
mrs cndavant, [)Cl- (' ) Cl lector no ho
troba, si no ha de prcndre coin a tal
dues l hies, amb la nota 86, a l'ultima
pagina de Particle.

En conclusid, cal dir que tot i l'apa-
ren4a modesta do les sevcs pretensions,
aquest escrit de Brague cs una aportac16
d'envergadura a la comprensio de la
doctrina aristotelica del temps. Per aix6,
tot i 1'aparici6 do diverses publicacions
posteriors en cis anys que han transcor-
regut, segueix essent actualmcnt una re-
ferencia neccssaria per al seu estudi.

Antoni Prevosti i Monclus

Remi BRA<;UP., Aristote et la question

du monde, Presses Universitaires de

France, Paris, 1988, 560 pags.

Amb aquest llibrc (vcrs16 retocada i
abrcujada d'una tesi doctoral dirigida
per Pierre Aubenque) ens trobcm da-
vant d'una Icctura do l'obra aristotelica
en clau fenomenoldgica i amb Iieideg-
ger coin a constant referencia de ions.
R. Braguc veu entre Sein and Zeit i
Aristotil una rclac16 intrinseca, i diu
quc, en aplicar certs conceptcs claborats
pel filosof alemany al pcnsamcnt d'A-
ristotil i aixo cs el que ell fa en aquest
llibrc-, no li sembla sino que aplica
uns cstris a l'objectc per al qual foren
forjats.

1.'autor aborda cis quatre grans do-
nminis que considera centrals do l'obra
aristotelica: la metafisica, I'etica, la psi-
cologia i la fisica. Amb cl seu conegut
dornini i finor filoldgics, unit a un co-
neixement admirable del Corpus aristo-
telicum, R. Brague ens dona la seva vi-
sid do I'antropologia, do I'ontologia i de
la cosmologia d'Aristotil, lluny dcls Ga-
mins mcs frcssats, pero amb enccrt i in-
teres innegables.

El conceptc de m6n al qual fa refe-
rencia el titol del llibrc no es el concep-

te grec de kdsmos, sin6 el concepte fe-
nomenologic de mon, que designa alto
que nosaltres som; un concepte, per
tant, que, coin no deixa de demostrar
1'autor, manca en el pensament d'Aris-
totil (i en tot el pensament grcc classic).
Aquesta mancanga, pet-6, possecix per a

I'autor till s alor hcrmcnCUtic singular; ja

que Ines quc d'un simple dcsconcixe-

ment, es tracta d'un enunascarament,

Iligat a l'ocultac16 do tot un nucli im-

pensat. R. Brague vcura coin un tret

constitutiu de l'originalitat del pensa-

ment d'Aristdtil la resistencia enfront

do la tendcncia que el porta (luny d'a-

quell nucli impensat.

Aquesta tendcncia cap enfora -cs a
dir, a no pensar aquell nucli fonamen-
tal- R. Brague la rclaciona amb alld
que Ilcidegger havia anomenat la
<<constitucio onto-tco-logica do la me-
taffsica». Brague tanmateix generalitza
aquesta estructura als altres dominis del
pcnsamcnt aristotclic, en els quals des-
cobreix tambe una ambiguitat i tensio
semblants. Aixi, en el Proteptic, el goig
tic la vida filosofica s'identifica amb el
goig de viure, simplement. 111 ha, per
tant, una oscil•laciu entre la vida gene-
rica i la vida amb un contingut detcr-
minat, aqucll quc cs suprem i cl millor

de tots. Aquesta estructura tie fluctua-
cio entrc el quc cs universal i cl quc es
primer, Braguc i'anomena «cstructura
katholou-protologica,,, i la retroba
semblantment en cis ambits etic, antro-
pologic i cosmologic (Phonic es alhora
l'animal mcs universal i el primer dels
animals, el moviment local cs alhora el
moviment mcs universal i el primer dels
moviments, etc.).

D'altra banda, Brague descobreix cn
tots aquests ambits cis indicis de la
«facticitat» coin a nucli no pensat pero
actiu en cl pcnsamcnt d'Aristdtii. A ti-
tol d'cxemple digucm que, segons ell, la
doctrina aristotelica de la phronesis con-
t6 cl hoc buit d'una doctrina de la cura
(souci) corn a constitutiu do l'ipseitat (p.
163). Brague considera tambc les doc-
trines del pensament, de la no generac16

do les formes i de l'enteniment agent
com a elements de tensio centripeta, es
a dir, que assenyalen dins del pensa-
ment aristotclic cap a la zona latent de
la facticitat.

Tot i quc fa ja vuit anus que es va
publicar aquest llibre, no ha pcrdut
gens d'actualitat ni d'interes, i pensant
que no cs mercix el silenci que fins ara
I'ha envoltat en el nostre pals, crelem

que es del tot adient que ara ens en fern
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resso coin d'un ilibre imprescindible
per a l'estudi de l'Lstagirita. 'Tc interes
fins i tot mes enlla do Ics tcsis de
Braguc, ja que cs instructiu i suggercnt
en rclac16 amb una inunio impressio-
nant de tcmcs i details del pensamcnt
aristotelic, que 1'autor, en la persecuc16
dels seas grans objectius va tocant un
rcre I'altrc. D'aixo en resulta un llibrc
dens, pero no espes. Requereix una lec-
tura pausada; no cs per a Ilegir-lo d'una
tirada i dcixar-lo estar; cal rellegir-lo.

Antoni Prcvosti i Monclus

Atiliano DONIINGLF:z. La etica de Spi-

noza. Fundamentos y significado,

Actcs del Congres Internacional: Al-

magro, 24-26 d'Octubrc, 1990. Edi-

cions de la Univcrsitat do Castella-la

Manxa, 1992, 521 pugs.

I 'l scrvei de publicacions de la Uni-
versitat de Castclla-la Manxa ha pu-
blicat els textos de les ponencics del
congres internacional sobre I'etica dc
Spinoza cclebrat a Almagro cis dies 24-
26 d'octubre de 1990. El volum en
quest16 ha estat objects del nostrc estu-
di.

F.I Professor Atiliano Dominguez
(Univcrsitat de Castella-la Manxa) es-
criu una breu pero molt concisa intro-
ducc16 on es detallen els tres objectius
proposats pels autors de les ponencics, a
saber: 1) Per una analisi profunda d'un
terra cabdal de la filosofia de Spinoza. 2)
Oferir a la intcl•lectualitat hispanica una
ocasib per a foinentar relacions i poder
contactar a mes amb especialistes es-
trangcrs. 3) Fomcntar les relacions in-
ternacionals, tan necessaries, segons la
nostra opinio, per a incentivar la solida
continuacio de la recerca filosofica.

Les 42 ponencics dels respectius eru-
dits estan distribuides i organitzades en
cinc apartats o blocs ternatics que res-
ponen a aquests encaPcalamcnts: I-Pos-
sibilitat i sentit general do I'etica do Spi-
noza. II-La filosofia de Spinoza coin a
ctica del desig. III-Passions i rad o el
problema de la normativitat ctica.
1V-Etica i politica o rad, Ilci tolerancia.
V-Intu'c16, felicitat, eternitat.

Disposa I'edici6, a mes do I'index ge-
neral de poncncies , d'un index onomas-
tic i una relacid de Ics adreces dels
autors dcls tcxtos. Destaqucin la parti-
cipacio de E. Giancotti , W. Klever, R.
Misrahi, Y. Yovel, E. Curlev, E. Fernan-
dez, S. Rabade, A. Dominguez, entre
d'altres.

La introduccib d'Atiliano Domin-
guez justifica l'ordre de publicacid de
les poncncies aparegudes en el volum
(que no correspon a tal corn es succei-
ren en cl Congres ) tot deixant ben clar
que I'ordre seguit roman obert a altres
tipus d'ordcnac16 , amb la qual cosa es
possibilita una creativa lectura de les
ponencics , otorgant al lector cert domi-
no intellectual si aquest coneix , en certa
manera, la filosofia do Spinoza. Crcicm
necessari d'altra banda, per a treure un
profit substancial de la lectura de les
poncncies , haver ]legit, previament, les
obres capitals de Spinoza.

L'obra mes citada es seas dubte 1'F-
thica. Gairebe tots els autors s'esforcen
a extrcure d'aquesta i d'altres obres la
possible fonamentac16 de l'ctica spino-
ziana. Detallarem la probicinitica clue
s'exposa a les poncncies i les solucions
suggerides, tot explicitant els temes nu-
clears per a un correcte tractament dels
problemes. En primer lloc i molt gene-
ralinent , sense perdre pero la intensitat
que requercix cl moment filosofic, es
qucstionada la possibilitat mateixa d'u-
na etica dins una metafisica determinis-
ta. Aqucst moment dclicat ha de passar
per la conceptualitzacid del significat
d'una ctica del desig, amb tota la carre-
ga antropologica que trobem en el fons
de la q6esti6, rerafons que demana un
<<tcrreny>> de desplegament , a saber: les
rclacions entre les passions i la rad. En
scgon floc, horn pot descobrir la im-
portancia del tractament de la normati-
va moral en tota empresa filosofica, ca-
mi que ens hauria do portar al cor de la
politica, quan aquesta es considerada un
cert «lloc-moment " de la <via-vida>> eri-
ca. En terser Iloc, destaquem 1'estudi
del sentit ultim de i'existencia humana
en clan culminatoria del moment huma
que s'ha supcrat coin a temporalitat per
a cercar I ' ambit de l'esser en-eternitat.

Presentarem 1'ordre ternatic que ofe-

219


