
mes enlla de Locke. A116 clue finalment
cerca Tully es cl dialeg amb la tradicio
politica predominant al mon anglosaxo.
Per tal de fer aixo l'estrategia adcquada
nomes pot ser un cstudi historic de com
s'ha constituit historicament aquesta
tendencia de pensament, ates que la his-
toria del liberalisme ha estat sovint re-
duida a una caricatura tant per part dels
seus critics com dels mateixos liberals.
El dialeg amb McPherson es ('element
clau des d'aquest punt de vista i el re-
sultat al qual s'arriba es la desconnexio
existent entre Locke i la tradicio politi-
ca liberal. El liberalisme com corrent
politic es un producte del segle XVIII i
no del segle XVII, pero si calgues bus-
car un predecessor del liberalisme aquest
seria abans Hobbes que no pas Locke.
Aixo no ha do voler dir pero que la fi-
losofia de Locke estigui desfasada. La
lectura de Locke es projectabie en el
present, no cols perque moltes de les se-
ves argumentacions i conceptualitza-
cions son encara plausibles, com ho
mostra la reflcxio de Tully sobre les re-
cents revolucions en ]'Europa de ]'Est,
sing perque son imprescindibles per
comprendre moltes de les actituds vi-
gents, lcs quals es sustcnten implicita-
ment, i sovint de manera ignorada, so-
bre premises lockeanes.

Jordi Ramirez.

Friedrich NIETZSCHE, Introduction a la
lecture des dialogues de Platon, tra-
duit de 1'alemany per Olivier Berri-

chon-Sedeyn, Editions de ]'eclat,

Combas, 1991.

Consisteix aquesta publicacio en el
contingut d'uns cursos que va fer
Nietzsche al llarg dels anys 1871-76 so-
bre els dialegs de Plato (recordcm que la
la. ed1ci6 de Die Geburt der Tragodie
es dc finals de 1871). Aquests cursos fo-
ren publicats per primera vegada en 1'e-
dici6 de Kroner de 1913, i sobre aqucs-
ta edicio es basa la traduccio francesa.

Per la relacio que mante Nietzsche
amb el platonisme, podria semblar que
aqucsta obra es una clau per accedir a la
comprensio que to Nietzsche de Plato,
comprensio que ja en El naixement de

la Tragedia es una figura posada al ser-
vei del propi pensament de Nietzsche.
Tanmateix , no es pas aixi: el Plato d'a-
qucsta Introduction a la lecture dels dia-
logues de Platon , obra quc pren coin a
font de scgon ordre cls dialegs, cs un
Plato molt poc mediatitzat per la seva
propia obra (cls dialegs ) i molt media-
titzat per la tradicio . Per tant , la figura
del platonisme en el pensament de
Nietzsche continua sent un enigma per
a nosaltres dcspres de la lectura d'aques-
ta obra que serveix , aixo si , per adonar-
nos d'on no surt aqucsta figura: dels
dialegs de Plato.
En una epoca en la qual la interpreta-

cio usual de Plato es la clue fa d'ell un
filosof-artista, entenent per artista el que
s'cntenia per artista romantic , la inter-
pretacio de Nietzsche trenca amb aques-
ta conccpcio; per a ell alts (els dialegs)
ne decrivent pas un monde imaginaire,
uniquement litteraire , comme n'impor-
te quel dialogue moderne» (pig. 7). Pla-
to no era cap artista , car a Plato li inte-
ressaven Ics matematiques , i, com cs co-
negut , -]' experience confirme quc les
grands genies de ('art n'ctaient pas do-
nes pour Les mathematiques-.

Pel contrari , Nietzsche s'adona que
Plato cs un activista politic que vol, so-
bre qualsevol altra cosa, canviar el mon;
Plato i Socrates son exiliats i conspira-
dors que trenquen la unitat cultural gre-
ga en preguntar per la veritat racional i
dialectica contra ]' art. L ' art es la forma
de la vida grega; l'cstrany per als grecs
no era ] ' art sing la dialectica i la seva pre-
tensio de sotmetre a rcgles a la bellesa
(no pot ser bell res que no sigui ratio-
nal) i a l'instint (car la virtut consisteix
en el concixement ). Pero tot aixo no es
mes que un avant del que Nietzsche es-
criura tot seguit en la seva obra imme-
diatament posterior.
Aqq uest tipus d'hcrrneneutica ] a inten-

cio do la qual es intcrpretar la persona
que es deixa veure rera cl text, no cs res
de nou pcis lectors de Nietzsche, ni tam-
poc 1'acusaci6 especificament dirigida
contra Socrates i Plato es res de nou pels
lectors d'El Naixernent de la Tragedia;
sing que es la forma especifica de l'exe-
gesi nietzscheana de la historia.

El que si pot sorprende ' ns tries es la
interpretacio menys claborada (menys
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sotmesa a Id seva propia intencio filoso-
fica) dels dialegs platonics; una interprc-
tacio clue pren una posicio dctcrminada
en el context del platonismc del mo-
nment. En aquest context, Nietzsche re-
butja la tcsi dc Schleiermacher que afir-
ma que cis dialegs estan fets per a con-
duir de la ignorancia cap al saber (una
mena dc curs d'enscnyamcnt a un deixc-
ble ideal), car aixo esta en contradiccio
flagrant amb cl Fedre, on diu Plato que
I'escriptura nomes scrvcix per a recor-
dar el que ja se sap.

Aquesta afirmacio la interprcta
Nietzsche en un sentit molt determinat:
cis dialegs nomes scrvien per a recordar
el que cis dcixeblcs ja sabien, 1 per also
pressuposen I'existcncia de 1'Academia.
Aixi, amb aquesta interprctacio tan con-
creta del Fedre i amb un respccte total
a la tradicio pcl quc fa a la considcracio
del Fedre com a primer dialeg, surt, amb
rota logica, que Plato no Pogue escriure
res abans de la fundacio de l'Academia,
quan tenia 40 anys.
Amb tot aixo resulta que els dialegs

platonics tenen una rellevancia molt se-
cundaria i estan subordinats a l'cnsenya-
ment oral, sortint aixi un Plato molt
proper al quc actualment ens ofereix la
interprctacio de 1'Escola Tubinga. Tam-
be coincideix Nietzsche amb Ies posi-
cions de Gaiser i Rcale en cl seguiment
que es fa del paragraf aristotelic on es
parla dels dos principis explicatius dels
ens (cl gran i el petit com a materia, i 1'u
com a forma Met., 987b 20-25) i el se-
guiment tambe d'aquest paragraf pcl que
fa a la seva dependencia dels pitagorics:
Len pensecs fondamentales sont pytha-

goricicnnes» (pag. 76).
Si cis elements dels ens en Plato son

cl mateix i 1'altre (l'altcritat es cl gran i
cl petit, el principi material en la termi-
nologia emprada per Aristotil) aquests
elements tenen molt a veure amb els ele-
ments pitagorics peras i apeiron, car el li-
mit es el quc determina Pens (principi
formal) i per tant, el principi que fa que
Pens sigui identic amb ell mateix, men-
trc quc I'altcritat ve donada pcl principi
d'indeterminacio (apeiron).
No ens ha d'estranyar aleshores que

sigui el pitagorisme de Plato alto que
causa un examen mes serios i atent de
Nietzsche, amb la intencio evident d'cs-

brinar quc es el que ens aclarcix i corn
ens ho aclarcix aquesta explicacio dels
principis dels ens.
Malauradament, aquesta intencio

sembla no estar present en tota la inter-
pretacio, i, pel que fa a 1'origen dc la
Tcoria de les Idees, Nietzsche es con-
forma amb la tradicio: Plato partiria
d'una desesperacio davant cl problema
del coneixement, desesperacio causada
per la influcncia del scu mestrc Cratil, i
del coneixement d'unes definicions im-
mutables en el camp de la moral (desco-
bertes per Socrates) poc compatibles
amb l'etern esdevenir do les coses sensi-
bles. Aixi s'arribaria a la concepcio d'un
mon de les Idees immutable totalment
separat del mon sensible i de ('esdevenir
etcrn. Nietzsche, en aquest punt, sem-
bla contentar-se amb el que ens ofereix
la tradicio sense fcr cap aportacio amb
I'acostumada originalitat del scu pensa-
ment tan brillant en altres moments.

Aquesta sorprenent ortodoxia de
Nietzsche clue es conforma amb el con-
tingut del platonismc do la tradicio, no
s'ha de pensar quc ve causada per un
desconeixement dels treballs sobrc Pla-
to del seu moment. Tot al contrari,
Nietzsche ens fa mostra d'una gran cru-
dicio pel que fa a Ies publicacions del seu
temps sobre Plato: les concix i Ies de-
bat; d'aqui el gran valor especific d'a-
quest curs sobrc Plato que ens mostra la
seva dimensio de professor, de vegades
amagada sota la seva dimensio mes
notable, es clar- de filosof.

Franccsc Fernandez Ramos

Rogcli ARMP.NGOI. MILLANs, El pensa-

miento de Socrates y el psicoandlisis de

Freud, Fundacio Vidal i Barraquer-

Paidos, Barcelona, 1994, 287 pags.

(Proleg d'Eulalia Vintro).

Els textos hibrids acostumen a impor-
tunar els lectors puts. Potser l'acadcmia
retregui que el brae filosofic d'aquesta
balanca tingui mcnys pcs que I'altre. Cal
una altra actitud: si mantenim intacta la
curiositat descobrirem aqui profitoses
vies de lectura dels classics plantejades
des d'uncs reflexions molt honestes i
fresqucs.
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