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O Platão de Nietzsche.

Em “Como o verdadeiro mundo acabou por se transformar em fábula,”
texto de Crepúsculo dos Ídolos, livro de 1889, Nietzsche, descrevendo os
diversos modos de relação entre o “mundo aparente” e o “mundo
verdadeiro,” esquematizou as principais etapas de sua “História de um
Erro,” e mostrou como o “verdadeiro mundo,” o das ideias, através do
cristianismo, do postulado da razão prática de Kant, da ausência de ilusão
do positivismo, e, finalmente, da sua própria filosofia, foi sendo diminuído
até a sua completa supressão. Mas a supressão do “verdadeiro mundo” —
diz ele no mesmo texto — não nos traz de volta o aparente. Ao contrário,
ela também o suprime! O que significa essa história? Em que sentido pode
ser aqui entendida a crítica de Nietzsche a Platão e a posição inaugural do
platonismo?
O objetivo do curso é analisar e discutir uma série de textos em que
Nietzsche apresenta suas teses acerca do pensamento de Platão visando a
relacionar essas teses com os textos dos próprios antigos.
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