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L'abril de 1989, el profesor Bogoljub 
Sijakovic, de la Universitat de Niksic de 
l'antiga Iugoslivia, llegia la seva tesi 
doctoral a la Universitat de Sarajevo. 
Dos anys més tard, aquella tesi sortia a la 
llum pública. El seu autor ha tingut la 
delicadesa de trametre'n un exemplar al 
Departament de Filologia Clissica de la 
Universitat Autbnoma de Barcelona, en 
el benentbs que el seu estudi neix i es 
forma gairebé exclusivament en territori 
dels clissics. I és que el professor Sija- 
kovic es mou amb plenitud de coneixe- 
ments filolbgics entre les fonts clissiques 
referents als conceptes tan fonamentals 
per a la filosofia en els seus inicis com 
foren els de physis i psyche. Al professor 
Sijakovic, doncs, el nostre agralment. 

Mythos, Phisis, Psyche comprbn onze 
capítols, en els quals l'autor ordena cro- 
nolbgicament els autors pre-socritics 
que estudia. 

El primer capítol presenta l'status 
quaestionis: introducci6 als pre-socrh- 
tics, aclariment dels termes cefísic>> i ccfi- 
siblegn aplicats als primers pensadors, i 
el concepte dephysis ipsyche en Aristb- 
til. Aristbtil, doncs, fou, per al professor 
de Niksik, l'únic que emprengué una in- 
terpretaci6 sistemitica del pensament 

antic, i el primer que aconseguí de si- 
tuar els pre-socrhtics en el lloc que els 
corresponia dins de la filosofia, alhora 
que va saber establir la interior unitat de 
la filosofia pre-socritica; i aixb, sense 
proposar-se un mbtode histbric. 

El capítol segon, com és lbgic, és de- 
dicat a l'estudi de Tales, en tant que 
introductor del concepte d'&exfi en res- 
posta a la pregunta: Qub existeix? L'ai- 
gua existeix, a través de la qual l'absolut 
Existeix és. Aquesta pregunta havia es- 
tat incubada ja en la ccteocosmogonia~ 
mítica en el seu impuls cap a l'ontolo- 
gia. L'autor, a més d'aprofundir en el 
concepte d'&exfi, estudia el de ~ u x f i  en 
la seva relació amb els déus i en el marc 
de la literatura hombrica i ultima aquest 
capítol tot apuntant els extrems de l'hi- 
lozoisme i del panteisme. 

El mite, contemplat com a font de la 
teocosmogonia filosbfica i brfica, el 
concepte de caos en Hesíode i l 'ocei 
creador en Homer porten el professor Si- 
jakovic, en aquest capítol tercer, a qiies- 
tions fonamentals: mite i hoyo~ ,  veritat i 
histbria, ritu i realitat, llengua i pensa- 
ment. 

El capítol quart contempla les contri- 
bucions d'Anaximandre i Anaximenes 
al corrent filosbfic iniciat per Tales de 
Milet. 

L'aportació de l'orfisme, dels pitagb- 
rics i d'Empbdocles al concepte de 
Wuxfi, juntament amb el pensament so- 
bre el mateix tema de Xenbfanes consti- 
tueix la matbria del capítol cinqub. 

Els capítols si&, set& i vuitb son dedi- 
cats a l 'ani l is i  de  les aportacions 
dlHericlit, Parmbnides, Empbdocles i 
Anaxigoras sobre +uot.q i Wvxfi. Al 
mateix temps l'autor hi introdueix les 
contribucions als dos conceptes esmen- 
tats fetes per Zenó i Melissos. 

En e l  capítol novb, Dibgenes 
d'Apol.lbnia és presentat com un inter- 
medi en la construcci6 de la qüestió so- 



bre l'existbncia del mbn en introduir-hi blement exemplar. En aquests aspectes i, 
la idea d'aire com a constitutiu de tota la sobretot, en la concepció general de 
realitat, tot oposant-se a la proposta dels l'obra, l'autor revela un profund arrela- 
nombrosos elements i a la tesi dlAn?igo- ment en l'escola alemanya i en la seva 
ras sobre el V O ~ S ,  encara que en molts metodologia investigadora, sense deixar 
detalls segueix Empkdocles, Anaxigo- res en suspens. 
ras i Anaxímenes. Finalment, cal afegir, amb tota justi- 

Dembcrit és analitzat i interpretat en cia, que aquesta tesi juntament amb la 
el capítol desk. La integració de la física manera com ha estat elaborada rearfima, 
i l'btica en la cikncia de l'inima es fona- una vegada més, les noves línies de tre- 
menta en la teoria de Dembcrit, segons ball que la investigació humanística del 
la qual es dóna unió entre la moral i la final del segle xx esta aplicant als seus 
física, de manera que les molbsties que assoliments. D'aquesta manera es valora 
causa el cos i la incultura que té l'iinima l'objectivitat del concepte transmbs amb 
porten a les mateixes conseqükncies. el suport d'un text objectiu, encara que 

El darrer capítol p;esenta les conclu- sigui en detriment de la subtilesa i de les 
sions i una síntesi. Es a dir, el pensa- excel4kncies a qui: ens tenien acostumats 
ment dels pre-socratics representa una els filblegs i filbsofs al llarg d'aquest se- 
unitat entre @8ay i Vuxfi: els &toms són gle. Aquest llibre representa, sens dubte, 
la @ 8 o y ,  els &oms constitueixen la la visió més moderna, més analítica i 
Vuxfi. A aquesta unitat, li correspon la més clara dintre de l'extensa singladura 
relació de l'ontologia i la teoria del co- literkria que ha produi't, al llarg de se- 
neixement, relació ja compresa, encara gles, el pensament filosbfic pre-socratic. 
que oculta, en el ctnúmero,, pitagbric i en 
el hoyog d'Hericlit, i revelada poste- Pere Villalba i Varneda 
riorment per Plató i Aristbtil. Aristbtil 
sintetitza tot aquest moviment filosbfic 
en escriure que l'dnima és, d'alguna 
manera, tots els éssers, ja que els éssers 
són tant perceptibles com de raó. JOAN ALBERICH i Montserrat Ros 

El capítol dotzk comprkn un resum de (amb la col-laboració de 
tota la tesi en alemany. Joan MORERA) 

El profesor Sijakovic ofereix, a con- L, ~ a n s , r i p c i ~  dels noms propis 
tinuació, una llista de les fonts i dels 
instrumenta philologica que ha utilit- grecs i llatins 

zat, recull la bibliografia secundaria Barcelona, Enciclopbdia Catalana 

més selecta i elabora els índexs de (Biblioteca Universitfia 13), 

llocs, noms, coses i termes filosofics 1993,274 p. 
més importants. 

Des d'una perspectiva formal, aquesta La fretura que la filologia clhssica, en 
obra Mythos, Physis, Psyche constitueix la seva vessant catalana, tenia d'una ma- 
un model de perfecció, en tant que nual que fixés les normes de transcripció 
revela una exquisida pulcritud en la pre- dels noms propis grecs i llatins a la nos- 
sentació de les citacions en grec, segui- tra llengua es veu d'ara endavant suplerta 
des d'una acurada traducció, i utilitza per aquest llibre, de l'elaboració del qual, 
variants grhfiques amb tot el rigor i lenta pacient i conscienciosa, teníem, de 
constancia, que en fan una edició verita- feia temps, notícia. La tasca, duta a terme 


