
ra quc avanca la produccio platonica,
cosa que es ben discutible.

En conclusie, 1 jugant amb uns trots
de l'autor, els dialegs no nornes es deuen
al « ludico istinto d'artista di questo ge-
male scrittore» sine tambe a la ,16dica
rah d'aquest genial filosof,,. (Szlezak
tambe ho admetria en general, Pero no
se si li faria gracia). Sospitem que Szle-
zak to una visit) massa seriosa i profes-
sional de la vida i l'obra filost)fica (iro-
nicamcnt un prejudici d'origen mo-
dern), que el porta a simplificacions i
iinatges coin les que hem comentat. En
fi, Szlezak potser pot sentir la 'Iola d'en-
tendre les profunditats dels dialegs pla-
tonics, pert) potser es una Iola tan pro-
funda que es troba que no hi ha gota de
hum per veure el somriurc, el diverti-
ment i la tragcdia de les escenes clue Pla-
to ens presenta.

Josep Monscrrat i Molas

Philip MhRLAN, Dal Platonismo al Neo-
platonismo, Vita c Pensiero, Milano,
1990.

Aqucst Ilibre de Philip Medan' va su-

posar en el dia de la seva ja Ilunvana apa-

ricl6 (1953) un trencament amb la pos-

tura academica sobre la filosofia poste-

rior a Plato per dues raons. Per una ban-

dy va ubligar a rcpensar la rclaci6 do Pla-

to amb el neoplatonismc, tot trencant

amb el model vigent des de Zeller i, per

I'altra, va resituar Aristt)til en el scu con-

text neoplatonic tot questionant Its tc-

sis de Jaeger. Si be aquestes dues inno-

vacions van donar Hoc a dos debats im-

portants, ies lectures unitaries del Ilibre

no van sovintejar.

Veiem en primer Iloc quina era l'es-
tructura d'aquest Ilibrc: El capitol I ba-
sat en una analisi del De communi mat-
hematica scientia de Jamblic22 estudia les
relacions entre l'anima i els ens matema-
tics segons aquest autor. Aqucst tema
sera el fil conductor de tot el Ilibrc quc

ens ocupa: en primer lloc Merlan troba
en Jamblic un seguit de contradiccions
quc li fan descobrir la presencia de dues
teories diverses: la do Espcusip (estudiat
al capitol 5) i la de Posidoni (estudiat al
capitol 2). En el cap. 3 s'cstudia la pos-
tura d'Aristotil sobre el mateix tema i en
el capitol 6 Merlan descobrclx en el Pro-
treptic d'Aristotil l'origen del capitol 23
de l'obra citada de Jamblic. El capitol 4
esta dedicat a l'origen neoplatonic de la
coneguda divisie dels coneixements en
trivium i quadrivium. Finalment, el ca-
pitol 7 esta dedicat al fam6s tema de
I'objecte de la metafisica segons Aristo-
til.

Per entendre el caracter pioner de

Merlan cal rccordar que ell va ser un dels

primers cn cstudiar Xcnocratcs, Espcu-

sip, Heraclides, Hermodor, Agatarchi-

des, Modcrat, Eudor, o NicCmac de Ge-

rasa. Igualment va ser un dels primers

en cstudiar la filosofia do les matemati-

ques de Posidoni, Plutarc o Proclc.

Pocs cren els autors quc abans d'ell
s'havien obert cami per aquestcs tcrres:
als paisos anglosaxons Dodds, Cherniss
i Ross; a Franca Brehier, Bovance i Fes-
tugicre; a Alemanva, Dorrie, Jaeger,
Pracchtcr, Reinhardt, Solmsen, Theiler,
i Wilpert. En la decada posterior a l'a-
parici6 del Ilibrc que ens ocupa vciem
sorgir tot un ampli ventall d'cstudiosos
d'aqucst periodc de la filosofia grcga quc
entraren cn dialeg amb Merlan. Al 1960
i 1968 van apareixer noves editions am-
pliadcs amb uns apcndixs a cada capitol
on Merlan contcstava aquests nous in-
terlocutors i es fcia resso de les veus que
vingucren a sumar-se a la seva. Entre
els primers dcstaquen una nova gene-
racie d'estudiosos d'Aristotil: Auben-
que, During, Moreau; entre cls segons:
Dorrie, de Vogel o von Ivanka.
Com hem dit, cls primers capitols es-

tan dedicats a 1'analisi del De communi
mathematica scientia de Jamblic, con-
cretament dels capitols centrals que trac-
ten dels objcctes matematics com a rea-
litats intermitges entrc la realitat tcolo-

I. Nascut el 1897, va cstudiar a Vicna amb H. Gomperz on es doctors el 1924. EI 1940 es va traslladar
als Estats Units on mori cl 1968. Una altra obra important de Medan es ,%Ltonopsvcborn, Mysticism, Meta-
consdousness, 1963. Els seus articles han estat recollits a Kleine pbilosopbiscbe Scbriften, 1976.

2. Editat per Festa a'Peuhner I'anv 1891. Dissortadament no hi ha cap altra edici6 ni cap traduccio ni
d'ac uest in dels altres Ilibres de Jamblic de tilosolia de Ies matemitiques (In nicomachi arithmcticam in-
troductionem, ed. Pirelli, 1894; Theologo« mena arithnteticac, ed. De Falco, 1922).
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gica i la fisica. Merlan observa que men-
tre els capitols 3 i 4 tendcixen a separar
I'anima dels essers matcmatics perquc
1'anima to moviment i els essers mate-
matics son immobils, cis capitols 9 i 10
connecten l'anima amb 1'esfera de la rea-
litat matematica. La hipotesi de Merlan
es que la primera teoria to el scu origen
cn Espeusip i la segona en Posidoni.
A partir de ('analisi del conegut pas de

Plutarc sobre Xenocrates al De animae
procreatione in Timeo, Merlan fa un es-
tudi comparat del problema de les con-
nexions de l'anima amb els essers mate-
matics a Espeusip, Xenocrates i Posido-
ni, que representen correlativament la
postura geometrical aritmetica (('anima
com a numero dotal del moviment), i
harmonica (('anima com a numero que
conic I'harmonia i les proporcions). Es
aquesta darrera la postura que recolliran
Jamblic i Procle pero amb una diferen-
cia: mentre Posidoni i Jamblic fan una
triparticio de Ics matematiques, Procic
en fa una divisio en quatre parts (la pos-
tura fidel al Timeu es la tripartita, la di-
visio en quatre parts deriva de la lectura
de Ploti).

Aquesta triparticio es retroba en Aris-
totil. EI capitol 3 mostra com aquesta
triparticio planteja nombroses contra-
diccions en el si de la filosofia aristotc-
lica; es tracta per a Merlan d'una rues do
les empremtcs dcixades pel platonismc
en l'obra madura d'AristOtil. Aqucst
problema esta Iligat al problema de l'ob-
jecte do la filosofia plantejat en cl sucos
capitol quatre sobrc I'origen del quadri-
vium. En ]'Epinornis trobcm cis mathe-
mata en un dobic scntit: com les mate
ries escolars tradicionals tal com eren es-
tudiadcs ja en els temps de Plato i IsO-
crates, i com I'objecte de la filosofia. En
Nicomac trobern un principi de classifi-
cacio d'aquesta divisio: la mathematika
cs rcfcrcix a la quantitat discontinua
(aritmetica i harmonia) o continua (geo-
metric i astronomia). Aqucsta teoria es
recollida per Procle, el qua] ja no consi-
dcra cis mathemata com a objecte
maxim de la filosofia sino nomes corn a

una part do la filosofia entrc la teologia
i la fisica.
A continuacio trobem una discussio

bastant tecnica sobre la font del capitol
tercer de Jamblic, font que no es ni Aris-
totil ni Ploti, corn es discutia, sino Es-
pcusip, el qual es per primer cop reco-
negut en la scva originalitat com el pri-
mer a posar l'U per sobre de l'esser i cn
pensar aqucst U indifcrent del be (Mer-
lan assenyala aqui el paral lclisme amb
Schelling, autor que coneixia molt be).'

Continuant amb la seva analisi de
Jamblic, Medan dcriva el capitol vint-i-
tres del De comuni mathematica scien-
tia, on es fa el panegiric de la contcm-
placio de les matematiques, del Protep-
tic d'Aristotil.

Al capitol 7 -un dels mes coneguts i
discutits del llibre- Merlan es demana
si Aristotil ha entes la metafisica com a
metaphisica generalis i mitjancant una
analisi del conccptc do «ser com a ser»
dcmostra quc no hi ha contradiccio en
la seva concepcio de la filosofia primera
com a teologia i la mctafisica com a cien-
cia dc fens qua ens. El primer pas es l'a-
nalisi de Met. IV, I on Merlan troba
parts dels scus arguments:
-la recerca de 1'esser en tant que esser
es identica amb la recerca dels principis
i elements dc tot aII6 que es,
-esser i u es la matcixa cosa,
-la theoria quc estudia 1'esser en tant
que esser i l'u, estudia tambe cl no-esser
en tant que no-esser i cl multiple,
-aquests son els principis ultims de
I'ousia,
-l'aparicio aqui, en aquest moment dc
la recerca, del principi de no contradic-
cio dcmostra que es tracta d'un principi
ontologic i no logic i fa al•lus16 a 1'esfe-
ra de ('immutable, d'aIlo identic a si ma-
teix, es a dir, una esfera suprasensible
que nomes pot ser la teologica,
-l'afirmacio paradoxal de Met. E,1 que
la teologia es una ciencia universal per-
quc ciencia dc ('esser suprem planteja un
problema.

Despres de subratllar el caracter aca-
demic d'aqucst plantejament, una revi-
sio del concepte de katholou permet en-

3. En aquella epoca la imatge de Posidoni estava totalment dominada pets estudis de Reinhardt; el dar-
rer era el scu article a RE -Poscidonios-.

4. Sobre Espeusip han aparegut posteriorment dues importants monografies de L. Taran i M. Isnardi
Parente.
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tcndre en quin sentit la teologia es una
cicncia universal. Allo universal (Merlan
es refercix aqui a ]a definicio d'An.post.)
no es el mes abstractc sing alto present
en tot esser, precisament la dualitat d'cs-
ser 1 no-esser o, el que es el mateix, u 1
multiple. Per aixo mateix no hi ha con-
tradiccio entre ciencia de 1'6sser en tant
que esser i teologia, que cn tant que fi-
losofia primera es universal puix que la
ciencia que estudia allo tries universal es
la cicncia dels elements constitutius de
tota ousia i es, per tant, la ciencia de I'cs-
scr en tant que esser i no en tant que es-
ser determinat com en Ics ciencies par-
ticulars. Aixo es reforca per una lectura
de Met, K, 3-7 on es veu en quin scntit
una filosofia es primcra: la prioritat es
ontologica i correspon a un Ablei-
tungsystem (sistema de derivacio, on,
per exemplc, ('estudi dels elements do lcs
matematiques es primer per relacio a la
geometria i l'aritmetica). Aixo no vol dir
que Aristotil no hagi cfectivament criti-
cat en alguns punts la derivacio del sen-
sible a partir de les idees, sing que ell
tambc, corn Espeusip, Xenocrates i els
academics en general, comparteixen un
realisme conceptual i accepten una rca-
litat suprasensible i nomcs en cl si d'a-
quest realisme que, durant un temps,
Aristotil ha compartit, cs possible una
teoria de l'csscr en tant que esser.

Aquest capitol de Merlan va iniciar un
debat que contribui a ampliar ('estudi
sobre l'origen i evoluc16 dels conceptes
aristotclics de filosofia primcra, teologia
i ontologia.

El propi editor de la vcrsio italiana,
tan proper a Merlan en d'altres ocasions,
Reale, tot i acccptar que la universalitat
de la metafisica no es la de l'abstraccio,
no pot acceptar aquesta interpretacio.

'1'ampoc Mansion, qui dcfensa ]a dis-
tincio entre metaphysica generalis i me-
taphysica specialis. During considera cls
passatges en que es basa Merlan supe-
rats per la teoria madura del llibre A on
ousia cs entesa com Existenz.
Aubenque considera apocrif el Ilibre

K i contraposa la filosofia primcra, tco-
logica, a la metafisica com a ontologia.

La relacio entre teologia i ontologia es
objecte d'un examen en la segona part
del scu llibre, on Aubenquc arriba a la
conclusio que es tracta de dues ciencies
diferents amb objectcs diferents i amb
una relacio de mimesi: les unitats del
sensible imiten la unitat do Deu; la on-
tologia es l'estudi de la unitat en el mon
sublunar i la teologia l'cstudi de la uni-
tat en Deu.

El Ilibre acaba amb una conclusi6 on
es fa balanc del significat que la tripar-
ticio de ('esser i de la filosofia tenen a la
hum de les investigacions encetades.
L'obra que presentem es una traduccio
molt interessant que es completa amb
una amplia introduccio dc Reale, una bi-
bliografia de l'obra de Merlan i uns utils
indexs.

Sergi Mas

L'-ARXIU D4 TEXTOS CATALANS ANTICS- I
ELS ESTUDIs ARNALDIANS. Ressenya

bibliografica dels estudis i de les edi-
cions de textos referents a Arnau de
Vilanova apareguts en els dcu primers
volums

1. Introduccio

L'-Arxiu de Textos Catalans Antics.
(en endavant ,ATCA-), anuari per a l'e-
dicio i estudi de textos catalans anteriors
al segle XIX, ha complcrt amb el volum
corresponent a ('any 1991 els seus deu
primers anys.l Enhorabona, doncs, al
seu director i fundador , el prof. Josep
Perarnau, i al secretari , Dr. Jaume de
Puig.

Ates que, entre cis diferents autors i
temes tractats per l'anuari, Arnau de Vi-
lanova ocupa un lloc destacat -tant que
les aportacions de ('«ATCA» ban repre-
sentat un impuls intens als estudis arnal-
dians- , no sembla gens supcrflu d'aple-
gar en aquestcs pagines, en forma de res-
senya bibliografica , aquests dits estudis.

Fidel a la propia cstructura interna de
I'«ATCA-, dividirc les diferents aporta-
cions segons quc siguin < articles-, es a
dir edicions i estudis de textos , - notes i

1. L n ocasio d'aquest decenni Josepp pcrarnau ha publicat les Tautes dots ^volums 1-X (Barcelona 1992)
on, a mis de la presentacio i ('index, I'estudios o possible lector trobara I'esquema del contingut de cada
volum, una taula tematica i una taula de col lcccions o revistes resumides.
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