
true (persuasion is, for them, subordi-
nate to truth)- (pag. 44).

Aquesta asimetria basica com a estra-
tegia de comunicacio es una advertencia
que cal tenir en compte quan es pensa
en I'estrategia mes adient per a la filoso-
fia, i enfront de quines altres estrate'gies
s'ha de situar (tambe ara, en la practica
de l'abogacia com ens posa Ferrari per
exemple).

Corr que es el discurs alto que s'in-
tenta jutjar , no n'hi ha prou , amb el dis-
curs, per a aquesta tasca. Un discurs que
jutja un altre discurs nomes es mante en

una relacio de contradiccio amb el pri-
mer (i els retorics mateixos feien discur-
sos que es contradeien mutuament).

Aleshores, aquesta instrumentalitza-
cio del discurs no la pot mostrar el dis-
curs mateix, sing nomes la confrontacio
del background del discurs, el mode de
vida (,,way of life-) de qui parla, amb el
discurs mateix que resta en el fore-
ground.

Aixo es el que defineix l'himne mitic
de Socrates, 1'intent de mostrar el -way
of life- , 1'ethos del filosof, enfront de
('ethos del retoric; i aquest es 1'eix cons-
titutiu del dialcg, 1'enfrontament de dos
modes de vida. En aixo coincideix amb
Griswold (1986), del qual es hereu tam-
be en altres aspectes, sobretot pel que fa
a I'assumpcio de certs criteris interpre-
tatius ja esmentats , i en 1'explicaci6 dels
quals no es dete massa Ferrari . Diguem
nomes de pas que aquests criteris inter-
pretatius deriven d ' una consideracio se-
riosa de 1'ensenyament de Leo Strauss
pel que fa a la importancia filosofica
-es a dir, de contingut- de 1'estrategia
comunicativa.
A part del seu esfor4 per aclarir el sen-

tit unitari del dialeg, Listening to the Ci-
cadas es un llibre sorprenent 1 valuos per
la nut-la 1ntenci6 de 1'autor d ' evitar els
problemes d'interpretacio alla on surten.
En posare nomes un exemple . Ferrari es
pregunta a 1'hora d'interpretar 1'himne
mitic: to res a veure el fet que el mode
de vida filosofic sigui mostrat en un mite
amb la incapacitat de Plato per a donar-
nos arguments contundents de caracter
protreptic ? La resposta , es clar, es escol-
tar les cigales per adonar - se'n que la
contundencia dels arguments depen
tambe de qui els escolta.

Aixo nomes es resol juntament amb
la questio qui es Fedre i quina es la seva
manera d ' atansar - se a la filosofia? Fedre
es, segons Ferrari, aquell que pcrsegueix
la filosofia nomes pets plaers que pro-
porciona ( -by externals -), do la mateixa
manera que el no-arrant nomes vol la
part plaent de l'amor ( sense cl compro-
mis corresponent).
Que la filosofia no sigui nomes aixo

que voldria Fedre ( un be extern ), vol dir
que la filosofia no pot ser un coneixe-
ment nomes proposicional (de fore-
ground), sing tambe un concixement de
background , no proposicional , un mode

de vida . Socrates intcnta evitar que es
produeixi en la filosofia aixo quc si pot
passar en 1'exercici de la medicina: que
passi per metge algu que nomes ha Ile-
git tractats de medicina sense saber quan
cal cercar certs efectes i quan no. La fi-
losofia, entesa com a forma de vida, exi-
geix un compromis tan fort com el dels
filosofs - amants; per aixo, no es un trac-
tat el que s ' ha d'oferir a Fedre com a
protreptic.
Que sigui aquest cl cami interpretatiu

triat per Ferrari ja ens diu que el valor

de Plato no rau en la formulacio de teo-
ries allunyades de nosaltres , sing en la
comprensio de nosaltres mateixos que
ens pot oferir.

Per poder trobar aquesta comprensio,
el que fa Ferrari es ser platonic en aten-
dre a l'advertencia final del Fedre sobre
l'escriptura i comptar amb la contingen-
cia propia del text: la dependencia de qui
el Ilegeix . Aquesta es una advertencia
que respecta com a interpret ( no tenint
pretensions d'interpretacio unica, sing
nomes d'aclariment positiu ) i com a es-
criptor (que vol ser entes, abans de ser
acccptat).

Francesc Fernandez Ramos

Konrad GAISER, La metafisica della stu-

ria in Platone. Intoduzionc c tradu-

zione di Giovanni Rcalc. Milano,

1988. Vita e Pensiero.

Aquest quart volum de la col•leccio
<<Metafisica del Platonismo nel suo Svi-
luppo Storico e nella filosofia patristica.
Studi e testi> es la traduccio italiana de
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la scgona part dcl volum Platons un-
geschriebene Lehre (1968, 2a), pag.
203-289 i 392-416, totalment reestructu-
rada i completada per l'autor. Cal des-

tacar, d'entrada, per la seva valua, la in-
troduccio do Giovanni Rcalc quc situa
I'autor del Ilibre en 1'cscola platonica de
Tubinga, cl cataleg sistematic i raonat de
lcs contribucions cientifiques de Konrad
Gaiser i el segon apendix on consten cis
texts principals de Plato sobrc la tema-
tica de la historia i alguns testimonis dels
sews dcixebles (tots cis texts en la seva
versio original acompanyada de traduc-

cio). Aquestes aportacions clue comple-
menten el Ilibre 1'enriqueixen corn a Ili-
bre dc treball i refcrencia i son tant una
ajuda per la cornprensio de la tematica
de clue tracta, per la facilitat de disposar
dcls texts originals, com per concixer
des d'on es tracta, per la presentacio de
la tasca de l'autor en l'ambit dels estu-
dis platonics.

L'edicl6 d'aquest Ilibre forma part de
,,I'opcracio cultural- portada a tcrme
per Giovanni Reale de for accessible als
lectors de llengues romaniques les obres
dcls autors de i'escola de Tubinga. En
mots del matcix Rcalc, Gaiscr ens es
presentat com el ,leaden, filologic d'a-
qucsta escola; i ens rccorda que filoleg
en el moll cultural alcmany no vol dir
ocupar-se nomes del text i la llengua,
sing que la scva tasca csdeve hcrmeneu-
tica (recordem Wilamowitz Moellen-
dorf, Jaeger, Schadcwalt). El mateix
Gaiscr substitui Schadcwalt en la catc-
dra dc filologia classica do la universitat
de Tubinga, i la seva tasca se centra, fins
la seva sobtada mort el 1988, mes en cis
interessos filosofics que en cis literaris.
En son mostra d'aixo, ultra cis Ilibres i
articles ressenyats en cl cataleg sistema-
tic de les contribucions cientifiques de
K.Gaiscr ( a'g. 33-45), cl -Platon Ar-
chiv- i 1'ediici6 dcls -Testimonia Plato-
nica».

Com a mostra d'aquest interes pot
servir-nos l'important article quc el IIi-
bre inclou com apendix primer: "La teo-
ria del principi in Platone- clue fou pu-
blicat l'anv 1980 a la revista -Elenchos'>.
La importancia d'aquest article descan-
sa en quc vol demostrar que darrera cis
dialegs de Plato hi ha una doctrina oral
quc tractaria d'una teoria sistematica

dcls principis. L'article exposa una de Its
limes argurnentals que sustenten la tota-
litat de la interpretacio tubinguesa sobre
Plato -l'existencia historica de la doc-
trina platonica dels principis- i deixa de
banda el sou significat filosofic perque
crcu que es de I'acceptacio o no de
l'existcncia d'una doctrina oral que de-
pen la tasca interpretativa de Plato.

L'article comenca aclarint els concep-
tes fonamcntals que es discutcixen (1) i
donant-nos un estat de la recerca (2).
Gaiscr dcfcnsa la scva postura amb tes-
timonis procedents dels mateixos dialogs
de Plato (3), amb la Carta VII (4), amb
testimonis dels dcixebles (5), i amb les
conditions organitzatives de l'Academia
i dades historicobiografiques de Plato
(6), especialment pel que fa a la -111c6 so-
brc el Be" que, segons testimoni d'Aris-
toxe, imparti publicament Plato.
Queda clar a partir de Particle quines

son les dificultats que ha de supcrar la
tesi que nega 1'existencia d'una doctrina
oral dels principis defensada per Plato i
exposada dins de l'Academia, i que re-
ducix, per tant, la interpretacio de Plato
a la interpretacio dels dialegs. Pero tam-
poe va mes enlla, un cop sembla demos-
trada 1'existencia historica de la doctri-
na, en la discussio sobre el paper que
juga aquesta en cis dialegs, o si cs una
doctrina acabada ben aviat per Plato o
si pati canvis essentials. L'article no fa
mes del que estrictament vol fer.

El Ilibre propiament dit se situa en
1'horitz6 de la interpretacio dc ('escola
de Tubinga, i el que basicament pretcn
es l'exposlcio de la teoria de la historia
de Plato com una part de la nova inter-
pretacio global dels dialegs i de la filo-
sofia de Plato, que es possible a la Hum
de les ,doctrines no escrites>>. L'estudi
es divideix en tres parts:
I) Interpretacio platonica de la historia.
Fonamentacio metafisica de la historia.
II) La conscicncia historica de Plato.
L'origen i la condicio historica de Ia fi-
losofia. III) El quadre sistematic de la
historia en Plato. La historia del cosmos,
de la polls i de 1'home i els sews Hexes
estructurals.

I) Sobrc el desenvolupament de la his-
toria Plato en parla en la forma imagi-
nativa del mite. La rao d'aixo depen, en
primer lloc, del fet que l'esfera dc la his-
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toria supera giobllmcnt I'cxpcricncla

huniana i, en general, en tant que es una

esfera que come l'esdevcnir i la corrup-

cio, no permet un concixcmcnt ccrt 1

propi. No obstant, I aqui cs on es fa fort

Gaiser, en I'esfera do la historia subsis-

tcix un nexe estructural que determina

intrinsecament la relacio entre Idees i fe-

nomens: els principis fonamentals que

cs poden concixcr amb el maxim aclari-

ment a I'cstcra de les Idecs actuen tam-

be en I'ambit de I'esfera subordinada de

I'esdevenir historic, i es per aqucsta rao

que el concixcmcnt filosofic dels Princi-

pis resulta determinant fins i tot per alto

que concerncix a la forma i contingut de

la representacio mitica.

En aqucsta primcra part qucda mar-
cat cl treball a realitzar: I'cix principal el
conlormara una intcrpretacio del mite
del Politic i, a la Hum d'aqucsta interpre-
tacio, confrontar tots aquells passatges
que podcn composar la doctrina histo-
rica de Plato. Es veu aixi com el mite del
Politic esta fonamentat en el context ge-
neral de la cosmologia, l'ontologia i la
metafisica dcls Principis i, cncara mes,
coin aquests inatcixos expliqucn el mo-
viment de la historia.

I I) La sogona part es una exposicio dc
la conscicncia historica de Plato. Aixi cs
troba en primer Hoc un sentit historic en
la relacio jerarquica entre Ies trcs esferes
del saber (artesanal, politic i filosofic) a
mes del scntit ontologic i metafisic. En-
tra aleshores en joc I'analisi del progres
de la cultura i les arts (Protdgores, Fileb)
o I'evoluci6 do la filosofia (com Plato
entenia la seva relacio historica amb So-
crates i amb els poetes, rotors, legisla-
dors i historiadors grecs) que to el seu
punt mes alt en el concixcmcnt dels pri-
mers Principis (Fileb, Parmenides), o les
relacions entre matctnatica i metafisica.
Gaiser conclou despres d'aqucsta expo-
sicio que <<sembla evident que ens tro-
bem davant d'una solida tcoria sobre el
decurs de 1'evoluci6 historica fonamen-
tada en bases metafisiques'>. Una tcoria
clue aniria acompanyada d'una auto-
conscicncia historica i de la propia con-
tribucic filosofica.

Aqucsta conclus16 Gaiser la tonamen-
ta en diferents termes: en primer floc, en
les refcrencics dcls dcixebles de Plato a
la representac16 platonica del desenvo-

lupamcnt historic (basicament cstudia cl
Protreptic i Sobre la 1ilosofis aristotclics
i I'Epinomis atribuit a Filip d'Opunte).
En segon Iloc, tracta de tres importants
questions que prencn amb la perspecti-
va historica un nou aspects: la contem-
poraneitat de progres i decadencia, l'o-
rigen i desenvolupament historic de la
llengua (Crate!) i la posicio de 1'home en
el curs de l'evolucio historica.

III) La tcrcera part ens prescnta alto
que podria ser la visi6 general de la his-
toria en Plato. La hipotesi de Gaiser pre-
ten donar sortida als atzucacs on havia
anat a parar la intcrpretacio do les dife-
rents dades numeriques i temporals que
Plato ens donava en flocs diferents. La
intcrpretaci6 de Gaiser ens donaria una
perioditzaci6 de la historia humana, po-
litica i cosmica que mantindrien entre les
diferents stapes correspondencies es-
tructurals i de duracio: aixi el fet que els
deferents processos de vida en la forma
en que es desenvolupen resultin sem-
blants entre ells i que tinguin rclacions
analogiques, resulta directament neces-
sari en base als pressupostos de la me-
tafisica platonica. Les fases do la histo-
ria serien aquclles relatades al mite del
Politic: una primera en que governa el
Demiurg i en que predomina el principi
de 1'U-Be; i una scgona en que el De-
miurg deixa de dirigir 1 preval el princi-
pi del desordre. Aquesta fase dura fins
que el Demiurg reprcn el govern. Plato
no enten aixo com un etern retorn sing
que combina un proses rectilini amb el
circular. Tambe es notori en Plato que
tot ordre de la rcalitat es fonamenta en
proporcions en ultima analisi detcrmi-
nades numericament, i aixi pot suposar-
se una proporc16 entre cl temps huma,
politic i cosmic (a partir de la relacio
dia/mes/any).

La tensi6 cntrc Ics forces oposades
dels principis en I'anima explica per Pla-
to la historia concrcta dc les polls i dcls
estats. Les forces que actuen son la de
1'autoritat i la do la Ilibcrtat, i les dife-
rents formes de govern depenen dels
equilibris o dels desequilibris cntrc amb-
dues. D'aquesta tematica tracten els ul-
tims capitols, sobretot de la funci6 dc
I'anomenada « ciutat ideal,,. El !fibre
conclou amb les relacions del metode
del pensament historic de Plato i la seva
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expressio en forma de mite, que expres-
sa les estructures metafisiques que tenen
valor universal i que son descrites de
manera visible recorrent at devenir pro-
pi de l'esfera de la historia.

Josep Monserrat i Molas

Thomas A. SzLEZAK, Platone e la scrit-
tura della filosofia (traduccio de Pale-
many a l'italia de G. Reale), Vita e
Pensicro, Milano, 1989, 580 pags.

Thomas A. Szlezak es professor de fi-
losofia classica a la Universitat de Wurz-
burg, i ha publicat (fins at 1988): una
edicio (amb traduccio i comentari) de
textos pitagorics recollits per la tradicio
sota el (fats) nom d'Arquitas de Taranto
(Pseudo-Arcytas uber die kategorien,
Walter de Gruyter & Co., Berlin-New
York, 1972), un estudi de l'obra de Plo-
ti (Platon and Aristoteles in der Nusleh-
re Plotins, Schwabe & Co., Basel-Stutt-
gart, 1979), el llibre que aqui comentem
(1985), diversos assaigs (a diferents re-
vistes especialitzades) sobre Plato, Aris-
totil, Sofocles, Euripides i la filosofia
neoplatonica, i una vintena de recen-
sions de Ilibres dedicats a aquestes ma-
teixes tematiques. Szlezak es el succes-
sor de Kramer i Gaiser a 1'escola de Tu-
binga, i ha introduit una nova manera de
treballar en el mart del paradigma d'a-
qucsta escola que centra la seva atencio,
no ja en la doctrina dels principis reco-
llida per la tradicio, sing en la lletra ma-
teixa dels textos platonics. Si cal com-
pletar els dialegs amb la reconstruccio de
l'ensenyament platonic transmes oral-
ment, aixo en tot cas ens ho hauran de
fer veure els dialegs matcixos.

L'estat actual dels estudis platonics si-
tua de forma immediata 1'estudi6s de
Plato davant una opcio desorientadora.
La propaganda d'alguns dels membres
de l'escola de Tubinga, aixi com la po-
sicio polemica contra aquesta escola de
critics disconformes, ens donen una si-
tuacio en la qual horn pot sentir-se em-
pes a haver de triar entre el paradigma
schleiermacheria i el paradigma tubin-
gia. Els de 1'escola de Tubinga solen
considerar (per tal que les categories
kuhnianes funcionin adequadament)

que tot aquell que no admet la impor-
tancia primera de les doctrines no escri-
tes de Plato roman encara dins la pers-
pectiva d ' un paradigma que ja fa algun
temps que es troba en crisi . De I'altra
banda, les respostes prenen camins dife-
rents, i en ocasions oposats, precisament
perque la descripcio del camp dels estu-
dis feta pels de Tubinga no acaba de fun-
cionar . Hi ha, doncs , una certa confusio
en el si de la qual els uns tenen pot a
aprendre dels altres perque el desacord
es posat at principi , abans d'haver cer-
cat 1'ambit d ' un dialeg possible.

Atesa la situacio que he volgut des-
criure (molt breument) en el paragraf
anterior, el primer que cal dir respccte a
l'obra que comentcm es que la seva lec-
tura no es recomanable ni per a un etu-
bingia » ni per a un << anti - tubingia»: ni el
primer ni el segon no hi trobaran res que
no sapiguen ja. Aquest llibre , com qual-
sevol llibre en general, nomes val la pena
d'esser llegit per tot aquell que estigui
disposat adequadament a la lectura, per
tot aquell que vulgui i que pugui apren-
dre'n alguna cosa . En aquest sentit, Pla-
tone e la scrittura della filosofia esdeve
una obra valuosa perque, tot i apareixer
com un estudi adscrit a la perspectiva de
l'escola de Tubinga , situa la polemica
alla on el dialeg esdeve possible: en la
lletra mateixa dels dialegs platonics.
Aixo fa que l'acord o el desacord hagi
de manifestar- se en tot cas en 1'aclari-
ment d'una determinada obra o d'un de-
terminat passatge, i no en la vaguetat
d'una posicio de principi . Si la postura
apologetica de, per exemple, G. Reale
podia suggerir la resposta (certament
mandrosa , pero en cert sentit adequada)
que, si aixi ho volien, els de Tubinga es
dediquessin a trobar un Plato descone-
gut en la reconstruccio de pressumptes
doctrines no escrites, mentre els altres
<<seguiriem » treballant amb el que tenim,
a saber, amb la textualitat dels dialegs
platonics , la manera de fer de Szlezak ve
protegida contra aquesta resposta facil:
en fixar la seva lectura sobre la lletra pla-
tonica, obliga at lector a mantenir en tot
cas el desacord en la lectura atenta i en
el dialeg esforcat . Dit altrament : Szlezak
ofereix 1 ' es pp ai d ' un dialeg possible, i ofe-
reix, aixi, 1'ambit de recerca on podria
aclarir - se 1'estat dels estudis platonics
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