
Aristoteles (K.a. 384-322):
Testuinguru historiko-filosofikoa.

Aristotelesen garaia polis greziarraren gainbeheraren garaia da. Atenasek Peloponesoko gerra
galdu ondoren, Espartak bere nagusigoa ezarri zuen mundu grekoan. Hala ere, gutxi iraun zuen
nagusigo horrek, Tebas-ek Esparta gainditu baitzuen Leuctra eta Mantineako batailetan.
Tebesen nagusigoa ere laburra izan zen, potentzi berri bat bere eragina hedatzen hasia
baitzen: Mazedonia. Mazedonioak berez ez ziren grekoak, “barbaroak” ziren greziarren
ikuspegitik, baina oso indar handikoa zen beraiengan kultura grekoaren eragina.

K.a. 338. urtean, Filipo II.ak, Mazedoniako erregeak, Keroneako batailan Atenas gainditu zuen
eta bere boterea inposatu zuen polis greko guztietan. Horiek beren independentzia politikoa
galdu zuten eta Inperio mazedoniarraren zatiak bihurtu ziren.

Filipo hil zenean, Alexandro Handia, bere semea, Mazedoniako errege bihurtu zen. Alexandrok
kultur grekoa miresten zuen. Aristoteles izan zen bere hezieraz arduratua zena, eta
horrengandik zetorkion Alexandrori halako mirespena kultur gekoarekikoa. Alexandrok inperio
pertsiarra menperatuz gero, bere botere hedatu zuen garai hartan ezagun zen mundu osoan,
eta horrekin batera kultura grekoa ere hedatu zuen. Alexadroren heriotza ondoren, “aldi
helenistikoa” hasi zen, non kultura grekoa mundua zehar zabaldu zen eta gune
garrantzitsuenak, kuturari, ekonomiari eta politikari dagokienez Greziatik at zeuden. Hori dela
eta, garai batean Atenasek izana zuen garrantzia, kultura eta zientziari dagokienez, Alexandria
hiriak hartu zuen.

Kanpotik zetorren mehatxuen aurrean, Greziako hirietan zatiketak gertatu ziren. Batzuek uste
zuten hirietan gertatzen ari ziren gatazkak konpontzeko bidea kanpotik etorri behar zuen
botereak eskuartzea zela; beste batzuek, aldiz, Demostenesek adibidez, aurre egin nahi zioten
kanpotik zetorren eskuartze horri, beren indar militarra txikiagoa izan arren.

Giro gatazkatsu hori ba zegoen ere, arte eta kultura grekoek berritze-aldia ezagutu zuten,
aurreko garaiko modu klasikoaren aldea. Menandrok egindako komediek Euripidesen tragedien
lekua hartu zuten. Oratoriari dagokionez,  Demostenes nabarmendu zen, berak egindako
“Filipikoak” izeneko diskurtsoekin. Artean, garai klasikoko idealismoa alde batera utzi zuten eta
errealismoaren aldera jo zuten, Praxiteles eskultorea eta Apeles margolaria nabarmendu
zirelarik. Zientziaren arloan, Teofastro, Aristotelesen ondorengoa Lizeokoa zuzendaritzan izan
zena, aipatu beharrekoa dugu. Teofastrok Aristotelesek irudikatua zuen unibertso esferikoaren
eredua proposatu zuen. Bestalde, zientziaren arloan ere, Euklides gogoan eduki behar dugu.
Horrek idatzitako “Elementuak” izeneko lanean axiometan oinarritutako zientzia den Geometria
aurkitzen dugu.

Testuinguru filosofikoari dagokionez, esan behar dugu Aristotelesen pentsamendua alde batetik
Platon bere maisuak proposatu zuen Ideiei buruzko teoriaren menpe dagoela (gogoratu
Aristotelesek 20 urte eman zituela Platonen Akademian) eta, bestaldetik, Aristotelesek teoria
hori kritikatu zuela. Aristotelesek ideiak onartu zituen eta bere pentsamenduan aurkitzen dira,
“formak” deitzen ditugunak, baina Aristotelesek ez zuen onartu adimenezko munduak
bereizitako existentzia duela, Platonek aditzera ematen duen moduan. Aristotelesek azaldu
zuen formak beti materiari lotuta daudela, banako jakin bat eratuz: sustantzia edo zerizana,
osaketa hilemorfikoa dena (materiaz eta formaz osaturiko banakoa)

Aristotelesek berea egin zuen Sokratesek eta Platonek zientziari buruz zuten ulerkera: Zientzia
unibertsala den horri buruzko ezagutza da. Baina Aristotelesek unibertsala den hori desberdin
azaldu zuen. Adimenak burutzen duen eragiketa baten bidez, abstrakzioa izeneko eragiketaren
bidez, espezie bereko izakietan aurkitzen dituen antzekotasunak biltzen ditu kontzeptu bat
eratuz, eta horrela izaki bakoitzean materiari lotuta dagoen forma antzemanez.

Izakiaren printzipio bat materia dela azaltzerakoan, Aristotelesek filosofo aurresokratikoen
herentzia jaso zuen, eta, aldi berean, naturaren inguruko gaiak aztertu zituen, batez ere
mugimenduari dagokiona. Mugimendua Fisikaren aztergaia da, eta Aristotelesen
pentsamenduan Platonekin galdu zuen garrantzia berreskuratu zuen zientzia horrek. Platonek



uko egin zion Fisikari sentimenezko mundua aztertzen duelako, hau da, itxurazko mundua, eta
ez benetako mundua den adimenezko mundua.

Naturaren garrantzia eta berarekiko interesa zergatik agertu ziren berriz ere ulertzeko, kontuan
hartuko beharko genuke ere Aristotelesek bere aitarengandik jaso zuen eragina. Bere aita
medikua zen eta horrek bultzatu zuen behaketa enpirikoa aintzat hartzera, hori baita
Medikuntzaren abiapuntua eta oinarria. Aristotelesek naturari buruzko behaketa zuzena egin
zuen askotan eta horrek eman zion bere pentsamenduari izaera enpirikoa, Platonen
pentsamendutik nabarmen aldenduz.


