
RECENSIONS ICE LLIBRES

Stanley ROSEN, The Ancients and the

Moderns, Yale University Press, New

Haven and London, 1989, 236 pags.

Si es cert que la filosofia viu en el re-

coneixement quc la vida examinada es

mcs valuosa que la vida no examinada, i

si hom admet que 1'examen de la prbpia

vida passa per la reflexio sobrc com he

d'orientar-me jo en el tot on to hoc la

meva vida, aleshores esdcve clar cI fet

que el tractament de la qucst16 de la pos-

sibilitat o no possibilitat do 1'empresa fi-

losofica matcixa en l'actualitat exigeix,

com a moment clau de la reflexio, l'a-

clariment dels difcrents discursos que

avui dia pretenen donar rao d'aqucst tot

cn quc vivim. I aixo demana fer la diag-

nose dc les condicions en les quals

aquests discursos apareixen com a am-

bit -o ambits- do reconcixement.

The Ancients and the Moderns es un

recull d'onze articles dedicats a I'cstudi

de diversos autors de l'antiguitat i de la

modernitat; i es, tambe, un intent seri6s

i esforcat de diagnosi de les malalties quc

han fet pcrdre a all6 que podem anome-

nar .1a saviesa' la seva dimensi6 orien-

tadora -una pcrdua quc ha d'esscr en-

tesa com a autoperdua-.
Vivim a ('epoca postantropologica,

postmetafisica, posthistorica; vivim en

la postmodcrnitat. Si una caractcritr.aci6

tal de la nostra epoca es o no es adcqua-
da, aixo es quelcom que haura dc que-
dar aclarit un cop feta la diagnosi. Stan-
Icy Rosen assenyala que, ates quc una

tal caractcritzaci6 constitucix una auto-
posicio enfront la modcrnitat, i ates que
la modcrnitat matcixa pren conscicncia
de si en oposicio a l'antiguitat, cls antics
i els moderns passen a set figures del
pensament includibles en la tasca de pre-
sa actual d'autoconsciencia. Aqucstes fi-
gures -els antics i els moderns son fi-
gures ja conegudes, son figures quc hem
heretat de la tradicio; i, precisamcnt per-
que Ics hem rcbudes en una recepci6
massa facil, son figures que conve rcpen-
sar per tal que, cn recuperar-les de for-
ma ajustada (bo i defugint l'opacitat amb
que en les llega la tradicio), ens recupe-
rem nosaltres mateixos. La recerca de
Rosen es troba compromesa en aquesta
tasca d'auto-recuperacio reoricntadora.

El quc mostra aquesta recerca es quc
antics i moderns -allo que la precom-
prensio ambiental enten per ,antic,, i
all6 quc aquesta matcixa precomprcnsi6
enten per ,modern- no son figures
diacroniques, sin6 figures sincroniqucs
quc, per a dir-ho amb exemples, trobem

tant en Plato com en Hegel. La Iluita en
cl si do la qual s'obre pas aquest aclari-
ment es una Iluita en defensa d'una de-
terminada concepc16 dc la filosofia i de
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la seva historia. Sense quc Rosen ho te-
matitzi en un discurs unitari logicamen-
te constru'it, cl que ens fa vcure en alto
que mostra es que la filosofia es i ha es-
tat una i la matcixa cosa. Aixo es mos-
tra, es clar, fent una relectura atenta i lu-
cida dels textos dels moderns i dcls an-
tics; i aixi, decidir si I'autor hi veu clar
o no hi veu clar nomes pot fer-se bo i
entrant scriosament en el dialeg que ell
mateix propicia. Assenyalare nomes el
cami de la investigacid desplegada per
Rosen.

La nostra epoca es caracteritza per la
dispersio i la inquictud de la seva cons-
cicncia. Aixo fa que no tinguem una vi-
sio unitaria com a mare d'una orienta-
cio assenyada. Pero, on to el seu origcn
aquesta dispersio? Per Rosen, el proble-
ma roman en una certa ambiguitat inhe-
rent a la forma d'interrogar de la mo-
dernitat mateixa i que, de fet, es essen-
cial a la problcmatica respecte la qual la
filosofia neix com a resposta. Segons
aixo, la postmodernitat vindria a set la
decadencia de la modernitat i de la filo-
sofia. Per tal de refigurar una moderni-
tat no-autocontradictoria, conve primer
fer la diagnosi de la seva desfiguracid; i
aixo passa per la tasca de repensar la
possibilitat d'un rcinici de la filo-sofia.

El cami de Rosen el podcm dcfinir,
bo i atenent les considerations prece-
dents, de la manera seguent: amb la mi-
rada fixa en I'ambiguitat essential inhe-
rent a la problcmatica mateixa que la fi-
losofia intenta resoldre, Rosen fa un re-
corregut al Ilarg de les diferents filoso-
fies quc cns han cstat llegades per la tra-
dicid i quc, per tant, ens serveixen de
termes de l'auto-reconcixement. En la
realitzacid d'aquest recorregut, I'autor
evita l'adhesid facil a qualsevol de les
opcions que viuen avui dia en l'ambit de
les diferents querelles contemporanics;
Pero, at mateix temps, i potscr precisa-
ment per aquesta mateixa rad, evita tam-
be la desqualificacio facil de qualsevol
d'aquestes opcions. Podriem dir que el
que fa l'autor es situar cada cosa al seu
floc, establir els limits precisos i les claus
de la intel-ligibilitat dcls diferents dis-
cursos que en I'actualitat circulen amb
pretensions de saviesa. ja dcicm en co-

mcn4ar cl comcntari quc ens trobavcm
davant d'un intent scrids de diagnosi.
Aquest intent ddna resposta a la disper-
sio i a la inquictud de la conscicncia ac-
tual, bo i delimitant de forma lucida i
acurada la multiplicitat de discursos ma-
tematitzants (diguem-ne, «analitics» ) i
poetitzants (diguem-ne, ^pseudo-
nietzscheans,,) com a conscqucncies
d'una matcixa problcmatica. En situar
acada cosa at seu lloc,, -en un cami que
il•lumina cis problemes derivats de la
preeminencia del conceptual en Hegel,
els problemes dcrivats del fracas dc l'es-
trategia comunicativa nietzscheana, i els
problemes derivats de la « ingenuftat,, de
la situacid tant dels ,analitics,, com dels
sofistes contemporanis», etc.-, el que

aconsegucix Rosen es assolir un punt de
mira privilcgiat coerces a un progres dia-
logic, un punt dc mira des d'on s'albira
el tot do la discursivitat quc aparcixia al
principi en la dispersio. Si aquesta visio
sinoptica assenyalada dialecticament
constitueix una visio clara o Si, en comp-
tes d'aixo, es tracta merament d'un mi-
ratge, aixo es quelcom quc nomes pot
decidir cada un dels lectors que assagi
una lectura scriosa i csforcada d'aqucsta
obra -declarar aqui un vcredictc equi-
valdria a caure en la frivolitat denuncia-
da per l'autor . En tot cas, el gran me-
rit de The Ancients and the Moderns es,
sens dubtc, que orienta adequadament la
mirada del lector esfor4at perquc, fins en
el suposit quc hom no accepti la imatgc
oferta, el proces dialogic endegat situa
aquest lector davant del reptc de «situar la
lectura de Rosen al seu lloc", davant del
repte de redefinir la figura ajustada de la
lectura oferta, la qua] cosa ja fora avancar
vers l'assoliment de la visio sinoptica cer-
cada. I aixo ja cs, penso, una virtut lloa-
ble -i un be crtament ben escas.

Xavier Ibanez i Puig

Emmanuel LEVINAS, Etica i Infinit
(Dialeg amb Ph. Nerno), traduccio do
josep Maria, Barcelona, Barcelonesa
d'Edicions, Col. Eixos, num. 3, 1988,
121 pags.

La figura d'Emmanuel Levinas ha vist
reccntment augmentada la scva prescn-
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