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son. Les fondements de la morale se-
Ion Locke, Paris, Vrin, 1991.

L'obra de Vienne to com a finalitat fo-
namental oferir una nova lectura dc I'As-
saig i, com a consequcncia, del conjunt
dc I'obra dc Locke. Aquest intent es
oportu en la mcsura en quc ofereix un
nou came pets cstudis lockcans, la qua]
cosa era scns dubte nccessaria. No se-
ria just, probablement, parlar d'una cri-
si dins d'aquest ambit de reflexio histo-
riografica. La importancia particular de
Locke en la cultura anglo-saxona, espe-
cialment pel paper central quc ha tingut
la scva reflexio poletica, fa quc no hagin
dcixat de publicar-se periodicament tre-
balls d'investigacio sobre aquest autor.
Si quc es clar, pero, que hi ha una im-
portant diferencia amb autors com
Hobbes i Descartes. Mentre que en
aqucsts casos la darrera historiografia ha
anat produent una renovacio de la seva
imatge, aixo no s'ha esdevingut de ma-
nera tan clara als estudis lockcans. En
aquest sentit, i malgrat que alguna de les
obres que hom ha escrit darrcrament no
estan mancades d'interes, hom pot dir
que la bibliografia disponible no ofereix
un paradigma clar de com llegir Locke.

La interpretacio tries estereotipada d'a-
quest autor, la que deriva de I'exegesi
neo-kantiana i quc es perllonga en el
neo-positivisme, depen d'una manera de
concebre l'evolucio de la filosofia mo-
derna que ja ha donat de si tot el que li
era possible, encara que segueixi consti-
tuent la interpretacio dominant, potser
tambe perque no existeixen alternatives
massa Glares. Aixi hom segueix parlant
d'un Locke dcfensor d'una filosofia em-
pirista, encara que I'afirmacio de l'expe-
ricncia com a principi cognoscitiu no hi
es enlloc a la scva obra. A tries cal afegir
que ]'intent mes potent teoricament d'o-
fcrir una reconsideracio de la filosofia
moderna, el que es desenvolupa entorn
dc la nocio hcideggcriana d'onto-teolo-
gia, sembla csser dificilment fructifer en
el context de la filosofia dc Locke. No
es d'cstranyar, consequcntment, que
molts dels quc segucixen aquesta inter-
pretacio tendeixen a repetir el judici de
Hegel, segons el qua] l'obra de Locke
no to cap mena d'interes per la seva ab-
sencia dc valor especulatiu.
Una possible alternativa hagues pogut

set l'obra de Leo Strauss i les conside-
racions que aquest va fer sobre l'obra dc
Locke, tot centrant la seva exegesi en la
nocio de Bel natural. La seva lectura
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pero no acaba de scr recixida; palesa una
dependencia massa forta d'una interpre-
tacio del curs de la filosofia moderna
que acaba esdevenint un a priori feixuc,
i al nostre judici falsejador, i esta man-
cada d'una lectura seriosa de I'Assaig so-
bre l'enteniment humd, que mai sembla
esser examinat a fons i del quc finalment
es repeteixen cis topics de sempre. Mal-
grat aixo aquesta atencio a la nocio de
llei natural assenyala un cami que es el
que segueix J. M. Vienne. L'intent d'a-
quest autor es llegir I'Assaig des de la in-
tencio que Locke reconegue en el seu
proleg: fixar la certesa que sobre el con-
tingut do la llei natural pot tenir l'ente-
niment huma. La pretensio de Locke,
per Vienne, es posar cl fonament do la
moral a partir de la critica del concixe-
ment. La pregunta a la que respondria
1'Assaig seria la de com es possible que
hi hagi un saber moral. Per enfocar cor-
rectament aquesta questio, cal una re-
consideracio de I'epistemologia lockea-
na. Per Vienne, la lectura ingenua, cm-
pirista, no es factible. La tematica epis-
temologica no es centra en 1'expericncia
sensible sing en 1'enteniment que es el
floc on s'elabora el judici moral.

L'obra es presenta dividida en tres
parts: la dedicada a la nocio d'immedia-
tesa, la titulada rao i demostracio i la que
to com a objecte l'enteniment i la psico-
logia moral. L'objectiu de la primera
part es mostrar com la principal funcio
de l'atac de Locke a l'innatisme, es la cri-
tica d'algunes conccpcions de ]a moral
que li eren coetanies i que li semblaven
inacceptables. A] capdavall, allo que
amb l'atac a aquestes concepcions es vo-
lia assolir era la preservacio del Iloc
preeminent de l'enteniment constructor
de conceptes en la reflexio moral. L'ar-
gumentacio do Vienne cs recolza en una
serie d'afirmacions que no son noves
pero que ens son prescntades de forma
sistematica i amb un bon suport en els
textos lockeans: la impossibilitat do que
sigui Descartes el referent del primer lli-
brc de 1'Assaig; el que contra alto que
hom diu sovint, la questio del primer lli-
bre no es la de les «idces innates» sing
la dels « principis innats» i quo es Cher-
bury l'interlocutor principal contra el
que es dirigeix Locke. L'analisi de Vien-
ne malda per demostrar que a l'obra no-

mes In ha due, conccpcions admissiblcs
d'immediatesa: cl principi do recerca del
plaer i I'enteniment mateix. Allo imme-
diat, no pot esscr, doncs, cap mcna de
contingut clue pugui interpretar-sc com
una mcna de Ilei o preceptc moral, sing
que es el mateix acte d'intel-lecio.
Aqucsta concepcio fa indispensable que
a la filosofia de Locke li calgui un dar-
rer fonament teologic: un Den que ga-
ranteixi I'exterioritat, ja que la intuicto,
que es I'acte per excel-lcncia de l'enteni-
ment, es tan sols una comparacio entre
idces. Vienne fa especial esment en mos-
trar les consequencies que l',,agnosticis-
me ontologic» de Locke to en la seva
moral. No havent-hi nocio positiva dc
substancia, la moral no pot derivar dc la
natura humana ni de cap altre tipus de
substancia.

La segona part es contra en la questio
de com 1'enteniment esdeve rao i e's aqui
on sorgcix la questio dc la llci natural.
Per Locke la rao es I'activitat de desco-
brir una llei natural que deriva d'una de-
cisio de Deu i que en cap cas es pot de-
finir com un conjunt de principis. L'iti-
nerari d'aquest capitol partira d'aquesta
definicio de rao, que es finalment defi-
nida cons bon us de I'enteniment, per ar-
ribar a la dilucidacio de la llei moral des-
pres d'haver dedicat trcs capitols al con-
cepte de demostracio en Locke i a la seva
evolucio en Ies diferents obres d'aquest
autor. En aquestes pagines es mostra
com la demostrabilitat de la llei natural
csta intimament vinculada a la descrip-
cio dc l'estructura de 1'enteniment que
fa 1'Assaig. Es la definicio de mode mix-
te la quc possibilita que In hagi demos-
tracio en moral. Per for aixo cal una de-
finicio do mode com la quc es troba en
Locke que no to res a veure amb la de
la tradicio i que rues aviat cs una deri-
vacio de la nocio traditional de revela-
cio. L'examen de l'esboc B de 1'Assaig
corrobora aqucst punt de vista. Aquest
tractament de la moral presenta el pro-
blema, que es la questio mes conflictiva
de les plantcjadcs per la reflexio de Loc-
ke, de com cal assegurar l'obligacio. Per
que cal seguir cls preceptes que deduim
e la constitucto dels modes mixtes? La

sancio divina es, pel que fa a aquesta
questio, un element del tot decisiu.

El capitol X mostra com s'hi dedueix

192



la Ile] do natura I cs possihlemcnt, dcs
d'un punt de vista historiografic, cl flies
important, quant Vienne assoleix mos-
trar cis punts febles dc la lectura de
Strauss, tot posant dc rcllcu quelcom
que a aqucst Ii havia passat, o Ii havia
volgut passar, inadvcrtit: el caracter que
tc el placr de signc de la voluntat divi-
na. Malgrat que aparentment I'obra do
Locke sembla propcra a la de Hobbes,
1'autor a qui rcsta mes proper es Suarez.
L'obligaci6 anira sorgint d'un primer
moment subjectiu de recerca del plaer i
de la utilitat, Pero, coin ens recorda
Vienne, alto clue es hcdonista no es la
moral sing el dcscobrimcnt de la mora-
litat. La moralitat no pot esscr confosa
amb la gcncsi do lcs idecs morals. La
darrcra part d'aqucst capitol establcix cl
contingut de la Ilci natural. Aquesta es
principalment formal, es cl corrcctc us
do 1'enteniment, Pero no purament for-
mal, perquc la natura de 1'home no no-
mes es rao. Hi ha aixi un contingut que
es especificat al segon tractat sobre el
govern i a l'esboc d'ctica dc 1692, Pero
sobretot a les cartes sobre la tolerancia
quc defineixcn la Ilci natural negativa-
ment especificant Ies actituds quc son
contraries a aqucsta Het.

La tercera part esta dedicada a 1'estu -
di de la psicologia moral de Locke.
Abasta nomes dos capitols: el primer
d'ells tracta de la relac16 entrc I'enteni
ment i la Ilibcrtat i el segon de la rclacid
entre I'enteniment i la voluntat. Locke
va tcndir mes aviat cap a una posicid
d'intel-lectualisme moral. Per ell l'ente-
niment determinava la voluntat. Per
aixo, 1'6nica manera de fer possible un
floc per a la Ilibcrtat en les seves con-
cepcions es associant-la a la noci6 epis-
temologica d'ignorancia. L'existencia de
la ignorancia possibilita que hi hagi floc
per a la Ilibcrtat. Aqucsta associacid es
completa amb la inversid d'un punt de-
fensat per gran part do la tradici6 esco-
lastica, tot dissociant la voluntat de la Ili-
bcrtat. La voluntat per Locke no es una
facultat sing que equival a alto que els
escolastics anomenaven una volicid. El
rlantcjament resulta molt semblant al
obbesia, i com en el seu cas, resulta

contradictors parlar de la Ilibcrtat de la
voluntat. El darrer capitol analitza la re-
lac16 entrc voluntat i enteniment cen-

trant-sc cn cl problcma de corn donar
floc a l'autonomia de 1'enteniment dins
de I'ordre determinista al qual tendeix la
teologia lockeana. El problema real es el
de la reconciliacio entre 1'esfcra del pen-
sament tc6ric i la del pensament practic.
L'assaig dc la qual es fonamentara en la
nocid de desig que li serveix a Locke de
Pont entre la voluntat i 1'enteniment.
Aqucsta apel-laci6 no serveix, pero, per
dcfugir de mancra definitiva les dificul-
tats i es en el tractament d'aquest pro-
blema on, per Vienne, es fa mes pales el
fideisme de Locke, tot introduint Deu
com el fonamentador d'una armonia que
cap dada, empirica o teorica, pot justi-
ficar.

Ales seves conclusions Vienne afir-
ma que cal redefinir que significa 1'em-
pirisme de Locke. Des del seu punt de
vista, I'autor de l'Assaig no tracta tant de
definir 1'experiencia com de reflexionar
sobre el floc de 1'enteniment en la vida
humana. Per Vienne I'essencia de la fi-
losofia de Locke es la construccid d'una
moral i per aixo la seva conclusid final
es que alto que es troba a 1'Assaig no es
la filosofia de Locke. La tasca de la seva
obra principal es, pel contrari, definir el
moment critic clue precedcix tota filoso-
fia. Si aixo es aixi, on es troba la filoso-
fia de Locke? No es Bens facil respon-
dre a aqucsta questio. Potscr el Iloc mes
adient per veure quin era el pensament
de Locke es the Reasoneblennes of
Christianism, l'escrit locked on s'esta
mes a prop d'una reconciliacio entre la
rao i el desig. Pero potser el mes adient
es suposar que cl floc que cerquem hau-
ria d'haver estat 1'etica que finalment no
va escriure, tancat en una aporia que no
nomes es dell sins de tota la racionali-
tat moderna: la de com assolir que I'en-
teniment domini un desig que li es alie.

La imatge de Locke quc es despren de
les pagines de Vienne, l'atansa a Kant,
no nomes pet tractament de la teoria del
coneixement (que Locke es un autor fo-
namentalment critic ja havia estat mos-
trat per Cassirer), sins pel tractament de
la questio moral. La problematica a la
qual s'enfronta Locke anuncia la kantia-
na. Per acabar, cal potser dir que men-
tre que el Ilibrc resulta d'una gran qua-
litat en el tractament de les fonts anglo-
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ti.1SIII I Cti liI pen ^amcill 1L I Iukc, Fill
scmbla cspccialnacnt important I'cmtasi
en mostrar la influencia quc Boyle va tc-
nir sobre Locke -, no podem dir el ma-
teix pel que fa referencia a les influen-
cies continentals . S'esmenta molt poc un
autor decisiu en la configuracio del pen-
sament lockea com Gassendi i les refe-
rcncies a Descartes son en ocasions
d'una topicitat indigna d ' un autor quc
ha mostrat prou coratge per defugir Ta-
mable i esteril refugi dels filosofemes
convencionals.

Jordi Ramirez

James TULLY, An approach to political
philosophy: Locke in contexts, Cam-
bridge University Press, 1993.

Amb aquest llibre James Tully, pro-
fessor de filosofia 1 ciencia politica dc la
McGill University, ens ofereix una am-
pla mostra recopilatoria dels scus tre-
balls relacionats amb la filosofia de Loc-
ke en un periode que abasta des de I'any
1979 fins el 1992, tot i quc la major part
dels treballs foren publicats a finals de
la decada dels vuitanta. Tot 1 quc cl nom
del Locke aparegui al titol del llibre,
aquest no li esta estrictament dedicat,
Pero molts dels seus articles tracten so-
bre allo que podriem dir-ne questions
lockeanes. El proposit del llibre ve sen-
se dubte definit amb precisio per ]'afir-
macio de Wittgenstein que encaPcala la
seva introduccio: -The work of the phi-
losopher consists in assembling remin-
ders for a particular purpose,,. Aqucsta
proposta particular es fcr una contribu-
cio a l'aclariment d'alguns dels proble-
mes politics contemporanis i els mate-
rials utilitzats son els aportats per la his-
toria del pensament politic 1 la filosofia
politica. La intencio de Tully es, a mes,
fer veure la necessitat de complementar
ambdues disciplines; mostrar la fecundi-
tat de la seva interaccio.

El llibre esta dividit en quatre parts
cadascuna de les quals to un tema comu
de reflcxio: una filosofia del govern limi-
tat, discusions sobre la propictat, gover-
nar subjectes i llibertat 1 rcvolucio. La
primera part consta d'un unic article quc
no es sing la col•laborac16 do Tully a ]a

rcrcnt Iluturi.l (1r /.i /tlnsu/ia
publicada per la Univcrsitat dc Cam-
bridge. Es, per tant, molt mes extensa
que qualsevol de les altres i la seva fina-
litat es oferir-nos una visio de conjunt
del pensament politic de Locke. Tully
sots-dividcix aquest article en tres capi-
tols cl primer dcls quals estit dedicat a la
reflex16 sobre el poder politic, el segon
a la nocio de tolcrancia 1 1'6ltim a fer pa-
les el treball lockea dins de l'ambit dc la
filosofia social.

La primera part es ccntra en la des-
cripcio de coin funciona el podcr politic
i com es triat el govern, preguntes que
esdevenen centrals atesa la manca de re-
flexio sobre alto que constitueix l'essen-
cia del poder politic quc, segons Tully,
caracteritza l'obra de Locke. El scu dis-
curs es aixi construit entorn de cinc
questions: 1) corn es defincix el poder
politic, ii) quin es l'origcn del podcr po-
litic, iii) quina es la rcgla do dret, iv) qui-
na es la via per la qual cl poblc dona el
poder al govern i v) com s'exerceix el
poder politic. Els elements quc mes re-
marca Tully coin a innovadors son dos:
en primer ]loc, l'arrclamcnt do la reflcxio
lockeana en el quc ell anomena juris-
prudencia natural que, do fet, son els
usos vigents fins a la rcvolucio juridica
dels segles XII i XIII. Es en el record,
evidentment idealitzat, d'aquell periode
on Locke s'inspira per construir la seva
descripcio de 1'estat de natura. El segon
element es el caractcr fortament indivi-
dualista de la filosofia de Locke. Per
Tully, Locke es el primer autor modern
quc trenca amb la tradicio holistica quc
dcriva d'AristOtii i Plato. A difcrencia de
Hobbes, per Locke cls dress individuals
no prescriuen en cap cas. Sempre son es-
trictament primers. Es per aixo quc Loc-
ke es el primer filosof politic quc pot de
manera coherent considcrar legitim un
moviment revolucionari i, complemen-
tariament, es el primer a considcrar les
revoltes populars com esdeveniments
politics, la qua] cosa ens forneix una ex-
plicacio sufficient de]s sentiments de re-
fus que varcn ocasionar la publicacio
dels dos tractats. Les altres dues parts
estan dcsenvolupadcs mes rapidament 1
poden fcr la funcio de constituir un co-
rol.lari de la primera. Tully fa veure I'es-
treta imbricacio existent entre la teoria
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