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BEGIRADA BAT TESTUINGURUARI

GREZIAKO POLISAK ETA ASTESAEN DISTIRA

K.a. VI. mendean, Grezia polis izeneko hiri-estatu independentetan banatuta zegoen.  Polis
horiek Grezia kontinentalean barrena hedatzen ziren, eta Egeo itsasoko uharteetaraino eta
Joniako (Asia Txikia) kostalderaino iristen. Italiako hegoaldean ezarritako koloniek garrantzi
itzela izan zuten; Grezia Handia izeneko lurraldekoek, batik bat.  Sasoi hartako lehen filosofoak
Joniako polis oparoenetako batean bizi izan ziren: Mileton.

Polis bakoitzak bere legeak eta bere antolaketa politikoa zituen: hiri batzuetan, erregeek edo
nobleek gobernatzen zuten, baina baziren sistema demokratikoa zuten polisak ere.  Hizkuntzak
eta erlijioak berdintzen bazituen ere, greziarren artean alde handiak zeuden, eta elkarren arte
borrokek ez zuten egundo etenik izan.

K.a. 480. urtean, persiarrek Grezia kontinentala inbaditu zutenean, horrek bi inperioen
arteko gerra piztu zuen: geroago Gerra Medikoak esango zitzaiena, hain zuzen. Itxura guztien
kontra, greziarrek persiarrei irabaztea lortu zuten Atenas buru zutela, eta hala, persiarrek uko
egin zioten Grezia inbaditzen jarraitzeari.

Persiarrei gailentzeaz batera, Atenas Greziako polisik aberatsena bilakatu zen, eta sekulako
itzala izatera iritsi zen.  Atenastarren sistema politikoa zuzeneko demokrazia zen; hau da,
adinez nagusiak ziren gizonezko herritar aske guztiek har zezaketen parte bertako bizitza
politikoan, baina ez emakumeek, ez esklaboek eta ez hirian bizi ziren atzerritarrek ez zuten
horretarako eskubiderik.

Erabaki garrantzitsuenak batzar batean hartzen ziren, bertaratutakoek elkarrekin eztabaidatu
eta botoa eman ondoren.  Horretarako ondo hitz egiten jakitea ezinbestekoa zenez, hizlari
trebeenak nabarmentzen ziren politikan, eta atenastar gazteek dirutzak ordaintzen zizkieten
ondo mintzatzearen artea irakasteko gai zirenei: sofistei, filosofoei eta erretorika-irakasleei,
alegia.

K.a. 404. urtean, Peloponesoko Gerran atenastarrei irabazi ondoren, espartarrek
demokrazia bertan behera utzi eta sistema oligarkikoa ezarri zuten: Hogeita hamar Tiranoen
gobernua.  Dena den, gobernu hura berehala bihurtu zen gorrotagarri, eta hurrengo urtean,
atenastarrek agintetik bota zituzten espartarrak.  Baina demokrazia berrezarri berriak ere
bazekien bidegabe jokatzen; K.a. 399. urtean, adibidez, Sokrates modu injustuan zigortu zuten,
eta hiltzera kondenatu.
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I. PRESOKRATIKOAK

1. Pentsamenduaren egunsentia

1.1. Mitoa eta filosofia

Munduko herri eta kultura guztiek antzina zaharretik sentitu izan dute premia naturari,
pertsonon arteko harremanei, transzendentziari eta antzeko auzi handi askori erantzuten
ahalegintzeko.  Auzi horiei zer irtenbide eman behar zitzaien zehazterakoan, ordea, ez da inoiz
adostasunik egon.

Sasoi batean, eta mende luzez, gizakiak azalpen mitikoetara jo zuen kezka-iturri zituen
galdera gailen horiek guztiak argitzeko.  Mitoak kontakizun sakratuak dira, jainko-jainkosak
nahiz heroiak protagonista dituztenak, eta gizon-emakume guztiok geure buruari egiten
dizkiogun galdera handiei erantzutea dute helburu.  Naturaz gaindiko izakiek antzina-antzina
egindako balentriak deskribatzen dituzte mitoek, eta horrelaxe ahalegintzen dira errealitatearen
jatorria eta bizitzaren zentzua esplikatzen.

Zibilizazio jakin batzuetan, baina, antzinako kontakizun mitiko haiek aski ez zitzaizkiela
sentitzen hasi ziren zenbait gizon-emakume, eta beren jakinmina ezin ase horrek jainko-
jainkosak jakintza-iturri bakartzat hartzeari uko egitea eragin zuenez, auzi handi horiei
arrazoimenean oinarrituta erantzuten ahalegintzeari ekin zioten.  Hain zuzen, erantzun
transzendenteak*1 bilatzeari utzi eta, horren ordez, den-denok kezkatzen gaituzten galderei
azalpen inmanenteak2

Errealitatea kontakizun transzendenteen bidez esplikatzen saiatzen dira mitoak. Aldiz, filosofia
arrazoimenenean oinarritzen da galdera gailenei erantzute aldera kausa aurkitzen
ahalegintzeko

1.2. Pentsamendu filosofikoaren lehen urratsak

Pentsamendu filosofikoa hiru lekutan sortu zen aldi berean, bata bestetik oso urruti zeuden
hiru zibilizaziotan.  Gizakiok geure buruari egiten dizkiogun galdera handiei modu arrazionalean
erantzuteko ahalegina -filosofia, alegia- K.a. VI. mende inguruan agertu zen Txinan, Indian eta
Greziako kostaldeko zenbait bazterretan.  Hala ere, txinatar eta indiar filosofoek guztiz bide
berezia hartu zuten, greziar pentsalarienaz bestelakoa erabat.

Nola Txinan hala Indian, filosofia hasieratik estu lotu zitzaion erlijioari; Grezian, aldiz,
pentsamendu filosofikoa modu independenteagoan landu zuten.  Grezia Asiako zibilizazio handi
horietatik hain urruti egoteak esplikatzen du filosofia egiteko bi modu bereiz horien artean ia
harremanik egon ez izana.

Horrenbestez, antzinako Grezian sortu zen hura pentsamendu arrazional mota jakin bat izan
zen; gero, mendeen joanean, Europan garatu zena eta gaur egun filosofia esaten dioguna, hain
zuzen.  Dena den, gogoratu beharra dago beste zenbait lekutan ere, hala nola Indian eta
Txinan, hainbat korronte filosofiko izan zirela, Mendebaldeko filosofoek sortu eta landu
zituztenez aparte,

Mendebaldeko lehen filosofo haiek Greziako kostalde inguruko hirietan bizi ziren, eta ez
halabeharrez, gainera.  Antzinako greziarrak nabigatzaile handiak izan ziren, salerosle bikainak,
eta horrek urrutiko kulturekin eta zibilizazioekin hartu-emanak izateko aukera eman zien.
Mediterraneo aldeko herrialde ugarien bizimodua konparatzen hasi, eta greziarrak ohartu ziren
kultura haietako bakoitzean jendeak bere mito eta sinesmenak zituela, beraienaz bestelakoak
den-denak.  Horren ondorioz, azalpen mitikoak aski ez zirela sentitzen hasi ziren pertsona
batzuk, eta erantzun sinesgarriagoak bilatzeari ekin zioten, arrazoimenean oinarrituta.

1 Transzendentea: mundu honetaz haraindi dagoena.
2 Inmanentea: mundu honetan dagoena eta gure egunoroko errealitatearen parte dena.
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2. Physiaren auzia

2.1. Jatorrizko iturburua aurkitzea helburu

Lehenbiziko greziar filosofoak K.a. VI. eta V. mendeen artean bizi izan ziren.  Pentsalari haiei
guztiei filosofo presokratikoak esan ohi zaie, Sokrates Atenaskoa filosofo ospetsua jaio baino
lehenagokoak baitira.

Guganaino iritsi diren presokratikoen pasarteek garbi erakusten dutenez, filosofo haiek
naturarekin lotutako auziez arduratu ziren batez ere.  Greziarrek bazekiten, ondo jakin ere,
naturako izaki guzti-guztiak erritmo ziklikoen mende daudela: zeruko astroak modu
erregularrean mugitzen dira ortzian barrena, eta urtaroek ordena berean segitzen diote batak
besteari; izaki bizidunak lege finko eta aldaezinen arabera jaiotzen, hazten, ugaltzen eta hiltzen
dira beti... Beraz, naturan aldaketa da nagusi, natura beti ari da aldatzen, baina aldaketa horiek
ez dira halabeharrez gertatzen, bai baitago natura baino goragoko lege bat den-dena
gobernatzen duena.

Lehen pentsalari haiek landutako auziak misterio harrigarri horrekin lotuta zeuden.  Zergatik
da horrelakoa natura?  Ba al da arrazoirik naturako izakiak gobernatzen dituen ordena hori
justifika dezakeenik?  Zergatik aldatzen dira gauza partikularrak, errealitateak beti bere horretan
baldin badirau?  Natura osoak jatorri bera al du, ba al dago naturako erregulartasun horiek
esplika ditzakeen iturburu edo printzipio komunik?

Lehenbiziko greziar filosofoak presokratikoak izan ziren, eta natura aztertzea hartu zuten
helburu: naturan nagusi den aldaketa eta munduan diren gauza guztien iturburua, zehatz
esatera.

2.2. Monisten erantzuna

Physia zer den ulertzeko, filosofo presokratikoek ezinbestekotzat zuten errealitatea itxura
hutsetatik bereiztea.  Inguruan ditugun naturako izaki ugariek desberdinak dirudite, baina haiek
gobernatzen dituen ordena esplikatzeko, beharrezkoa da munduan direnek iturburu bera dutela
suposiziotzat hartzea.

Interpretazio horren arabera, naturan hauteman uste dugun aniztasuna itxurazkoa da erabat,
zeren eta munduko izaki guztiak ez baitira iturburu edo printzipio bakar baten agerpenak baizik.
Presokratikoen ustez, beraiek arkhé esaten zioten lehen printzipio hori identifikatu beharra
dago oroz gain, naturako erregulartasunen misterio hori argitzeko gai izango bagara.

Presokratikoentzat, munduan diren gauza guztiek osagaitzat duten oinarri-oinarrizko
elementua da arkhea, naturako izaki guztiok jatorri eta sorburutzat dugun printzipioa; hau da,
natura aurrez finkatutako lege batzuen eraginpeko ordena baten arabera antolatuta egotearen
azken arrazoia.

Lehen presokratiko haiek uste zuten arkhea elementu bakar batez osatuta dagoela, eta, hain
zuzen, hortik datorkie izena: filosofo monistak. Nolanahi ere, funtsezko elementu hori zein
den zehazterakoan, monistak ez ziren gai izan elkarrekin ados jartzeko.

Tales Miletokoa izan zen, guk dakigula behintzat, Mendebaldeko lehen filosofoa, eta arkhea
ura zela esan zuen.  Talesen iritzi horri aurre egin ziotenen artean, Anaximandrok uste zuen
funtsezko elementu horrek ezin zuela bat etorri begi hutsez hauteman dezakegun ezerekin, eta
aitzitik, oinarrizko osagai hori mugarik gabeko zerbait dela; grezieraz 'zehaztugabe' esan nahi
duen apeirona, alegia.

Anaximenesen esanetan, aldiz, gauza guztiak airez osatuta daude.  Filosofo horren arabera,
aire-partikulak elkartu eta bereizi egiten dira, eta horrek materia-konbinazio ugari eratzea
ekartzen du.  Airea behar beste konprimitzen bada, kondentsatu eta ur bihurtzen da; eta are
gehiago konprimituz gero, berriz, ura harri bihur daiteke.  Era berean, aire-partikulak bata
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bestetik behar baino gehiago bereizten badira, airea su bihurtzen da.  Horrela, ikus eta
hauteman daitekeen gauza oro oinarri-oinarrizko elementu horrek sortua eta eratua dela
esplikatzen zuen Anaximenesek.

Arkhea zer den esplikatzeko, Pitagorasek interes handiko teoria bat proposatu zuen.
Unibertsoa proportzio harmonikoen arabera ordenatuta dagoela uste zuen Samos-eko
filosofoak; horrek esplikatuko luke, haren esanetan, naturan nagusi den erregulartasuna.
Pitagorasek zioen zenbakia dela errealitatearen sorburu eta printzipio nagusia.  Doktrina
pitagorikoaren arabera, beraz, arkhea ez da elementu material bat, ezpada forma matematiko
eta harmoniko bat, gure mundu honen egitura berbera duena,

Monistek uste zuten munduan diren gauza guztiek sorburu bera dutela; arkhe esan ziotena,
alegia.  Printzipio hori bakuntzat zuten arren, filosofo bakoitzak bere teoria proposatu zuen
arkhe hori zertan datzan azaltzeko.

3. Izatea eta bilakaera

3.1. Heraklito eta bilakaeraren filosofia

Heraklitok oso sakon egin zuen gogoeta aldaketaren auziaz.  Filosofo horren arabera, gauza
guztiak bilakaeraren3 mende omen daude, eta, hain zuzen, etenik gabeko aldaketan datza
egiazko errealitatea, Horrekin zer esan nahi zuen argitzeko, errealitatea ibai batekin parekatu
zuen Heraklitok, ibaia ere ibilian baitabil etengabe, errealitatea bezala; eta beti piztu-itzalian
dabilen sutzar batekin ere alderatu zuen, gauza guztiak etengabe aldatzen direla esplikatzeko.

Aldaketa geldiezin hori, hala ere, ez da halabeharrez gertatzen.  Kosmosa ordena baten
arabera antolatzen da, elkarren aurkako indarren arteko oreka baten ondorioz.  Gainera,
aurkako elementuen arteko oreka hori zenbait legeren eraginpean dagoenez gero, naturan
aldaketak modu erregularrean gertatzen dira.  Eta, hain zuzen ere, bilakaera hori aurkako
indarren arteko borrokaren ondorio dela, horixe frogatzen ahalegindu zen Heraklito.

Heraklitoren esanetan, natura etenik ez duen aldaketaren mende dago.  Hain zuzen,
aurkakoen arteko borrokak eragiten du aldaketa hori.

3.2. Parmenides eta izatearen filosofia

Parmenidesek ere aldaketaren auziari heldu zion, baina ez Heraklitok bezala, oso bestelako
modu batean baizik.  Parmenidesek esaten zuen ez dagoela zentzumenez fidatzerik,
zentzumenek nahasi eta engainatu egiten gaituztela, gauza guzti-guztiak etengabe aldatzen eta
mutatzen ari direla erakusten digutenez gero.  Arrazoibideek, aldiz, ez dute sekula huts egiten,
zuzenak eta baliozkoak baldin badira; eta horregatik, hain zuzen, egiazko errealitatea
arrazoimenaren bidez soilik atzeman4 omen daiteke.

Parmenidesen arabera, egiazko errealitatea zein den ulertzera iritsiko bagara, uko egin behar
diogu zentzumenek erakusten digutenari, eta, horren ordez, arrazoimenaz fidatu behar dugu.

Gure arrazoimen hutsean oinarrituta, argi samar ohart gaitezke badela erabat ziur jakin
dezakegun egia bat; hots, existitzen dena badela eta existitzen ez dena ez dela.  Parmenidesek
ondo esaldi ospetsua utzi zigun, ideia hori primeran laburbiltzen duena: "badena, bada; eta ez
dena, ez da".  Hitz enigmatiko horrekin, Parmenidesek zera esplikatu nahi izan zuen:
errealitatea -berak Izate zeritzon hori, alegia- egiaz existitzen dela, izate erabatekoa duenez
gero, eta ez dena, berriz, ez dela inola ere existitzen.

3 Bilakaera: aldaketa, transformazioa, eboluzioa, garapena.
4 Antzeman: aditu, intelektualki ulertu.
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Munduan diren gauza guztien multzoa da Izatea Parmenidesentzat.  Eta horregatik, hain
zuzen, Izatea ez da sekula aldatzen, eta itxura guztien kontra, beti berdin irauten du. Ideia
horretaz ondo jabetuko bagara, gure zentzumenez ahaztu behar dugu, eta arreta
arrazoimenean jarri.  Parmenidesen esanetan, baden ezerk ezin dio izateari utzi, hori Izatea Ez-
izate bihur daitekeela esatearen pareko bailitzateke, eta hori pentsaezina da, Ez-Izatea ez baita
ezer ere, goraxeago esan dugunez.  Era berean, ez dago ezer bat-batean izaten has
daitekeenik, ezinezkoa baita orain baden hori lehentxeago ezer ere ez izatea, Ez-Izatea ez
delako existitzen.  Parmenidesen arabera, beraz, Izatea bakuna, betierekoa, higiezina eta
perfektua da.

Parmenidesen doktrina onartzeak, baina, ondorio harrigarri asko ekar ditzake: inguruan
hautematen ditugun aldaketak errealak ez direla uste izatea, besteak beste.  Horixe frogatzen
ahalegindu zen Parmenidesen ikasleetako bat, Zenon Eleakoa, Akiles eta dortokaren
paradoxaren bidez.

Parmenidesek zioen munduan diren gauza guztien multzoak osatzen duela Izatea, bai eta
bakuna, betierekoa eta aldaezina dela ere. Ikuskera horren arabera, aldaketa eta aniztasuna
ez dira errealak, zentzumenek eragindako ilusio engainagarriak baizik.

AKILES ETA DORTOKAREN PARADOXA

Akiles eta dortoka bat protagonistatzat dituena da, inondik ere, Zenon Eleakoaren paradoxa
ezagunenetako bat, ezagunena ez bada.

Akiles, Greziako lasterkari bikainenetako bat, dortoka baten aurka lehiatzera doala eta, metro
batzuetako abantaila eman dio animaliari.

Egoera horretan, Zenonek uste zuen Akilesek ez zuela sekula bere aurkari motela aurreratuko.

Izan ere, Akilesek denbora jakin bat beharko du dortoka abiatu zen Lekura iristeko.  Baina tarte
horretan, dortokak berak ere aurrera egingo zuen, oso gutxi bada ere.

Beraz, Akilesek denbora gehixeago beharko du bigarren posizio horretara iristeko.  Tarte
horretan, dena den, dortokak ere bidean aurrera egingo zuen zertxobait.  Hortaz, Akilesek
lasterka jarraitu beharko du, etenik gabe, dortokaren unean uneko posiziora iristeko; bien
bitartean, ordea, animaliak aurrera egiten jarraituko du, etenik gabe hark ere.  Bistan denez,
arrazoibideak ez du amaierarik, ad lnfinitum luza baitaiteke.
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4. Pluralismoa

4.1. Pluralisten proposamena

Parmenidesen ondoren, errealitateak bere horretan beti berdin dirauelako ideia hori
ezinbesteko bihurtu zen, eta, alde horretatik, zenbait pentsalari -filosofo pluralistak, batik bat-
gogor ahalegindu ziren Eleako filosofoaren pentsamendua aldaketaren eta higiduraren
pertzepzioarekin bat egiten.  Pluralisten arabera, arkhea ez da bakuna, anizkuna baizik:
inguruan hautematen dugunak funtsezko zenbait elementu ditu oinarrian, bere horretan beti
berdin irauten duten elementu gutxi batzuk.  Elementu horien arteko konbinazio ugariek
esplikatzen dute, hain zuzen, gauza oro aldaketaren mende egotea.

Funtsezko arkhe hori zer elementuk osatzen duten identifikatzen hasita, ordea, filosofo
pluralistek teoria ugari proposatu zituzten, monistek bezala.  Esate baterako, Enpedoklesek
uste zuen munduan diren gauza guztiak oinarrizko “lau erroz” osatuta daudela: lurrez, urez,
airez eta suz.  Elkar erakartzen eta aldaratzen duten zenbait indarren ondorioz elkartzen eta
bereizten omen dira lau erro horiek, eta halaxe sortzen omen dira gauza guzti-guztiak.

Aldiz, Anaxagorasek zioen baden oro guztiz ñimiñoak diren partikulek osatzen dutela; den-
dena haziz osatuta dagoela, alegia.  Filosofo horren arabera, materia-zati txikienak ere barnean
ditu gauza guzti-guztien osagai diren hazi horiek.  Horrela, adibidez, Anaxagorasek uste zuen
jaten eta edaten ditugun elikagai eta edarietan haragi-haziak daudela, eta horregatik elikatzen
eta hazarazten gaituztela janari-edariek.  Eta, horrez gain, zera ere bazioen: badela gogo edo
adimen kosmiko moduko bat -grezieraz nous deritzona, hain zuzen-, gauza ororen osagai diren
hazi horiek gobernatzen dituena.  Errealitateak, beraz, asmo intelektual bat betetzea du
helburu, eta inguruan hautematen ditugun aldaketak ere hark erregulatzen ditu.

4.2. Atomismoa

Grezian, Leuzipo eta Demokrito filosofoak izan ziren teoria atomistaren bi ordezkari
nagusiak.  Atomisten ustez, errealitatea materiazko ezin konta ahala partikula ñimiñoz osatuta
dago, eta munduan diren gauza guzti-guztiak partikula horiek elkarrekin konbinatuta sortzen eta
eratzen dira.  Den-dena dago, beraz, atomoz osatuta; baita giza arima bera ere, atomo arin eta
sotilek eratzen baitute hura.  Atomisten esanetan, partikula horiek zatiezinak dira, ezin dira zati
txikiagotan banatu, eta horregatik, grezieraz ‘gehiago zatitu ezin dena' esan nahi duelako,
atomo deitu zieten.

Leuziporen eta Demokritoren teoria atomistan, hutsean zehar batetik bestera joan-etorrian
dabiltza atomoak, eta elkarri eragiten diote batak bestearekin talka egitean edo inguruan beste
atomo batzuekin topo egitean.  Espazio huts bat dagoelako ideia horrek, inondik ere, harrigarria
behar zuen antzinako greziarrentzat, garai hartan nekez imajinatu baitzitekeen badela nonbait
materiarik gabeko leku bat.

Parmenidesek garbi esan zuen Ez-Izatea ez dela ezer ere, eta hura bezala, greziar gehienak
ere ez ziren gauza barrenean ezer ez duen espazio huts hori irudikatzeko.  Demokrito, ordea,
baiezkoan zegoen: hutsak nahitaez existitu behar duela, atomoak hartan zehar batetik bestera
elkarri eraginez joan-etorrian ibil daitezen; atomoak bata bestearekin batu eta bata bestetik
bereizi, eta halaxe sortzen eta eratzen dela mundua.

Leuzipo eta Demokrito atomistek zioten atomo izeneko partikula zatiezinak elkarrekin
konbinatuta sortzen eta eratzen dela errealitatea.  Hutsean zehar batetik bestera elkarri
eraginez joan-etorrian omen dabiltza atomoak.
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II. GIZAKIA KEZKAGAI

5. Sofistak

5.1. Arrakasta izatearren ikasi beharra

K. a. V. mendean, Atenas espekulazio filosofikoaren erdigune bihurtu zen.
Hiri hartan zuten erregimen politikoak, demokraziak, oso nabarmen erraztu zuen bertako

herritarrek beren iritziak eman eta elkarrekin askatasun osoz eztabaidatu ahal izatea.  Gizarte
hartan ondo hitz egiten jakitea erabakigarria zenez gero, filosofo asko joan ziren Atenasera
bertan erretorikako eskolak ematea helburu hartuta.

Bazter ugaritatik Atenasera iritsitako maisu haiei sofista esaten zieten.  Termino hori
grezieratik dator, 'jakinduria' esan nahi duen sophia hitzetik; eta, hain zuzen ere, sofistek
jakintsutzat zuten beren burua, besteei arrakasta lortzearren nola hitz egin eta nola jokatu
irakasten zietenez gero.  Bertutea eta bikaintasuna (areté, grezieraz) irakastea omen zuten
xede, halaxe zioten beraiek, baina beren eskoletan arrakasta eta ospea nola lortu beste auzirik
ez zen lantzen.

Maisu handiak zirela frogatzeko, zenbait sofistak harro esaten zuten gai zirela baieztapen
bat eta haren aurkakoa trebetasun berberaz defendatzeko.  Alde horretatik, sofistentzat kontua
ez zen pentsamenduek zer eduki duten, haiek nola adierazten diren baizik.  Eta, hain zuzen,
horretan aritu ziren sofista gehienak: beren eskoletan edonor edozertaz nola konbentzitu
irakasten.

Sofistak filosofoak eta erretorika-maisuak izan ziren, eta Atenasen aritu ziren batik bat, K.a. V.
mendean.

5.2. Physi eta nomos

Sofisten jardunak erro-errotik aldarazi zuen filosofia.  Gogoan izango duzu, noski, zein zen
presokratikoen kezka nagusia: natura.  Lehen filosofo haiek kosmologiarekin eta metafisikarekin
lotutako auziak landu zituzten gehienbat.  Sofistek, aldiz, beste auzi batzuetan jarri zuten
azpimarra: giza kontuetan, etikan eta politikan.  Horrexegatik esan ohi da sofistikak sekulako
eragina izan zuela Greziako filosofian, eta haren noranzkoa aldarazi zuela erabat, iraultza
antropologiko moduko bat ekarri zionez gero.

Presokratikoen kezken eta sofistenen arteko aldeak ondo ulertzeko, grezierazko bi termino
garrantzitsu alderatzea komeni da: physi eta nomos. Filosofo presokratikoek aztertu zuten
sakonen physi terminoa, eta guk haien pentsamendua landu dugunez, honezkero ondo jakingo
duzu kontzeptu horrek zer esan nahi duen: natura, errealitatearen osotasuna.

Lege finko eta aldaezinen eraginpeko osotasun ordenatu bat: horixe zen physia
greziarrentzat.  Eta presokratikoek ere horixe uste zuten: aldaezinak direnez gero, lege horiek
errealitatea arrazoimenaren bidez aztertuz ezagut ditzakegula gizakiok.

Aldiz, nomos terminoak guztiz bestelako legeak adierazten ditu: gizartean gure bizikidetza
erregulatzeko gizakiok egiten ditugunak, hain zuzen.  Lege horiek ugariak dira, askotarikoak,
eta aldatu egiten dira, unean uneko eta tokian tokiko egoera zein den kontuan hartuta:
ohiturak desberdinak izaten dira leku batetik bestera, hiri batean debekatuta dauden jokaerak
legez onartuta egon daitezke beste batean.  Izan ere, physiak balio absolutua du, eta nomosa,
berriz, erlatiboa da.  Hain zuzen ere, sofistek gure jokaera eta gure bizikidetza arautzen duten
lege tenporal eta aldakor horiek aztertu nahi izan zituzten; nomosoren arabera egindako lege
horiek, alegia.

Sofistek filosofiaren interesgunea aldatzea lortu zuten, eta gizakiokin estuago lotutako auziak
aztertu zituzten: auzi antropologikoak, giza errealitatea, jokaera moralaren arauak, legeak eta
politika.
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5.3. Erlatibismoaren erronka

Sofisten jarduera filosofikoaren eraginez, erlatibismoaren eta eszeptizismoaren aldeko
jarrera izugarri zabaldu zen atenastarren artean. Erlatibismo moralak zera defendatzen du:
iritziak eta bizimoduak ugariak eta askotarikoak direla, eta ezinezkoa dela, beraz, gizaki
guztiontzat balioko duten jokaera-arauak aurkitzea. Ikusmolde erlatibista horren alde egiteak
bihurtu zuen ezagun Protagoras, sofista ospetsuenetako bat.  Haren esanetan, ez dago
inolako balio unibertsal eta absoluturik, gure ikuspuntua zein den kontuan hartuta egiten
ditugulako gizakiok gure balorazio guztiak.  Hori dela eta, Protagorasek ondo esaldi ezaguna
utzi zigun: "gizakia da gauza guztien neurria"; alegia, baten batek on eta miresgarritzat duena
txar eta zigortzeko modukotzat har lezakeela beste batek.

Egia finkoa eta absolutua delako ideia auzitan jartzea dakar erlatibismo morala onartzeak.
Horregatik, erlatibistak izateaz gain, sofistak eszeptikoak izan ziren, eszeptizismoak horixe
ukatzen baitu: egia absolutua ezagutzera iristeko ahala bera. Ikuskera horren alde egin
zutenen artean, oso aipagarria da Gorgias sofista.

Pasarte ezagun batean, Gorgiasek honela adierazi zuen bere ikusmoldea: ezerk ez du
izaterik; izaterik balu, ez genuke ezagutuko; eta ezagutuko bagenu, ez ginateke hura hitzez
adierazteko gauza izango.  Horrela, Gorgiasek metafisikaren, ezagueraren eta hizkuntzaren
alorretara eraman zuen eszeptizismoa.

Sofistek erlatibismo morala eta eszeptizismo filosofikoa defendatu zuten.

6. Sokrates

6.1. Egia aurkitzea helburu

Ezaguerarekiko jarrerak bereizten zituen nagusiki Sokrates eta sofistak.  Beren burua
jakintsutzat zuten sofistek, aditu eta maisu handitzat, eta edonori ikasi beharreko guztia
irakasteko gal zirela esaten zuten.  Aitzitik, Sokratesek inondik ere ez zuen jakintsutzat bere
burua, eta hortik, hain zuzen, oso maiz egotzi izan zaion esaldi ezaguna: "Ezer ez dakidala
besterik ez dakit".

Horrek Sokratesen eta sofisten arteko beste alde garrantzitsu bat ulertzen lagunduko digu.
Ezjakina zela aitortzen zuenez, Sokratesek ez zuen sekula eskolarik eman diru truk, sofistak,
ordea, izugarri aberastu ziren beren eskolekin.

Aditutzat edo jakintsutzat -sophos nahiz sophistes, grezieraz- baino gehiago, jakinduriaren
bilatzailetzat edo adiskidetzat -eta, grezieraz, horixe esan nahi du filosofo hitzak- zuen bere
burua Sokratesek.  Jakinduria bilatu nahi eta behar hori posible izango bada, filosofo
atenastarrak nahitaezkotzat zuen apal eta zintzo jokatzea.  Kezkatzen gaituzten auziei zer
irtenbide eman ez dakigunean, gure ezjakintasuna onartzea da lehen urratsa, eta egia zein
den jakiten lagundu diezaguketenei galdetzea hurrena.

Eta, hain zuzen ere, Sokratesek ikerketa intelektualari eman zizkion bere bizitzako urte
gehienak.  Zalantzak argitze aldera, Sokrates beti egoten zen prest zer edo zer irakats
ziezaioketenekin solasean aritzeko, erabat sinetsita baitzegoen elkarrizketa dela auzi
filosofikoei irtenbidea aurkitzeko modurik egokiena.

Nolanahi ere, elkarrizketa hori emankorra izango bada, prest egon behar dugu gure
solaskideekin zintzotasunez arrazoitzeko eta haien argudioen indarrari men egiteko, horrek
oker gaudela onartzera behartzen bagaitu ere.

Egiarekiko zuen jarrerak aldentzen zuen Sokrates sofisten ikusmoldetik.  Bere burua diru truk
erantzunak emateko gai zen maisutzat aurkeztu beharrean, Sokratesek ezer ez zekiela
aitortzen zuen, eta ezjakintasun horretatik abiatzen zen jakinduriara iristeko.
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6.2. Elkarrizketa sokratikoa

K.a. V. mendeko Atenasen, Sokratesek proposatzen zuen elkarrizketa filosofiko hura
gauzatzea ez zen batere erraza.  Haren solaskideetako asko erretorika ikasiak ziren
sofistekin, eta hitz-jario handikoak zirenez, ohituta zeuden besteak edozertaz konbentzitzera.
Limurtzaile haiekin hizketan jarduteko, Sokratesek oso metodo berezia erabiltzen zuen, bi
fasez osatua: ironia eta maieutika.

Elkarrizketaren lehen fasean, Sokrates ironiaz baliatzen zen solaskideen iritziak auzitan
jartzeko -horixe esan nahi du, hain zuzen, grezierazko ironia hitzak: 'auzitan jarri'-.  Lehenik
eta behin, aztergai zuen auziaz ezer ez zekiela aitortu ondoren, galderak egiteari ekiten zion
Sokratesek.  Eta zein zen, ba, Sokratesen interes nagusia?  Bada, ahalik eta definizio
zorrotzenak aurkitzea, Horregatik, hizketan hasi orduko, Sokrates galdezka hasten zen, ea
justizia zer -den, adiskidetasuna zertan datzan, bertutea nola defini daitekeen, nola irits
gaitezkeen on gorena ezagutzera...

Sokratesen solaskideak oso ohituta zeuden halako galderei bat-batean erantzutera, sofistak
izan baitzituzten maisu.  Baina, trepeta haiek oso sinesgarriak ziruditen arren, Sokratesek
auzitan jartzen zituen atzera ere galde eginez, eta bigarren galdera-sorta horri erantzutea
askoz zailagoa gertatzen zen.

Azkenean, auzian sakondu ahala, argi gelditzen zen Sokratesen solaskideak ez zirela beren
iritziak behar bezala oinarritzeko gai.  Horrek izugarri harritzen eta txunditzen zuen jendea, eta
sofisten ikasleak kinka larrian jartzen zituen.

Orduantxe hasten zen elkarrizketaren bigarren fasea: maieutika, alegia.  Horretarako,
solaskideek ere Sokratesek hasieratik urratutako bide huraxe urratu behar zuten, eta hark
bezala, aztergai hartutako auzia nola konpondu ez zekitela aitortu.  Orduan, atzera ere denek
batera prozesuari ekiten zioten, galde-erantzunen bidez elkarrekin egia bilatzen
ahalegintzeko.

Prozesu horrek oso gutxitan ematen zuen aztergai hartutako auzia behin betiko ebazteko
aukera, baina oso aproposa zen auzia ahalik gehiena argitzeko eta ikerketa-bide berriak
irekitzeko.

Sokratesek uste zuen filosofia elkarrizketan ardazten dela, eta elkarrizketa orok bi fase
dituela: ironia eta maieutika.  Horregatik, solasean jarduteko modu horri elkarrizketa
sokratiko esaten zaio.

6.3. Unibertsalismo morala

Metodo filosofikoak bakarrik ez: batez ere beren pentsamenduaren edukiak bereizten zituen
Sokrates eta sofistak.  Sokratesek sekula ez zituen teoria sofistikoak onartu, eta haien aurka,
antza denez, balio moralak absolutuak eta gizaki guztiontzat berdinak direla esan zuen.
Teoria horri unibertsalismo morala deritzo, eta sofistek defendatzen zituzten erlatibismo eta
eszeptizismo muturrekoen aurkakoa da erabat.

Sokratesen esanetan, ongia bakarra eta absolutua omen da, ikusmolde horren arabera,
moralaren aldetik zuzena denak balio unibertsala du, eta ez da inoiz aldatzen, tokian tokiko
eta unean uneko zirkunstantziekiko independentea baita erabat. Itxura batean, badirudi
unibertsalismo moral sokratikoa gure senaren aurka doala, gizon-emakumeok, oro har, oso
iritzi desberdinak baitauzkagu on denaz eta txar denaz.

Sokratesek, ordea, zera zioen: gure arteko iritzi-alde horiek guztiak gure ezjakintasunak
eraginak direla.  Jende askok uste du badakiela zer dagoen ondo eta zer gaizki, baina oker
dabiltza.  Horregatik, gizon-emakumeok oker gaudelako jokatzen omen dugu gaizki
Sokratesen esanetan.  Egiten duguna onena dela iruditzen zaigu, baina ez dakigu zein den
egiazko ongia.  Denok gai bagina hura zertan datzan jakiteko, ongia bakarra dela ikusiko
genuke.
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Sokratesen teoria etikoari intelektualismo morala esaten zaio, ezaguerak gure ekintzetan
duen garrantzi itzelean jartzen baitu azpimarra.  Teoria horren arabera, ongia zertan datzan
dakienak nahitaez jokatzen du ondo.  Aurkakoa pentsaezina da, guri zer komeni zaigun,
horixe lortzea baitute helburu gure ekintzek.  Kontua da batzuetan erratu egiten garela,
guretzat jokabide onena zein den bageneki bezala jokatzen dugula, baina jokabide hori
kaltegarri gertatzen zaigula egiaz.

Intelektualismo moralaren arabera, gaizki jokatzen duen gizon edo emakumea ez da
maltzurra inondik ere, baizik eta ezjakina, etengabe huts egiten duena, ongia zertan datzan ez
dakienez gero. Ikusmolde horren aldekoentzat, jakina, filosofia funtsezkoa da, hark egiazko
ongia zertan datzan jakiten laguntzen baitigu: balio unibertsal eta absolutu bat, alegia.

Sofisten erlatibismoaren eta eszeptizismoaren aurka, Sokratesek unibertsalismo eta
intelektualismo morala defendatu zituen.

SOKRATES
(K.a. 470 - K.a. 399)

Sokrates Atenasen jaio zen.
K.a. 470. urte inguruan.  Soldadu ibili zen Peloponesoko
Gerran, eta huraxe izan zen jaioterritik irten zen aldi
bakarra.  Gainerakoan, Atenasen eman zuen bizitza osoa.

Filosofo askoren joeraz bestela, Sokratesek ez zuen ezer
idatzi. Izugarri maite zuen jakin-min handieneko
gazteekin hizketan jardutea, haren iritziz filosofia
horretan baitatza: elkarrizketaren bidez denen artean
egia bilatzen saiatzean.

Edonor edozertaz konbentzitzeko gauza omen zirela eta,
Sokratesek barregarri utzi zituen sofistak oso sarri.
Haiekin hizketan jardun zuen bakoitzean, Sokratesek
agerian utzi zuen jakintsu usteko haien harropuzkeriak ez zuela funtsik batere, ahotan
zerabiltzaten kontzeptuak argi definitzeko gauza ere ez zirela argudiatuta.  Horrela, ikusmolde
sofistikoak zalantzan jarri, eta egia bilatu ahal izateko bidea urratzeari ekiten zion Sokratesek.
Jarrera horren ondorioz, dena den, etsaiak ere erruz ugaritu zitzaizkion filosofo atenastarrari.

70 urte ondo beteak zituela, zenbait etsaik auzitara eraman zuten Sokrates, hura zentzatzea
helburu hartuta.  Sokratesek oso sarri aipatzen zuen bazuela jeinu moduko bat zenbaitetan zer
egin esaten ziona, eta hain zuzen horrexegatik atxilotu zuten, fedegabekeria leporatzen
baitzioten, Atenasen jainko berriak sartu nahi izan zituela eta; horrez gain, gazteak elkarrizketa
limurtzaileen bidez usteldu nahi izateaz ere akusatu zuten.  Bere burua erruduntzat jo izan batu,
agian zigor iraingarri baina xume bat jarriko zioten Sokratesi, baina epaileen aurrean duin
agertzea nahiago izan zuen.  Haren aurkako saiaketak funtsik gabeak ziren arren, epaileek
erruduntzat jo zuten, eta pozoituta hiltzera zigortu.

Sententzia bete aurreko egunetan, Sokratesen lagunek azpijanean jardun zuten, maisuak
Atenastik ihes egin zezan.  Sokrates, ordea, legea zorrotz betetzearen aldekoa zen, hura
bidegabea izanagatik ere.  Horrenbestez, ihes egin baino aukeran nahiago izan zuen zigorra bete
eta hil.  Platonek Fedon izeneko bere elkarrizketan idatzi zuenez, Sokratesek adiskidez inguratuta
eman zituen bere azken orduak, eta arimaren hilezkortasunaz hizketan aritu zen haiekin, harik
eta astaperrexila edanda lasai-lasai hil zen arte.


