
resso corn dun llibre imprescindible
per a l'cstudi de I'Estagirita. Te interes
fins i tot mes enlla do Ics tests do
Braguc, ja que es instructiu i suggerent
en relaci6 amb una munio impressio-
nant de tomes i details del pensament
aristotelic, que l'autor, en la persecuc16
dels sous grans objectius va tocant un
rere I'altre. D'aixo en rcsulta un Ilibre
dens, peril no espes. Requereix una lee-
tura pausada; no cs per a llegir-lo d'una
tirada i dcixar-lo estar; cal rellegir-lo.

Antoni Prevosti i Monclus

Atiliano DOMINGUEz. La etica de Spi-
noza. Fundamentos v significado,
Actes del Congres international: Al-
magro, 24-26 d'Octubrc, 1990. Edi-
cions de la Universitat de Castclla-la
Manxa, 1992, 521 pigs.

El scrvci do publicacions de la Uni-
versitat de Castclla-la Manxa ha pu-
blicat cls textos de les poncncics del
emigres international sobre I'ctica de
Spinoza celebrat a Almagro els dies 24-
26 d'octubrc de 1990. El volum cn
questio ha estat objectc del nostrc estu-
di.

El Professor Atiliano Dominguez
(Universitat de Castclla-la Manxa) es-
criu una breu pet-6 molt concisa intro-
duccio on es detallen cls tres objectius
proposats pels autors de les poncncies, a
saber: I) Fer una analisi profunda d'un
tema cabdal dc la filosofia de Spinoza. 2)
Oferir a la intcllectualitat hispanica una
ocasio per a fomentar relacions i poder
contactar a mes amb especialistes es-
trangers. 3) Fomentar Ics relacions in-
ternacionals, tan necessaries, segons la
nostra opini6, per a incentivar la solida
continuacio de la recerca filosofica.

Les 42 poncncics dels respectius eru-
dits estan distribuides i organitzades en
tine apartats o blocs tenritics que res-
ponen a iqucsts encapcalaments: I-Pos-
sibilitat i sentit general de I'etica de Spi-
noza. 11-La filosofia dc Spinoza corn a
etica del desig. 111-Passions i rao o el
problcma de la normativitat etica.
IV-Etica i politica o rao, llei tolcrancia.
V-Intuitio, felicitat, eternitat.

Disposa I'edicio, a rocs do l'index ge-
neral de poncncics, d'un index onomas-
tic i una relaci6 de les adreces dels
autors dels tcxtos. Destaqucm la parti-
cipacio de E. Giancotti, W. Klever, R.
Misrahi, Y. Yovcl, E. Curley, E. Fernan-
dez, S. Rabadc, A. Dominguez, entrc
d'altres.

La introducci6 d'Atiliano Domin-
guez justifica l'ordre de publicaci6 de
les poncncies aparegudes en el volum
(que no correspon a tal corn es succei-
ren en cl Congres) tot deixant ben clar
que l'ordre seguit roman obert a altres
tipus d'ordenac16, amb la qual cosa cs
possibilita una creativa lectura de les
poncncies, otorgant al lector cert domi-
ni intellectual si aquest coneix, en certa
mantra, la filosofia de Spinoza. Crcicm
necessari d'altra banda, per a trcure un
profit substantial do la Icctura dc les
poncncies, haver llegit, previament, les
obres capitals do Spinoza.

L'obra mes citada cs sens dubte l'F_-
thica. Gairebc tots els autors s'esforcen
a extreure d'aquesta i d'altres obres la
possible fonamentac16 de l'etica spino-
ziana. Detallarem la problematica que
s'exposa a les poncncies i les solutions
suggerides, tot explicitant els temes nu-
clears per a un correcte tractament dels
problemcs. En primer lloc i molt gene-
ralmcnt, sense pcrdre pero la intensitat
que requereix el moment filosofic, cs
questionada la possibilitat mateixa d'u-
na etica dins una metafisica dcterminis-
ta. Aquest moment delicat ha do passar
per la conceptualitzaci6 del significat
d'una etica del desig, amb tota la carre-
ga antropologica que trobem en el fops
de la questio, rerafons que dcmana un
«terrcny» de desplegament, a saber: les
relacions entre les passions i la rao. En
segon Iloc, horn pot descobrir la im-
portancia del tractament de la normati-
va moral en tota emprcsa filosofica, ca-
m que ens hauria de portar al cor de la
politica, quan aquesta cs considerada un
cert «lloc-moment" dc la <via-vida>' eti-
ca. En tercer Iloc, destaquem I'estudi
del sentit ultim do 1'existencia humana
en clau culminatoria del moment huma
que s'ha superat corn a temporalitat per
a cercar l'ambit de l'esser en-eternitat.

Presentarem I'ordre tematic que ofe-
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rcix cl professor Dominguez, en cis tine
apartats o blocs tematies, en cls quals,
val a dir, hem trobat certes connota-
tions amb les cinc parts dc I'Ethica or-
dine geometrica demonstrata.

En el primer bloc de poncncies s'in-
clouen cls cstudis que tracten questions
generals tals corn la mateixa possibilitat
do I'ctica dins el sistema spinozia. Ens
aparcixera per tant la vella tematica de
la llibertat-necessitat.

Per a Bernard Rousset (Universite de
Picardie) la filosofia de Spinoza cs 1'6-
nica que ha de ser qualificada integral-
ment d'ctica, ja que el seu objectiu es la
perfeccio (beatitudo) o felicitat humana,
consistent en la plena consciencia de la
nostra unio amb Dcu o la naturalcsa
(Deus sive natura). Aquest telos subor-
dina les altres esferes del sistema spino-
zia, donant com a coronacio I'especula-
cio metafisica. Pel contrari, Wini Klever
(Erasmus Universiteit) diu que 1'ctica de
Spinoza es una fisica especial, ja que
]'home cs una part de la natura, la per-
feccio moral del qual ha de consistir en
1'harmonia corporal (passional) amb to-
tes les altres possibles manifestations
d'aquesta natura omniessent, i no pot
esser considerat al margc.

Atiliano Dominguez (Universidad do
Castilla-la Mancha) defineix la filosofia
de Spinoza com un intel•lectualisme na-
turalists, que en destacar la distincio en-
tre substancia i modes, i entre imagina-
cio i rao -dins la gradacio cognitiva-
concep la perfeccio humana com un pro-
gres en el coneixement, cssent el pas de-
cissiu cl concixer tant clarament a Dcu
com el propi cos, havent superat les pas-
sions -que es situen en el regne de la
mera opinio- com a forma del patolb-
gic, encerclant-nos aixi en la via propia-
ment humana, i essent una de les metes
de ]'home integre la conquesta de la lli-
bertat possible mitjan^ant la rao i en de-
finitiva la intuicio intellectual com a cul-
minacio de I'empresa del coneixement.

Robert Misrahi (Universite Paris-I)
es situa en una perspectiva mes propera
a una humana eticitat, tot accentuant els
conceptes de conatus i d'alegria (i no els
de perfeccio i unio amb Dcu, que asse-
nyalaricn una possible lectura mistico-
religiosa de l'obra de Spinoza). S'esta-

blcix la pcrspectisa scgons la qual Spi-
noza coneep la vida humana corn a
tcndcncia a la fclicitat, constituint-se la
seva filosofia en un eudemonisme, no
purarnent existencial, sino tambe refle-
xiu, car el desenvolupament del fet exis-
tencial es insufficient, si no es mostra (i
es viu rcalnlent) intcgrat en un ambit do
reflexio racional que ha de possibilitar
la inversio de la dinamica passional,
«alliberant-nos> de la temporalitat que
comporta la limitacio do la « tristitia»
(corn a fenomen oclusiu), i unint-nos a
I'csser com a substancia i totalitat.
Trobem doncs quatre perspectives ex-
tretes dc I'obra capital de Spinoza (E. II
-graus de coneixement, E. III- meca-
nica passional, E. IV -conatus, E. V -
uniu amb Dcu) que scmblen pressuposar
una veritable etica en el pensament-
tractament do la totalitat en Spinoza, les
quals seran desenvolupades pels dife-
rents autors, posant el pes de la reflexio
devers la perspcctiva que mcs interessa.

Segueixen tres poncncies que tracten
el problema de la llibertat d'eleccio, es-
sent critiques davant la mateixa possibili-
tat de I'etica. Claude Trotslontaines (Uni-
versite Catholique de Louvain) destaca
l'oposicio entrc Descartes i Spinoza en
refercncia a la llibertat humana i a la teo-
ria de ]'error. Sergio Rdbade (Uni-
versidad Complutense de Madrid) assc-
nyala la culm1nacio de la crisis del
concepte traditional de llibertat en les
obres mcs politiqucs de Spinoza. Concha
Rolddn (Instituto de Filosofia C.S.I.C.)
diu que dins una metafisica determinista
no hi ha espai per a una etica autcntica.

Atiliano Dominguez (Universidad
de Castilla-la Mancha) ens presenta,
creiem, la ponencia mes idbnia per acla-
rir perspectives generals. L'autor pro-
posa coin a objectiu cl fet d'examinar en
quip sentit i en quina mcsura els dis-
tints modes de coneixement determinen
les nostres vivencics o formes de Vida,
la nostra benauran4a o dissort, la nostra
esclavitud o llibertat, el nostre carpi de-
vers la perfeccio. I'analisi esta centrada
en el Tractat Breu (Korte Verhande-
ling), que en la scva primera part es de-
mostra a priori l'existencia de Dcu, de-
finit com a substancia units que consta
d'infinits atributs i com a Naturalesa
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saturant, causa pruner.t r immanent
productora del real amb tanta perfeccio
coin necessitat. Seguidament, amb tota
aquesta conceptualitzacid de base, Spi-
noza critica la doctrina popular d'inspi-
racid cristiana sobre els atributs divins,
la providencia i la predestinacid, el be i
el mal. La segona part del K. V. tracta
de Phonic, definit coin a mode del pen-
sament i idea d'un cos existent (descri-
vint brcument cis distints modes de
coneixement) que to coin a objectiu su-
perar les passions, i veneer cognosciti-
vament Its opinions que d'clles se'n de-
riven mitjan4ant la rad, podent aixi
investigar la possibilitat intrinseca del
coneixement huma, coneixement verta-
der capac d'alliberar-nos de Ics pas-
sions-opinions tot conduint-nos a la
nostra perfeccio corn a essers racionals,
vers la felicitat i la llibcrtat. D'aquesta
manera senns descobreix corn I'home es
en realitat la pedra angular del scu siste-
nia, malgrat hom parteixi de Deu, i (de)
Den sigul la meta final, la perspectiva
de I'eternitat; ja que l'home es, en defi-
nitiva, mode de Deu i idea del cos de-
terminant del dinamisme ctic, el qual ha
de sostenir-se en el fet que l'anima arri-
hi a concixer tan claramcnt Den coin el
cos on pertany.

L'arquitectonica del mode de conei-
xement marca l'orientacid de l'home
etic, cl qual es conscient del paper que
juguen les passions en la propia vida,
podent aixf dominar les que d'alguna
manera "des-orlenten- en el cami de la
recerca de la humana perfeccio que im-
plica necessariament el coneixement de
Deu i do la nostra unid amb Ell, ja que
tant aviat coin arribem a concixer Deu
amb un coneixement tant clar coin
aqucll amb el qua] el nostrc propi cos es
conegut, hem d'unir-nos amb Ell mes
estretamcnt del que anteriorment ho
estavem arnb Cl cos, separant-nos d'ell
per les imperfections que implica
aquest lligam, essent amb la nova unid
amb Den un home nou. Aquest nou
home poraa vcurc's a si mateix modifi-
cat en la lima clc la perfeccio, horne-
nou, sentint-se lliure de Ics passions i
conqucrint la immortalitat que li es de
conscicncia, que necessariament com-
porta la felicitat. L'alliberament passa

per tint per cerics conqucstes, car la
unid amb un esser infinit i etern implica
que lesser menvs perfecte reaccioni
amb la tendcncia a l'adquisicid de les
perfections que li manquen, fent-se im-
mutable a ccrts csdevenimcnts (degut a
la immortalitat) i fruint d'Ell i en Ell,
que es el signc visible do la felicitat.
D'aqui se'n dcriva la veritable Ilibertat
humana, no aquclla que hom crcu tenir
des d'una visid solipsista de la realitat,
sind la que s'arrcla en una cxistencia
ferma, quail el nostre entenimcnt cs co-
ncix des de la unid imnediata amb Deu.

Ara be, cal qucstionar si Phonic limi-
tat, no exclusivament per propia natura
sind pels ,altres», pot assolir un conei-
xement de Deu tan perfecte coin el del
cos, i tambe, si aixo s'acomplis, i 1'ani-
ma humana pogues unir-se amb Deu,
superant, podricm dir la presd del cos,
no es dissoldria doncs, per dir-ho d'al-
guna manera actual, la identitat perso-
nal? I quin sentit to postular «alteritats>
sense identitat? Pero, darrera aquestes
interrogations In ha una mena dc reli-
giositat. Tanmateix no es tracta de mis-
ticisme, sind dc coneixement intuitiu de
Den, productc d'un saber rational ben
portat: la rcligid dc la rah. Aixf mateix,
hem d'adonar-nos que en 1'home s'a-
complcixen dues perspectives que en al-
guns casos tcndcixen a unificar-se, a sa-
ber: 1'home es un node de Deu i Idea
del cos. <<Doble Ilei», polaritat que en
un extrem ens Iliga a Deu i se'ns mostra
necessaria i en -i- per 1'altra ens conei-
xern lligats als nostres modes i per tant
se'ns presenta coin a subordinada a 1'al-
tra perspectiva o pol de I'eternitat.
Queda salvada clones 1'alteritat?

L'hornc ha do scr maximamcnt cons-
cicnt de I'csmentada unid, ho ha de set
-en realitat» i no en mera possibilitat, la
qual cosa denotaria certa inconsciencia
en el grau de no actualitzacid, ja que es
impossible la plena cornprensid de
quelcorn sense la previa captacid de la
mutua unid amb la causa. I coin a solu-
cid final, hom ha de captar cl sentit ctic
de la prova a priori de 1'cxistencia de
Deu, car per la seva importancia es con-
verteix en clau dc volta per accedir a la
segona subdivisi6. La scgona subdivisid
(home corn a idea del cos) es resolta
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dun Ill;incra radLi,Il, a gLIC CS ulla [III-

ca rues problenlatica al nostre entendre,
que la primera. Te dues observacions, a
saber: a) es tracta d'un punt problerna-
tic del sistema de Spinoza. b) comporta
la teoritzacio-tematitzacio de la test que
I'anima sols cs individualitzada amb la
seva un16 amb un cos determinat 1 exis-
tent, no existint sense que aqucst exis-
teixi, i per tant, ens surt a la llum la
manta de sentit, en cl fet que horn vul-
gui presentar una anima sense cos. Per
tant no estem davant d'un ascctisme ja
que 1'anima cs idea del cos i aqucst
constitueix un clement positiu 1 essen-
tial do la vida humana, ni tampoc da-
vant d'un eudcmonisme del just mitja,
pcrquc en realitat no es la felicitat en si
la rcctora de l'existi ncia, sind cl cami
devers la perfeccio 1 la llibertat.

En definitiva, podern dir que la per-
fecc16 hurnana no es un terme absolut i
<assolible>>, sin6 un continu avancar, es-
sent la rao la veritable guia; rao corn es-
cala gradual que ens guia devers el co-
neixemcnt de Deu i que per tant ens
perfecciona. Una perfecc16 clue ens
Are Ics porter de la felicitat 1 de la Ili-
bertat suprema les quals consisteixen en
coneixcr Den o la Naturalesa 1 en seguir
les seves lleis. Per tant l'etica del K. V.
es una etica de la perfeccio pel coneixe-
ment de la naturalesa; un intcl-lectualis-
me d'arrel naturalista.

El segon bloc dc poncncies tracta la
filosofia de Spinoza corn a etica del dc-
sig. Aqui s'agrupen cis estudis que te-
matitzen el conatus. Trobcm en aquest
apartat tres grups que parteixen de les
notions d'individu, de conatus 1 de cos.
El primer fa referencia al subjecte ctic.
Lee C. Rice (Marquette University-
Milwaukee, U.S.A.) ho estudia, 1 tambe
Laurent Bove. El segon grup cs centrat
en el desig corn a poder tipicament pu-
ma. Cirdo Florez (Universidad de Sala-
manca), molt academic 1 sistematic, res-
salta Ics caracteristiques vitals que horn
pot trobar en 1'ctica de Spinoza, essent
definida corn a etica de la vida, es a dir,
de l'acc16 i de la comunicaci6, sempre
entesa corn a racionalisme etic el fi ul-
tim del qual es el ,conatus ex ducti ra-
tionis'>, ja que es la rao la facultat capac
de variar i transformar la insuficicncia

dcls III stints errs una v ida adcquada,
una vida cscaicnt en vcritat. Eugenio
Fernandez (Universidad Complutense
de Madrid), clar 1 rotund i mes analitic,
partcix del concepte on s'exposa clue el
desig es I'csscncia de Thorne (implicant
aqucsta afirmacio que 1'homc no cs
idea, sin6 dcsig, i que aquest es anterior
a I'amor. Aleshores el desig cs desdobla
en acci6 1 pass16). Les tine poncncies
restants dins un materialisrnc mes o
menvs declarat, Luis Rodriguez Cama-
rero (Universidad de Santiago de Com-
postela) histbrico-critic, presentant-nos
tambe una contundent critica tcologici;
Francisco Jose Martinez (UNED) mes
en clau de filosofia politica; Romano
Garcia (Universidad de Extremadura)
tematitza amb claredat la teoria del co-
neixement; Juan Domingo Sanchez Es-
top, forty crftica al finalisme; Vicente
Hernandez Pedrero (Universidad de la
Laguna, Islas Canarias), parteix del jot
que es pot produir entre la idea do co-
natus i la de matcria, amb certes in-
flucncies do Klever, i d'un materialisme
mes o menvs radical.

Creiem que aquest bloc de poncn-
cies ofereix una lectura actual i dina-
mitzadora dels estudis spinozians, de-
cantant-se pero de la tradicional in-
terpretac16 espiritualista. Potser, pero,
sense excloure-la, sin6 integrant-la. Es-
tero doncs davant una certa espiritualit-
zac16 de la matcria via relations huma-
nes?

El tercer bloc de poncncies obre el
debat entrc passions 1 rah, introduint-
nos en la problematica de la normativa
moral. Tema classic en ctica: corn mo-
dcrar les passions mitjan4ant la rao;
problema clue es ampliament tractat per
Spinoza en lcs tres ultimes parts de
I'Ethica. Hem de constatar que aquesta
tematica es abordada per un ter4 dc les
poncncies del Congres, constituint-se
per tant en tematica central a desenvo-
lupar. En aqucst jot entre passions-rao
es produiran cis veritables conflictes de
la filosofia spinoziana, i alguns autors
no dubtaran a considerar contradic-
cions internes al sistema certes ambIgui-
tats que cn ]a lectura dels textos del
filosof ens apareixen bastant sovint.
Fins ara cis autors han donat per supo-
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sacla I'existcnCia d'una etica en CIS

cscrits de Spinoza, Manfred Walther
(Univcrsitat I lannover) qucstiona fins i
tot la seva colic rcncia-existcncla. Val a
dir que considercm molt important per
a la vida de la filosofia la continuitat del
dcbat, i no Homes dcixar exposades cer-
tes opinions que jugucn a contradir-se
mire elles. Per a una real utilitzacio de
la filosofia en la vida do Phonic (una
utilitat que no pot scr separada de I'eti-
cit t) l'ctica sc'ns ha de mostrar coin el
viure propi de la filosofia (cl ,saber viu-
re' i el <saber-se viure,,) que la moder-
nitat, en certa mancra, ha intcntat clas-
sificar coin a <peca de museu,,.

Ilcm do dcstacar cls trcballs do Yi-
miharu Yovel i Elhanan Yakira (The
Hebrew University of Jerusalem); F.
Javier Espinosa (Instituto de Bachillera-
to n° 4 Cuenca); Luis Machado de A-
breu (Univcrsidade do Aveiro, Portu-
gal); Emilia Giancotti (University degli
Studi Instituto di IFilosofia, Urbino) en-
trc d'altrcs.

En aquest bloc se'ns mostra el diyleg
actiu entre una possible etica dc I'csser
en Spinoza i Ies tradicionals ctiqucs del
deure, do la normativitat. Crcicm que,
sense defensar integrament la tesi do
Giancotti, scgons Spinoza el desti fona-
mental do I'homc es arribar a esscr alto
que cs, i no alto que ha d'esser, malgrat
que la rao (i cl scu possible roan do nor-
mativitat moral) serveixi per a sobrcpu-
jar la dimensio integral de l'individu:
del desordre aparent dels modes a I'or-
dre real do la subsctncia, ja que la rao
pot i ha de superar Ies escissions i inclus
cls dualismcs.

l "l quart bloc de poncncics versa so-
bre la politica spinoziana, la qual s'ins-
criu coin molt be assenvala Dominguez
dins 1'etica. En cl congres s'han prescn-
tat sis poncncics que tracten sobre te-
mes politics i que descriuen l'itinerari
que va de I'cstat natural (del ,bellum
omnium contra omnes,,), estat de simple
opinio i/o oposicio, a 1'cstat on la hu-
manitat pot fcr factible cl scu taranny
etic, I'estat on les relacions entre cls ho-
mes s'inscriucn en i'amor i la tolerincia.
Ressaltem cls trcballs d'Eds in Curley
(University of Illinois at Chicago); Juan
Garcia Gonzalez (Universidad de Ma-

laga); Juan Jose Garrido (I ;tcultad de
Teologia do Valencia).

En l'ultiin bloc ens encaminem vers
la recerca del sentit tiltim de la vida hu-
mane. Estero en el camp do la lntuicio
intellectual, la felicitat i I'eternitat.
Alguns autors rebutgen el caracter ms-
tic que la cinquena part de 1'Ethica pot
despertar en algunes conscicncies, coin
es el cas d'Errol E. Harris (High Wray
House, Cumbria) i Leiser Madanes
(Centro de Investigaciones Cientificas,
Buenos Aires), cls quals desacrediten cl
caracter mistic i escatologic de la moral
spinoziana donant prioritat a la rao
enfront do la intuicio. Altres semblen
matisar-lo, ydhuc defensar-lo, coin Ies
poncncics de Miguel Angel Beltran
(Universidad de las Islas Baleares) i Lu-
ciano Espinosa (Universidad de Sala-
rnanca). Tanqucn cl volum dos estudis
sobrc l'amor intellectual do Dcu i sobrc
]a ]libcrtat i roes enlly, on s'intcnta
abordar un sentit cosmico-religios 61-
tim de l'ctica. Molt interessant I'estudi
de jean Preposcit, el qual ens conducix
devers un repys historic pels antece-
dents possibles que hom pot trobar en
I'horitzo de la filosofia clissica i medie-
val.

Coin a conclusio hem de dir que
l'ordcnacio desplegada per Atiliano
Dominguez creiem que respon a un
cert interes de dcsenvolupar I'ordre de
I'Ethica. (Malgrat quc la seva poncncia
tematitza el K.V.) El primer bloc tracta
tomes generals, tot recercant cl sentit
omnicornprensiu de 1'etica spinozista.
El segon introdueix propiament cls as-
pectes antropolbgics (amb certs paral-
lelismcs devers la segona part de
1'Ethica). El tercer desenvolupa la pro-
blemytica especificament ctica, que de-
sembocary en el quart bloc on s'in-
trodueix explicitainent la politica. El
cinquc bloc tc Glares connotacions amb
1'6ltima part dc I'Ethica. Potser aquesta
interpretacio no respon a res; ara be,
d'alguna mancra la tenim en compte
quan s'utilitza una certa gcometritzacio
de la totalitat.

Podem afirmar que gaircbe tots els
portents del congres admeten una etica
en Spinoza, mes ben dit, la propia filo-
sofia spinoziana csty orientada devers
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Lill scntit d'eticitat co istituint tots ells
(una)-1 erica cercada (vc't aqui la vis16
gcomctritzant de la totalitat). Malgrat
tot, trobem discrepancies, punts de vis-
ta oposats, en l'intent dc definir-la. La
foscor es fa present quan horn intenta
cercar els ,mecanismes de real itzacl6,,...
Potscr hem de deixar quc ella mateixa,
d'alguna manera, (s')expressi en-nosal-
tres. No cs impropi dir que aquesta eti-
ca es «cl teatrc dels Deus,,, la represen-
tacl6 del sentit cosmic en-nosaltres.

Atiliano Dominguez, finalment, treu
dues conclusions (com a virtualitats su-
premos del spinozisme) d'allo que ell
anomena «variadisima policromia ca-
leidosc6pica,,, reterint-se a la multipli-
citat interpretativa quc el mestre de
Rijnsburg genera en els seus lectors, a
saber: la tens16 entre cl finit i l'infinit,
entre alto modal i allo que es substan-
tial (meta general), i la tensi6 entre ima-
ginac16 i rao, passi6 i Ilibertat (meta es-
pecial), que demanen totes dues en
mutua relac16, el joc de l'analisi i de la
sintesi com a poders reductors i inte-
gradors de la consciencia humana amb
('emergent necessitat (per a nosaltres
fills de la tecnica) de recuperar les nos-
tres tries profundes veus d'aII6 clue fa
25 segles varem comencar a anomenar
Filosofia.

Lluis Salvador i Roures

Alexis Philonenko, Nn:'tisctte:. Le rire
et le tragique, Libraire Generale
Francaise, 1995.

La trajeetoria d'Alexis Philonenko
no requcrcix gaire presentac16. Espc-
cialitzat en cl pensament alemany clas-
sic son fonamentals les seves aporta-
cions a l'cstudi de Kant i Fichte, tot i
que tambc s'hagi interessat per pensa-
dors franccsos com Rousseau o Des-
cartes. Als darrers anus el seu intcres ha
anat dcsplacant - sc envers el moment
post- idealista del pensament alemany i
fruit d ' aqucsta evoluci6 han estat els
seus estudis sobre Schopenhauer, tra-
duit al castclla 1'anv 1989 , i la investiga-
ci6 sobre Nietzsche que constitueix el
sou darrer llibrc.

Lc 1111 rt It 0a,iqur cS pic"cnt.J coin
un estudi del conjunt de les obres de
Nietzsche que vol seguir I'evoluci6 del
pensament de l'autor de ('Also sprach
Zarathustra. Per tal de fer aixo proce-
dcix a un examen de totes les seves
obres publicades segons l'ordre de la
seva publicaci6, quc no difereix gaire en
el cas de Nietzsche del de la seva com-
posici6. Evidentment el fet do prendre
aquest fil i no pas cap altre implica ja
una important decisi6 metodologica; al-
trament a alto realitzat per nombrosos
exegetes de Nietzsche, dels quals Ilet-
degger es sense dubte el rues important,
Philonenko vol prioritzar I'obra publi-
cada per sobre del Nachlass. Per ell, si
aquest pot tcnir algun intcres es en fun-
c16 de l'obra publicada i no a l'inreves.
Philonenko no aprofundeix, pero, la
q6est16 que va csser apuntada primer
per Leo Strauss i despres per S. Rosen,
la de la distinci6 entre les doctrines
exotcriques i esoteriques de Nietzsche.

La introducci6 del llibrc prescindeix
dc la biografia de Nietzsche, de la qual
nomes se'ns d6na noticia en funci6 de
la preparac16 dels seus Ilibres, per a pre-
sentar alguns trets de la seva personali-
tat i de la seva situaci6 personal que la
resta de I'assaig ens mostrara rellevants.
El segon capitol constitueix Ia primers
part del llibrc i esta dedicat a la prime-
ra obra de Nietzsche i a alguns dcls sous
escrits d'aquest periode. Philonenko hi
fa especial esment de l'escrit nietzschiil
Hommers Wettkarnpf, en el qual es pot
albirar el pensament posterior en una
grau encara mcs alt que en cl Geburt
the Tragedie. [.'element mes decisiu d'a-
quest periode per Philonenko es que
en aquestes pagines ja es fa pales 1'in-
tim vinclc existent entre el treball do
Nietzsche i el Ilegat platonic.

La segona part del llibrc ,vers la
critique nietzschicnne» estudia les Con-
sideracions inactuals que per Philonen-
ko son testimoni d'un moment on el
pensament de Nietzsche encara esta
buscant-se. Molta mcs importancia
atorga a les obres del periode sovint dit
il-lustrat'. Mentre que Ics ,considera-

cions» representarien el moment de la
critica empirica, en aquestes obres pre-
fereix parlar de critica transcendental
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