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EUDAIMONIAREN ETIKA 
 
 

Antzinako Greziako lehen filosofoek zuten kezka nagusia gauzen izatearen 
gainekoa izan zen. Esperientziak erakusten digu nola askotan gauzak ezagutzean itxuraz 
direna eta benetan direna bat ez datozen, eta horregatik filosofo haiek egiten zituzten 
galderak honelakoak ziren: Zein da gauzek duten «benetako errealitatea»? Zein da 
gauzek duten «benetako izaera»? Bide horretatik, zenbait filosofo hasi ziren galdetzen 
zertan datzan gizakiari dagokion benetako onbidea eta, aldi berean, benetan zer den ona 
den hori . Filosofia sortu baino lehen, greko guztiak bat zetozen ona zer den eta onbidea 
zer den azaltzerakoan, kontzeptu horiek Homerok egindako olerkietan agertzen zen 
azaltzeko modua onartzen. Horren arabera, gizataldeari mesedea egiten dion ekintzak 
ona den horren nolakotasuna zuen; eta onbidea (areté)  erabateko moduan garatutako 
gaitasuna – edo gaitasun baten bikaintasuna – zen, eta, horregatik, onbidea zen besteak 
baino nor gehiago izatea egiten zuena. Horrelako mentalitatearekin batera ideal bat 
zetorren: «hoberena (aristós)  izatearen» ideala, hain zuzen. Hoberena izate horrek 
erkidego osoaren zerbitzura egotea ekartzen zuen. Ikusten denez, filosofia sortu baino 
lehengoko garaian grekoek bizi zuten moralak lehen teoria etikoen oinarrizko kontzeptuak 
zituen, hala nola, «ongia», «onbidea», «erkidegoa». 
 
 
 
 
Sokrate 
 

Heraklitok eta Jenofanesek idatzi zituzten zenbait zati kontuan hartzen ez 
baditugu, esan beharra dago gai etikoen gainean egin ziren lehen gogoeta filosofikoak 
Sofistek eta Sokratek egin zituztenak direla (K. a. IV. mendean). Sofistei  dagokienez, 
jakina da beren burua onbidearen maisutzat hartzen zutela, «onbide politikoaren» 
maisutzat hain zuzen. Baina, aldi berean, sofisten dotrina filosofikoek – antza denez –  
jarrera indibidualistak eta erlatibistak defendatzen zituzten, eta jarrera horiek, onbide 
politikoari dagokionez, eszeptizismora eramaten zuten. Sofistek harrokeriaz aldarrikatzen 
zuten gazteak,  «hiritar onak» izateko,  nola hezi behar ziren zekitela. Aldi berean, sofistek 
esaten zuten ez zegoela hiritar on izatea zer zen jakiteko modurik, irizpide sendo 
batzuetan oinarriturik behintzat. 
 

Sofista haien aurrean, Sokrate benetako onbidea itxurazko onbidetik bereizteko 
arrazoizko irizpideak ezartzen saiatu zen. Sokrateren kezka zen zein den gizakiari 
dagokion bikaintasuna jakitea, eta, horren ondorioz, nola gidatu behar dugun gure bizitza 
jakitea. Sofistek gizakiari dagokion bikaintasuna arrakasta politikoarekin berdindu egiten 
zuten, eta, arrakasta politikoa – Atenasekoa bezalako sistema demokratiko batean – 
adierazkortasuna edukitzearekin zetorrela uste zuten, hau da, besteak konbentzitzeko 
gaitasun erretorikoa zuenak arrakasta politikoa lor zezakeela. Sokratek, berriz, 
elkarrizketa eta hausnarketaren bidez etengabe egia bilatzeari ekin zion. Sokratek ez 
zuen aintzat hartu erretorikan aditu izatea, aldiz, erkidegoren onurako bere ekarpen 
xumea egin nahi zuen, ironiaz eta galdera kritikoez baliaturik (horregatik, «Atenaseko 
iteuli» deitzen zioten). 
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Sokratek liburu bat ere ez idatzi arren, garai hartako zenbait idazlek haren berri 
eman zuten, eta idazle haiei esker jakin dezakegu Sokratek egin zituen ekarpenak zein 
ziren: 
 

1.- Gizakiaren bikaintasuna, batez ere, benetako ongia bilatzean agertzen da, 
ongia ezagutzen duenak, ez beste inork, praktikara eraman dezakeelako. Horregatik, 
perfekzio morala lortzeko lehenbiziko pausoa jarrera dogmatikoak eta eszeptikoak 
baztertzea da, eta horrekin batera argudio hoberenari arreta ematen dion jarrera kritikoa 
hartzea. 
 

2.- Gizakiaren ongiaren gaineko egia etengabe bilatu behar dugun xedea denez 
gero, galde dezakegu arrazoi osoz ea amets hutsa den noizbait iritsiko dugula 
pentsatzea. Sokrateren ustez, egia geure barne-barnean dago, eta horrenganaino irits 
gaitezke introspekzio eta elkarrizketaren bidez. Kontu zaharrek diotenez, Sokratek bere 
bizitzarako lematzat hartu zuen Delfoseko Apoloren tenpluko atarian zegoen inskripzioa: 
«Ezagut ezazu zeure burua». Egia bada, norberak bere burua ezagutzea gauza guztien 
zentzua, gai moralenarena ere, argitzeko bide egokiena zen,  Sokrateren ustez. Baina 
«egia argitara eramateko prozesu» horretan guztiok asko lagundu diezaiokegun elkarri, 
pertsona batzuek erditzear dauden emakumeei laguntzen dieten moduan. Irudi 
horrengatik Sokratek «maieutika»  – hau da, erditzen laguntzearen artea – deitu zion egia 
bilatzeko elkarrizketan oinarrituta dagoen metodoari. 
 

3.- Maieutikaren bidez aurkitzen den egia behin behinekoa, berrikusi daitekeena 
eta inoiz dogma bihurtu ez den zerbait izan arren, lortutako aurkikuntzaren balioa beste 
herrietara zabaltzeko modukoa da. Ikertzaile gutxi batzuen aurkikuntza izango da, baina 
balio unibertsala duena izan daiteke, gizaki guztientzako norabidetzat har daitekeena, eta, 
momentu jakin batean, ikertzaile horien erkidegoko arauen gainean aztertze kritiko bat 
egiteko modukoa izan daiteke. Aristotelesek dio Sokratek «gai moralak besterik ez zituela 
ikertu, eta gai moral horietan unibertsala den hori bilatu zuela, eta bere gogamenaren 
helburua definizioa zela, batez ere.» (Metafisika, I, 6, 987) 
 

4.- Egia bilatze horren azken helburua bere jakinmina asetzea ez ezik, ongi 
egiteko behar diren ezagutzak ikastea ere zen, bide horretatik giza bikaintasuna iristeko, 
edo gauza bera dena: jakinduria; baita ere: zoriontasuna edo bizitza ona. Sokratek 
kontzeptu horien artean harreman sendo eta estu bat zegoela uste zuen, eta esan zuen 
inork benetako ongia ezagutu izan badu ezin duela gaizki egin. Horrelako dotrinari 
“intelektualismo morala”  deitzen zaio. Dotrina horren arabera, gaizki egiten duena 
ezjakinean dago, zeren ongia ezagutuko balu ongi egitera bultzatuta egongo litzateke. 
Horregatik hiritarren hezkuntza lehentasunezko zeregin etikoa da, zeren hiritarrak 
benetan jakintsuak baldin badira hiritarrak onak izango direla espero dezakegu. 
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Platon 
 

Platonek egin zituen Ekarrizketetako  zenbait zatitan kontzeptu moralen gaineko 
gogoeta luzeak aurki ditzakegu, baina Platonek proposatzen duena beti Sokrate bere 
maisuaren eraginpean dago: Benetako moralak ezagutza bat izan behar du, eta ezagutza 
horrek gizabanakoaren zein erkidegoaren (polis ena) bizitza gidatu behar du. Ezagutza 
horrek nola aurki dezakegun zoriona erakutsiko digu, baina, aldi berean, ezagutza horrek 
esango digu gizakiak zoriontsuak izango garela ongi antolatuta dagoen erkidego baten 
barruan, eta ez beste inon.  Beraz, gizabanakoarentzat ona eta zuzena den hori guztion 
onerako ona eta zuzena izango da, hiri zoriontsu bat lortzeko beharrezkoa dena izango 
da. 
 

Hiri zoriontsu hori lortzeko, guztiok zoriona lortzeko aukera izateko moduko hiria 
lortzeko, Platonek eredu ideal bat, utopia  bat, arrazoimenak garatutako diseinu perfektu 
bat proposatzen die, gizakion bizitza hobetzeko asmoz, ohiturak eta instituzioak eraldatu 
nahi dituzten guztiei. Diseinu utopiko horrek, Errepublika  izeneko idazlanean Platonek 
azaltzen duenak,  gizakion arimari dagokion antolamenduaren irudi eta antza ditu. Biak, 
arima zein hiria, «esentzia eta egitura berekoak»  dira, Jaegerrek1 dionez. 
 

Platonek uste du Estatuari dagokion antolamenduak organikoa izan behar duela. 
Hau da, organismo baten antza, Estatua estamentu sozial batzuez osatuta dago, eta 
estamentu bakoitzak bere zeregina du Estatuan. Estamentu horiek hauexek dira: 
 

1.- Agintariak : Hiria kudeatu, zaindu eta antolatu behar dute, hiriari dagokion 
ongia lortzeko asmoz. 
2.- Zaintzaileak : Hiria defendatu behar dute. 
3.- Produzitzaileak (nekazariak eta artisauak):  Hiriko ekintza ekonomikoetan 
aritzen dira. 
 
Estamentu bakoitzari onbide  jakin bat dagokio. Onbide hori estamentu bakoitzak 

duen eginbeharra modu egokian egiteko gaitu behar duen ahalmena edo gaitasuna 
da: 

 
a. Agintariei zuhurtasuna  dagokie: hiri osoaren ongia iristeko aritzen den 

jakinduria. 
b. Zaintzailei adoretsu  edo kementsu izatea  dagokie: hiriaren defentsan eta 

agintariek emandako aginduak betetzean sendo izatea. 
c. Produzitzailei neurritasuna  dagokie: autokontrola eta harmonia izatea, 

borondatez agintarien menpe beren burua jartzeko, produkzio 
ekonomikoaren garapena orden baten arabera egin dadin2. 

 
 

                                                 
1 W. Jaeger, Paideia: los ideales de la cultura griega , Mexiko, F.C.E., 1978, 599. orrialdetik aurrera 
2 Neurritasuna ez dagokie produzitzailei  bakarrik, estamentu guztiei dagokie baizik, baina esanahi berezi bat du 
produzitzaileen kasuan, produzitzaileek beste estamentuei obeditu behar dietelako (Errepublika , 430d-432a) 



ASKATASUNA BHI  2009-2010 
FILOSOFIA DEPARTAMENTUA 
HEZKUNTZA ETIKO-ZIBIKOA 
 
 
 

 

 4

Bestaldetik, Platonek hiru espezie edo dimentsio bereizten ditu gizakiaren 
ariman3: 

 
a. Razionala : arimaren alde gorena eta jainkozkoa, errealitate autonomoa eta 

bizitza propioa duena; alde adimentsua da, horren bidez gizakiak ezagutzen 
du, eta bere ahalmena arrazoimena edo adimena da. 

b. Oldarkorra edo kementsua : erabakitzeko ahalmena da, adorearen egoitza, 
gure borondatea edo nahia nagusi den aldea. 

c. Irritsezkoa : Irrikak, desioak eta senak sortzen diren aldea. 
 

Alde razionalari dagokion onbidea zuhurtasuna  da. Zuhurtasuna 
gizabanakoaren ongi orokorra iristeari ekiten dion jakintza da, eta, horregatik, 
gizakiaren ekintza guztiak erregulatzea ahalbidetzen du. Alde kementsuak oinazea eta 
sufrimendua gainditu behar ditu, eta plazerrak baztertu behar ditu arrazoimenak 
agintzen duena egiteko beharrezkoa baldin bada; beraz, alde kementsuari dagokion 
onbidea sendotasuna  edo adorea da, arrazoimenak egiten dituen aginduak 
betetzeari irmo eutsi egitea. Azkenik, alde irritsezkoari dagokion onbidea 
neurritasuna : arrazoimenak ezartzen duen ordenari egokitzeko ahalmena. 
 

Zuzentasunak  ez du egonleku jakin bat ez hirian ez ariman. Zuzentasuna da hiri 
osoa eta gizakiaren osagai guztiak harmonizatzen dituen onbidea.  Zuzentasuna 
sortuko da hiriko estamentu bakoitzak edo arimaren alde bakoitzak, besteekin 
koordinaturik edo harmonizaturik, eta dagokion onbidearen arabera, bere zeregina 
betetzen badu. Dena den, arimaren eginkizuna izango da erabakigarria, zeren 
zuzentasunaren esentzia eta erroa gizakiaren barruan bilatu beharko dugu: 
 

«Ez zaigu erabat beharrezkoa izango hirian bizi diren genero eta jokaera berberak 
gure baitan bizi direla esatea? Horiek ez baitira beste nonbaitetik hirira ailegatzen.» 

(Errepublika , 435e) 
 

ARIMA HIRIA 
 

Alde razionala 
 

 
Agintariak 

 
Alde kementsua 

 

 
Zaintzaileak 

 
Alde irritsezkoa 

 

ZUZENTASUNA 
= 

Zuhurtasuna 
 

+ 
Adorea 

+ 
 

Neurritasuna 
 

Produzitzaileak 
 

 
Platonen teoria etikoan,  beste ezer baino lehen gure arreta erakartzen duen 

kontzeptua ongi goren eta objektiboarena da – Ongia, maiuskulaz idatzita –, Ideien 
munduan Ideia gorena izanik, existitzen den guztiaren azken arrazoia eta ezagutza 
guztien ahalbidea dena. Izan ere, Errepublika  liburuan, modu desberdinetan (batez ere, 
Eguzkia Ongiarekin parekatzen duen analogian eta Kobazuloaren mitoan), Platonek 

                                                 
3 «Gure esanaren arabera, bazen alde bat gizonak hartaz ezagutzen zuena, beste bat hartaz kementzen zena, eta bazen 
hirugarren bat ere, itxura asko zeuzkalako ez geneukan izen egokirik emateko; beragan zeukan handiena eta indartsuena 
izentzat jarri genion.  Eta horri irrikamenarena deitu genion, jateari eta edateari, haragikeriei eta horrelakoei darraizkien 
beste guztiei buruz daukan jaidura biziagatik; eta diruzaletasuna ere deitu genion, diruen bidez, gehienbat, betetzen 
direlako horrelako nahikeriak.» (Errepublika , 580e-581a)  
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esaten du Ongia berez errealitate bat dela, gauza onetatik bereizirik dagoen zerbait dela; 
Ongia dela gauzei on izatea ematen diena, errealitate osoari adigarri izatea ematen diona, 
errealitatea guretzat adigarri izatea ahalbidetzen. 
 

Platonek dio ahalmen eta irmotasun egokiak dituztenek berez den Ongia aurkituko 
dutela erabateko moduan, eta horrelako esperientziak – naturaz gaindikoarekin elkartze 
mistikoa den moduko esperientzia – goi mailako ezagutza emango diela, Ongiaren 
gaineko zientzia, hain zuzen; eta ezagutza horrek emango diela hiria zintzo eta zuzen 
gobernatzeko ahalmena. Horrelako pertsonak agintari filosofoak izango lirateke, eta beren 
kategoria morala gorenena izango litzateke, Ongia ezagutzeak, ezinbestez, ongi egitera 
behartuko lituzkeelako. (Ikusten denez, Sokrateren intelektualismo moralak bizirik irauten 
du Errepublika  liburuan azaltzen den teoria etikoan.) Gainontzeko pertsonei dagokienez, 
horretarako ahalmena ez edukitzeagatik Ongiaren Ideia ezagutzera ailegatzen ez direnei 
dagokienez, dituzten ahalmenen arabera beraiei dagokien zoriona aurkituko dute, baldin 
eta beren zeregin sozialari dagozkion onbideak bizitzen badituzte, jakina. 
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Aristoteles 
 

Aristoteles Etikaren gainean tratatu sistematikoak garatu zituen lehena izan zen. 
Tratatu horien artean eragin handiena izan duena, Nikomakoarentzako Etika (Nik. Et.) , 
oraindik, askoren ustez, filosofia moralaren liburu nagusienetako bat da. Liburu horretan 
bere ustez ikerketa etikoaren giltzarria den galdera planteatzen du: Zein da giza ekintza 
guztien azken xedea? «Arte eta ikertze guztiak, ekintza guztiak eta hautatze guztiak ongi 
baterantz zuzenduta daudela» (Nik. Et. , I, 1, 1094a) uste izanik, ongi bat beste baten 
menpe dagoela berehala antzematen dugu, eta, horren ondorioz, berez den horrengatik, 
guztiok desiratzen dugun ongiren bat existitzen dela pentsatzea zentzuzkoa da. Horrela 
izanda, ongi guztiak beste ongi hori iristeko bideak izango dira. Aristotelesren ustez, 
azken ongi hori eudaimonia , bizitza ona, bizitza zoriontsua, besterik ez da. 
 

Baina, zorionaren gaineko kontzeptua erabat zehaztugabea izan da beti: Batzuen 
ustez zoriona dirua metatzearekin dator, beste batzuen ustez ospea eta ohorea 
lortzearekin, eta abar. Aristotelesek uste du zer den eudaimonia azaltzerakoan ezinezkoa 
dela hain desberdinak diren kontzeptu guzti horiek batera onartzea.  Horregatik, bere 
zeregina benetako zoriona zer den argitzea izango da. Lehenik eta behin, bizitza 
zoriontsuak «perfektua» den ongi bat izan behar du, hau da, berez den horrengatik 
bilatzen dugun ongi bat izan behar du, eta ez beste ongi bat iristeko bidetzat hartzen 
dugun zerbait. Beraz, ondasunak eta ohoreak izateko irrika ezin da benetako zoriona 
izan, horrelako gauzak desiratzen baititugu zoriona iristeko bideak direlako, eta, ondorioz, 
ondasunak eta ohoreak berez ez dira zoriona. 
 

Bigarrenik, gizakion bizitzak duen benetako azken helburuak «autosufiziente» izan 
behar du, hau da, helburu hori den horrengatik desiratzen dugu, eta helburu hori hain 
desiragarria denez gero, bera lortzearekin ez dugu beste bat lortzea desiratuko. Horrek ez 
du beste ongiez gozatzea baztertzen, jakina. 
 

Azkenik, gizakiari dagokion ongi gorenak gizakiari, eta ez beste izaki bati, 
dagokion ekintza bat izan behar du, beti ere bikaineko moduan egin daitekeen ekintza bat 
izanik. Izaki mota bakoitzari dagokion ongia izaki horrek duen zeregina egoki egitea da, 
eta, Aristotelesren ustez, horretan ere gizakia ez da salbuespen bat. Baina, 
gizakiarentzako azken ongiaren giltzarria izan behar duen ekintzak etengabe egin 
daitekeen zerbait izan beharko du, zeren ez bada horrela, ekintza hori ezingo da izaki 
mota baten ekintza bereizgarriena izan.  
 

Ikerketaren helburua izango da, beraz, gizakiari dagokion zeregina zein izango 
den argitzea, zeregin hori egiteak gizakia beste izakietatik bereizi behar duela kontuan 
harturik. Orduan, Aristotelesek gogorazten digu guztiok badugula bete behar dugun gure 
zeregina erkidegoan, eta gure betebehar morala dela guri dagokigun zeregin hori ongi 
betetzea besterik ez, eta horretarako ezinbestekoa dela norberak bere zeregin sozialak 
betetzeko behar diren onbideak bereganatzea. Baina, jarraian, Aristotelesek galdetzen 
du, langile bati, adiskide bati, ama bati edo artista bati dagozkien zereginez gain, ea 
gizakiari, gizakia izateagatik, dagokion zeregina  ote dagoen. Horrela izango balitz, 
gizakiok dugun zoriona iristeko irrika asetzeko behar den ekintza aurkitzeko bidean 
egongo ginateke.  Aristotelesek eman zuen  erantzuna oso ezaguna da: gizakion  zorion 
bete-betea adimen teorikoa trebatzeko aritzea da, hau da, ezagutzak ulertzea edo 
kontenplatzea. Izan ere, adimen teorikoaren ekintza gozamena ematen digun ekintza bat 
da, berez den horrengatik desiratzen dugun ekintza bat da, bere asetzea berari dagokion 
zeregina gauzatzean lortzen da, eta etengabe egin daitekeen zerbait da. 
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[Lehenbiziko begiradan, batek esan dezake oso arraroa dela norbaitek zoriona ekintza 
teorikoan aurki daitekeela esatea. Baina kontuan har dezagun grekoan theorein aditzak 
esan nahi duela «ikusi», «behatu», «kontenplatu», eta aditz horretatik datorrela gure 
«teoria» hitza. Horregatik, teoria bat garatzen duenak, edo teoria bat ulertzen duenak, 
teoria horren bidez lortzen duen «ikuskera» nahiago izango du, lehengoko 
ezjakintasunean zuena baino, goragokoa delako.  Ekintza teorikoa, azken batean, jakitea, 
ulertzea da. Zerbait jakiteko irrikan egon den norbaitek bere jakinmina asetzen duen 
azalpena aurkitzen duenean asetze harrigarria lortzen du, eta bere baitan argitxo bat piztu 
dela esan ohi dugu hori irudikatzeko: Azkenean, ulertzen dut! Dena argi dago! 
Aristotelesek uste zuen errealitatearen konplexutasuna izugarria zela, eta errealitate hori 
ulertzeko dugun ahalmena oso mugatua, eta, horregatik, ekintza teorikoak inoiz ez duela 
bere helburua lortuko erabateko moduan. Bestaldetik, harriduraren esperientzia, inguruko 
gertaerengatik harritzearen esperientzia, eta gure izatearengatik harritzearen esperientzia, 
gure bizitzak izan dezakeen gauza eragingarrienetako bat da, eta, aldi berean, bukaerarik 
ez duen gozamena eman ahal digun zerbait. Aristotelesren ustez, horixe da gure bizitzak 
duen azken xedea, benetan gure zorionaren irrika asetzeko gai dena.] 

 
Baina, Aristotelesek aitortzen du etengabeko kontenplazioaren bizitza bat jainkoei 

posible zaiela, eta ez beste inori: 
 
«kontenplaziozko gizakiak, gizakia delako, kanpoko ongizatea beharko du, gure izaera, 
bakarrik bere ahalmenez baliaturik, ez baita kontenplaziorako gai; horrez gain, gure 
izaerak gorputzaren osasuna, elikagaiak eta besteek bera zaintzea behar ditu.» 

(Nik. Et. , X, 8, 1178 b) 
 

Segidan Aristotelesek dio kontenplazioarena ez dela zoriona iristeko bide bakarra. 
Zoriona adimen praktikoa trebatzeko  aritzearen bidez ere lor daiteke. Aritze hori norberak 
bere pasioak edo irrikak menperatzea eta norberak inguruko mundu natural eta 
sozialarekin harreman atsegingarria lortzea da. Aritze horretan, onbideak izango ditugu 
lagungarri. 
 

Adimen teorikoari dagozkionak: 
 
Adimena (nous) 
Zientzia (epistemé) 
Jakinduria (sophia) 

 
 
 
 
 
Onbide dianoetikoak edo intelektualak 

Adimen praktikoari dagozkionak: 
 
Zuhurtasuna (phronesis) 
Arte edo teknika (tekne) 
Diskrezioa (gnome) 
Zorroztasuna (sínesis) 
Aholku ona (euboulía) 

Norbera meneratzeari dagozkionak: 
Sendotasuna edo Adorea (andreía) 
Neurritasuna (sophrosine) 
Lotsa (aidos) 

 
 
 
 
 
 
 
Onbide etikoak edo izaeraren onbideak 

Gizakien arteko harremanei dagozkienak: 
 
Zuzentasuna (dikaiosine) 
Eskuzabaltasuna edo Liberalitatea (eleutheriotes) 
Maitasuna edo Adiskidetasuna (filía) 
Egiazkotasuna (aletheía) 
Aldarte ona (eutrapelía) 
Xalotasuna edo Eztitasuna (praotes) 
Handitasuna (megaloprepeia) 
Bihotz-handitasuna (megalofijia) 
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Onbide dianoetiko nagusia zuhurtasuna  da, benetako «jakinduri praktikoa» dena: 

onbide horri esker erabaki zuzenak har ditzakegu, bizitzarako komenigarriena zer den 
gure gogora ekarriz (ez epe labur baterako, bizitza on batentzat gehiago komeni zaiguna 
baizik). Zuhurtasunak erabakiak hartzerakoan zer den egokiena jakiten laguntzen digu, gu 
gehiegizkoa eta gabeziaren arteko oreka lortzera eramaten. Zuhurtasuna beste onbideen 
gidaria edo argibidea da. Esate baterako, sendotasuna edo adorea izatea koldarkeria eta 
ausarkeriaren arteko erdibidekoa izango da; eskuzabala izatea  zarrastelkeria eta 
zikoizkeriaren arteko erdibidekoa; eta abar. Erdibidekoa den hori hautatzeak ez du esan 
nahi hala-holakoa izatea hautatzea, perfekzioaren alde hautatzea baizik. Adibidez, 
eskultura perfektu bat  izango da ezer falta ez zaion eta gehiegizkorik ez duen eskultura. 
Aldi berean, gure jokabidearen alde baten onbidea izateak alde horretan inolako 
hobekuntzarik posible ez dela esan nahi du, goi-goieneko aztura lortu dugula baizik.  
 

Pertsona bertutetsua, hau da onbideez beterikoa, pertsona zoriontsua izango da, 
dudarik gabe. Baina pertsona horrek, onbide horien arabera bizitzeko, lege onek agintzen 
duten erkidego batean bizi behar du. Logos -ak, kontenplaziozko bizitza eta erabaki 
zuhurrak hartzea ematen digun ahalmen horrek gizarte batean bizitzeko ere gaitzen gaitu. 
Horregatik Etika ezin da Politikatik bereizi: gizabanakoaren ongi gorena, zoriona, lege 
zuzenak dituen hirian, ez beste inon, gertatzen da.  
 

Labur esanda,  Aristotelesek dio morala dagoela gizakiok, nahitaez, zoriona 
bilatzen dugulako, eta xede hori erabateko moduan erdiesteko norabide moralak behar 
ditugula. Baina, horrez gain, Aristotelesek xede hori lortzeko zein  jokabide eta zein 
onbide diren egokienak jakiteko, hau da, zein izaera moral den egokiena jakiteko 
arrazoizko irizpideak ematen dizkigu. Aristotelesek bizitza morala «autorrealizazioaren» 
moduan ulertu zuen: norberak bere burua perfekziora eraman behar du, hau da, norberak 
berak dituen gaitasun eta ahalmen guztiak garapen bete-betera eraman behar ditu. 
 
 


