipos tradicionais da arte, especificamente à escultura e à arquitetura, mas, naturalmente, também aos tipos de arte que surgem atualmente. No ensaio “Arnold Gehlen sobre as artes plásticas modernas” (1965) alude Patočka para o fato de que a arte contemporânea aproveita o mesmo método de trabalho como a ciência. Igualmente como ela, chama a atenção para a realidade invisível, não ilustrativa. Desse ponto de vista, a arte encerra a “perda da qualidade ilustrativa”, que atinge toda a civilização técnica e científica contemporânea. A realidade não ilustrativa é o objeto principal da ciência. A Física, por exemplo, tem como objeto de estudo as fórmulas que representam a substância da realidade. De mesma maneira, também a arte, por exemplo a arte abstrata, ocupa-se de regularidades não ilustrativas, invisíveis (Patočka, 2004, pp. 214-215).  No entanto, é provável que a arte contemporânea reflita o caráter global da era técnica atual, isto é da era dinamicamente variável por muitos pontos de vista. Nesse contexto, Patočka reflete no problema da generalidade da arte contemporânea no ensaio “Estudos sobre o caráter passado da arte” (1965). É evidente que a arte contemporânea já não é capaz de proporcionar a verdade geralmente compartilhada e obrigatória. Ao mesmo tempo, mostra-se que o processo da transformação da visão científica do mundo e o processo da transformação e do desenvolvimento dos instrumentos técnicos levam ao processo de transformação também a própria arte. A arte não pode escapar ao processo científico e técnico da transformação “furiosa”, e, assim, a arte se transforma radicalmente. A universalidade da arte, por conseguinte, não pode se referir somente à obra acabada propriamente dita, e nem assunto por ela exprimido, mas, antes, ao processo de nascimento da obra, que corresponde a um “processo ou medida” geral. Esse processo geral novamente reconhecido, aplicado na arte, provavelmente, no futuro impedirá a aplicação de métodos e procedimentos antigamente usuais. Essa universalidade processual da arte, porém, naturalmente, impede também qualquer reconciliação final das contradições, qualquer harmonia entre as obras da arte, adverte Patočka. A reconciliação e a harmonia doravante são atingíveis somente através do processo propriamente dito da transformação. No entanto, na opinião de Patočka é desarmônica, antes de qualquer coisa, toda a nossa atualidade. Por isso, a arte contemporânea não pode esconder as suas desarmonias; deve, ao contrário, “provocá-las”. No caso de não mostrar as desarmonias, a arte é considerada como “falsa” (Patočka, 1965, pp. 60-61). Ao mesmo tempo, Patočka define que a ligação dos procedimentos artísticos contemporâneos aos métodos científicos e à repercussão do caráter global da nossa época técnica e científica em relação ao caráter da arte contemporânea pode ser entendida como uma forma de protesto. A ilustração artística do caráter dos procedimentos dominantes da pesquisa científica leva, na realidade, à eliminação do poder desses procedimentos. A capacidade artística de refletir o caráter global da atualidade é, ao mesmo tempo, um aviso categórico da sua desumanização. É verdade que não se sabe se a arte moderna é capaz, em todos os casos, de fazer uma pesquisa suficientemente profunda e, assim, mostrar as razões verdadeiras dos problemas da atualidade. Todavia, o próprio fato de esta arte “apelar” de maneira crítica, é indiscutível (Patočka, 2004, p. 215). 
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No ensaio “Escritor e a sua coisa” (1969), Patočka diz também que a arte contemporânea deve, ainda, submeter-se aos métodos atuais de planejamento da sua própria distribuição. Hoje em dia, o funcionamento cultural é “industrializado”. Esta industrialização faz do artista uma roda no mecanismo complicado da oferta e da procura. Para aumentar o proveito econômico, esse mecanismo aproveita, naturalmente, os meios de comunicação de massa. Para o artista é atraente participar no funcionamento desse mecanismo não só por motivos econômicos. O mecanismo, além disso, dá possibilidade de influenciar vastas camadas do público. Porém, o mecanismo do mercado cultural representa para o artista, naturalmente, também um perigo considerável: perda da expressão própria e da profundidade do conteúdo. Mas o artista de maneira nenhuma deve desistir da possibilidade de exercer uma influência massiva sobre os espectadores a favor do simples jornalismo, diz também Patočka. Ele recomenda ao artista aproveitar os métodos contemporâneos da distribuição cultural, mantendo, no entanto, a originalidade da expressão artística e a sua profundidade específica (Patočka, 2006, p. 292). O funcionamento cultural industrializado pode, sem dúvida, apoderar-se da arte na sua realidade material, mas, apesar disso, o seu próprio sentido tem que se manter intacto. Patočka acha que a arte contemporânea deve ficar “perto da vida atual”. Não para nos perdermos em seus labirintos, senão para conseguirmos livrar-nos desses labirintos (Patočka 2004, p. 314). Das opiniões de Patočka podemos deduzir que os mecanismos da distribuição cultural inevitávelmente são aproveitados pela arte contemporânea. Na realidade, porém, esse aproveitamento deve servir para a distribuição do protesto artístico, que age contra os princípios que põem esse mecanismo em movimento.  Patočka não duvida da capacidade da arte de influenciar os acontecimentos na sociedade atual, não duvida da possibilidade de um protesto artístico eficaz. Acha, nomeadamente, que a arte é capaz de exercer influência sobre a sociedade contemporânea através de seu principal grupo dirigente – a classe de intelectuais técnicos. O cientista contemporâneo necessita, imperiosamente, o contacto com a arte, porque o sentido global exprimido pela arte é capaz de equilibrar a especialização indispensável de quem trabalha na ciência. Quanto maior será essa especialização científica, tanto maior será a necessidade dalgum sentido global, expresso por obras artísticas. Assim, a arte protege o cientista contemporêneo do “intelectualismo, aspereza e dogmatismo”. Patočka pressupõe que, baseando-se nesta visão do sentido global, ou melhor na consciência de que qualquer especialização é necessariamente limitada, entre os intelectuais contemporâneos será estabelecida uma “solidariedade”, e isso apesar da diversidade dessas especializações. Patočka acha que assim o artista ocupará uma posição no centro da camada intelectual. A arte não será somente um “protesto impotente”, senão um apelo moral capaz de “encaminhar a sociedade para o novo futuro” (Patočka 2006, pp. 291-292).  
5 A SOLIDARIEDADE DOS “ESTREMECIDOS” 

De uma maneira geral, Patočka pensa que os novos materiais, meios e procedimentos, criados na base das pesquisas científicas contemporâneas e das inovações técnicas, podem ser aproveitados pela criação artística de uma maneira que, afinal, pode levar à debilitação da dominação da Força. A criação artística contemporânea não pode ser excluída do caráter global da atualidade que é predominantemente científica e técnica. A arte, ao contrário, em muitos aspectos reage ao caráter científico e técnico da atualidade. Por um lado, a arte aproveita os procedimentos e métodos científicos e técnicos conhecidos, mas por outro lado aproveita os mesmos métodos e procedimentos para criticar o próprio caráter da atualidade e para corrigir o seu encaminhamento. É interessante que essa situação pode ser descrita também da perspectiva contrária. A própria ciência, através da sua atividade, possibilita o descobrimento e o desenvolvimento da arte, mas essa arte representa um protesto contra a dominação da Força e tende para limitar essa dominação. È verdade que a ciência e a técnica representam um instrumento de realização da Força, mas, consequentemente, também criam condições para a eliminação, ou superação da Força, visto que apoiam o crescimento da solidariedade entre os 
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intelectuais, apoiando assim a constituição da sociedade, cujas opiniões serão contraditórias aos interesses da Força.  Patočka descreve mais detalhadamente a possibilidade de constituir tal sociedade nos seus Ensaios Heréticos sobre a filosofia da história. Essa possibilidade decorre da ameaça evidente que representa a dominança da Força, constata Patočka. A dimensão ameaçadora da participação do homem no processo de crescimento da Força tornou-se evidente, sobretudo, devido aos enormes conflitos bélicos do século XX. A Força acumulada aproveita os conflitos bélicos como possibilidade de descarregamento, como a maneira mais rápida de transiçaõ da energia acumulada “de potência em atualidade”. O homem, e toda a sociedade humana, representam nessa transição “só um relé”. Todavia, é preciso advertir que o interesse primário da Força não é destruir e desgastar a si mesma, mas ao contrário, a Força “quer” edificar, quer aumentar a sua força. Os objetivos da Força são, em princípio, pacíficos, mas, em alguns casos, a Força utiliza os meios bélicos para cumprir os objetivos pacíficos. Para atingir tais objetivos que visam o fortalecimento de si mesma, a Força aproveita a máquina de Estado impessoal. Essa máquina conduz milhões de pessoas para “geena de fogo”, ajudada pela demagogia mentirosa e pela pressão permanente (Patočka, 2002, pp. 118-122).  Muito interessante é idéia de Patočka sobre a possibilidade de superar essa Força autogovernante. Patočka fala da experiência da frente como da experiência verdadeiramente libertadora. A Força na realidade calcula tudo do ponto de vista da vida que continua do ponto de vista da futura soberania, do ponto de vista da futura dominância e do aproveitamento. Um indivíduo dominado pela Força, um indivíduo posto pela Força na linha de frente, no meio do conflito bélico de repente depreende que é mortal. Em conseqüência de tal visão, a própria Força sente-se destroçada no seu poder ditador. A manipulação social que apela para os objetivos de vida e para os valores do homem lançado na linha de frente deixa de ter qualquer influência sobre tal indivíduo (Patočka, 2002, pp. 125-127). Patočka pondera ainda sobre a possibilidade de transferir essa experiência de libertação do ditado da Força para o período da paz, isso é para o período, em que a Força não se apresenta no meio do conflito bélico, mas prepara-se para o futuro conflito. Como meio de conservação da experiência “positiva” da frente, durante esse cessar de fogo da Força, serve a “solidariedade dos estremecidos”. Essa solidariedade nasce originalmente entre os combatentes que em conjunto, no meio do confronto mútuo, têm consciência da sua própria finitude e em conseqüência disso veêm a fragilidade fundamental, o “caráter problemático” de todos os objetivos na vida. Essa solidariedade surge, em geral, entre as pessoas que, apesar das contradições e contrastes mútuos, têm consciência da união e do parentesco. Mas Patočka pensa também que a solidariedade dos estremecidos transmite de uma maneira impressionante a experiência de frente para a vida em paz. Acha que essa sociedade abre “a frente silenciosa” na luta com a Força durante o cessar de fogo da Força. A solidariedade dos estremecidos será uma “autoridade” moral. Não terá um programa positivo, mas estará presente em “interditos, advertências e limitações”, impedirá alguns “atos e medidas”. Patočka chama ainda atenção para a necessidade da participação dos intelectuais técnicos nessa luta com a Força, porque nomeadamente os intelectuais técnicos devem compreender a sua posição nessa luta. O enfraquecimento, ou, até, a superação da Força são possíveis só, se aquela parte da humanidade, que realmente entende as possibilidades científicas e técnicas atuais, tiver consciência das características fundamentais da situação atual. Se tiver consciência de que a força atualmente dispõe de possibilidades para a “destruição total”. Patočka diz que unicamente quando os “pesquisadores e aplicadores, descobridores e engenheiros” sentirem a influência da solidariedade dos estremecidos na sua própria pele, e quando começarem a atuar em conformidade com essa solidariedade, só então será possível superar a Força (Patočka, 2002, pp. 129-130). 
6 DIALÉTICA FENOMENOLÓGICA 

A arte mostra-se, assim, como um instrumento de eliminação da Força, ou, até, como instrumento da sua superação. Mas ao mesmo tempo é evidente que a própria Força − sob a forma da ciência e da 
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técnica − possibilita a nascença desse instrumento, e que ele mesmo fortalece a sua eficiência. No período do poder crescente da Força, a arte facilita a nascença da solidariedade da camada intelectual, a nascença de uma sociedade espiritual que seja capaz de lutar eficientemente para enfraquecer a Força. Essa solidariedade, aliás, torna-se cada vez mais forte graças à pressão crescente da Força sobre o indivíduo, porque a pressão da Força pode levar o indivíduo até ao ponto em que a Força já não pode mais exercer qualquer influência eficiente sobre esse indivíduo. Em geral, podemos ver que a pressão crescente e a atuação da Força tende principalmente para o estabelecimento e o fortalecimento da sociedade espiritual que tentará eliminar tal atuação da Força. Assim, mostra-se claramente o caráter dialético de toda a situação. A própria Força mostra-se como algo totalmente não espiritual, como uma maneira de desenvolvimento das relações de produção na sociedade. Todavia, a Força nasceu em conseqüência de uma certa orientação espiritual, em conseqüência do desenvolvimento da filosofia e da teologia. O aspecto material da vida social atual foi criado na base da atuação a do desenvolvimento da Força, possibilitando e fomentando, ao mesmo tempo, o desenvolvimento na esfera espiritual. Esse desenvolvimento, afinal, leva inevitavelmente à supressão, ou, até, à superação da Força. Patočka dedica-se às qualidades dialéticas na sociedade contemporânea no ensaio “A camada intelectual e a oposição” (1968). Ele constata que o conflito entre a reprodução material da vida humana e o seu caráter espiritual agora podem ser “resolvidos pelo senso”. Patočka aponta para o fato de que a própria natureza da produção industrial é substancialmente racional. A base racional da produção industrial tornou-se totalmente evidente somente no período atual, porque só na atualidade essa produção passou a ser técnica. Isso, ao mesmo tempo, significa que a produção é dirigida pelo técnico que faz parte da camada intelectual contemporânea. Patočka constata que esse técnico tem uma “ligação estreita” com os demais membros da camada intelectual. Isso significa que os intelectuais contemporâneos penetram na produção industrial e têm influência importante sobre o caráter de toda a sociedade. Deste ponto de vista é evidente que o interesse da produção torna-se “interesse comum”, e, graças a essa generalidade, torna-se também “interesse moral”. Podemos dizer que o conflito entre a vida espiritual e a reprodução material da vida é só aparente. Na realidade, a produção industrial nasceu baseando-se no senso, e os intelectuais atualmente penetram a produção, dirigem-na e têm a posibilidade de submeter os objetivos dela aos seus próprios “objetivos e imperativos morais”. Essa preponderância dos intelectuais indica que a materialidade “hoje sublima à forma do senso”. Patočka chama também a atenção para o fato de que os intelectuais contemporâneos deveriam tomar uma atitude mais ativa e, na sociedade, assumir o papel, para o qual foram destinados por sua natureza (Patočka, 2006, pp. 245-248).  Patočka muitas vezes adota uma atitude crítica tanto em relação à concepção metafísica da dialética da história na obra de Hegel, como em relação à concepção materialista da história nas obras de Karl Marx (Patočka, 2002, p. 140; Patočka, 2006, pp. 242-244). Admite, no entanto, que o caráter dialético do desenvolvimento dos fenômenos históricos é evidente. Ao mesmo tempo chama a atenção para o fato de que na filosofia, a dialética tem que submeter-se à fenomenologia. A dialética está viva, possibilita compreender e explicar os fenômenos. Se ultrapassa os limites dados pelos próprios fenômenos está morta. Nesse caso, o resultado é uma “mitização” filosófica. Assim podemos considerar a dialética idealista ou materialista. Patočka pressupõe que a dialética nasce, em geral, em dependência da fenomenologia (Patočka, 2002, p. 140).  Na concepção dos acontecimentos históricos formulada por Patočka, podemos encontrar a idéia da influência mútua, ou, melhor dito, do condicionamento do desenvolvimento espiritual e da vida material da sociedade. O nível material da sociedade cria condições para o desenvolvimento da vida espiritual, a vida espiritual, por outro lado, determina, ou, pelo menos, corrige o caráter e os objetivos do desenvolvimento material da sociedade. Mas não é verdade que a sociedade, baseando-se nessa dialética, esteja encaminhada para um objetivo inevitável, quer seja o objetivo metafísico, quer político. Patočka pressupõe, antes, que baseados nessa influência mútua e do condicionamento espiritual e material, podemos encontrar na história uma certa auto-regulação do seu movimento. Na história, a 
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sociedade humana tem possibilidade de escapar das catástrofes iminentes, porque os próprios princípios da nascença dessas ameaças criam a possibilidade de afastar o perigo iminente. 
7 CONCLUSÃO 

Tentamos mostrar os momentos básicos da concepção da relação entre ciência e arte na obra de Patočka. Segundo ele, a ciência e a arte proporcionam duas abordagens importantes para considerar a realidade. A arte mostra-se como uma correção da dominação da ciência. Essa dominação conduz o homem a uma situação de subordinação em relação à Força; a obra artística, ao contrário, prova a liberdade humana. No presente ensaio procuramos aludir ao fato de que a própria ciência cria e fortalece as possibilidades de correção da sua própria unilateralidade, e que a própria Força, representada pela ciência, é causa da limitação de si mesma. A arte apareceu só no tempo da ciência governante e os mecanismos da Força alargam as possibilidades da atuação da arte. Na relação entre a arte e a ciência podemos distinguir as relações que possam ser chamadas dialéticas. A realidade material da vida social é conseqüência de certo desenvolvimento espiritual e, ao contrário, o desenvolvimento das relações materiais determina o modo de desenvolvimento da vida espiritual. A solidariedade criada na base da atuação da arte, ou na base de uma experiência bélica horrível, pode levar ao estabelecimento de mecanismos que limitam a dominação da Força. Graças a tais mecanismos, a ciência pode tornar-se realmente ciente, porque será dirigida e praticada pelos indivíduos que conhecem sua relevância e limites. 
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