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BEGIRADA BAT TESTUINGURUARI 

 

TESTUINGURU HISTORIKOA 

 

K.a. IV mendearen hasieran, Peloponesoko gerran garaile izan ondoren, Esparta bere nagusigo 

militarra indartu zuen Grezia osoan, eta hurrengo bi hamarkadatan horrek egonkortasun 

politikoa  ekarri zuen. Hala ere, hiri greziarren arteko borrokak, batez ere Tebas, Esparta eta 

Atenas hirien artekoak, berpiztu ziren 379. urtetik aurrera. Urte hartan, tebastarrak Espartak 

inposatutako gobernutik askatu ziren bere hiriaren gobernua berreskuratuz. Horrela 

Espartarekiko borroka hasi zen, 375. urtean bukatu zena, Esparta gainditzea lortu zutenean. 

Greziaren barne borrokak behin eta berriz piztu ziren mendearen lehen erdian, horien 

pizgarriak Tebas, Esparta eta Atenas izanik. Bestalde, Greziatik kanporantz begira, Kartagoren 

kontrako borroka piztu zen hegoaldean, Mazedoniaren kontrakoa iparraldean, eta, ekialdean, 

greziarrek esku hartu  zuten Artaxerxes II.aren kontrako matxinadetan. 

Atenastarrek Espartari aurre egiteko asmoz Bigarren Liga Delosekoa sortu zuten 377. urtean, 

Egeoko irla eta hiriekin elkartuz. 376. urtean Esparta garaitu zuten Naxosen. Garaipen horrek 

oztopatu zuen Espartak Tebas garaitzea, Liga Delosekoari aurre egin beharra zutenez, 

espartarrek ezin izan zutelako bere armada osoa Tebasen kontra eramatea. Bi fronte horiek 

irekita egonik, Tebasen kontrakoa eta Atenasen kontrakoa, ezinezkoa izan zen behar zituen 

soldadu guztiak biltzea, eta, Sirakusako Dionisiok (aldi berean Kartagoren kontrako borrokan 

buru-belarri sartuta) bere laguntza eman bazuen ere, Espartak galdu zuen gerra. 
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375.urtetik aurrera etengabe errepikatu ziren Tebas eta Espartaren arteko liskarrak eta 

borrokak. 371. urtean Lektrako batailan, Epaminondas jeneral tebastarrak behin betiko kolpea 

eman zien tropa espartarrei, eta Espartak bere nagusigo militarra galdu zuen, inoiz berriro ere 

ez berreskuratu zuena. 

369. urtean, Esparta eta Atenas Tebasen nagusigoaren kontra elkartu ziren, baina Tebasek 

garaitu zituen Mantineako batailan, 362. urtean. Geroago (357-355 urtean) Atenas bere 

aliatuen kontrako gerran sartu zen (Gizarte gerra deiturikoan). Gerra horretan oso 

erabakigarria izango zen Enbatako bataila (356. urtean), Atenasek galdu zuena, eta, denbora 

pasa ahala, Bigarren Liga Delosekoa banantzea ekarriko zuen. 

359. urtetik aurrea, Filipo II.ak Mazedonia batu egin zuen. Horretarako Bigarren Liga 

Delosekotik aldendu zen eta greziarren kontra bere armada zuzendu zuen. 346. urtean 

Atenasekin bakea sinatu zuen, “Filokratesen bakea” hain zuzen, eta gero, 342. urtean Trazia 

konkistatu zuen. Filipo bultzatzen ari zen aurreratzen horren aurrean, hiri greziarrak elkartu 

ziren Heladeko Liga osatuz 340. urtean. Bi urte geroago, 338.an, Filipo IIak greziarrak garaitu 

zituen Keroneako batailan, nagusigo mazedoniarra indartuz. 337. urtean, Korintoko Liga sortu 

zen Mazedoniaren nagusigoaren menpe eta persiarrei aurre egiteko asmoz. Liga horretan ez 

zen Esparta sartu. Horrekin Mazedoniaren nagusigoa gelditu ezina dela dirudi. Baina, Filipo II.a 

hil zenean, bere jeneral batek erahilda, oraindik gaztea zen Alexandro III.ak boterea eskuratu 

zuelarik, greziarren artean itxaropena berpiztu zen. Alexandroren boterea hauskorra zelakoan, 

hiri greziarrak uztarri mazedoniarretik askatzen saiatu ziren. Baina Alexandrok, iparraldeko 

mugak kontrolatzea ziurtatu ondoren, Tebas, Atenas eta Esparta matxinatu ziren hirien 

kontrako ekintza militarrak aurrera eraman zituen, 335. urtean. Tebas suntsitu zuten eta bizirik 

atera zirenak esklaboak bihurtu zituzten. Handik aurrera, Greziako hiri-estatuek, Mediterraneo 

osoan eta Ekialdeko Asian beren nagusigo kulturala mantendu bazuten ere, ez zuten bere 

botere politikoa berreskuratu.  

 

 
 

Grezian bere nagusigoa behin sendotuz gero, Alexandrok Persiaren kontrako kanpaina hasi 

zuen 334. urtean. Handik aurrera 13 urtean zehar, garaipenak bata bestearen atzetik gertatu 

ziren eta Persia osoa konkistatu ondoren Indiaraino iritsi zen, Poros erregea garaituz. Horrela 

bere nagusigoa Indo ibairaino hedatu zen. Dirudienez, kanpainaren bukaeraren arrazoia 

soldaduek, hainbeste urte etxetik urrun egon ondoren, beren nekea azaldu zutela izan zen. 

Alexandro itzultzeko bidaian hil zen 323. urtean. Bere heriotzaren kausa ez dago garbi: 
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gaixotasun batek jota edo bere kontrako konplot baten ondorioz. Orduan inperioa zatitu zen 

erresuma batzuk sortuz eta garai helenistikoa hasi zen. Garai horretan (K.o. 30 urtera arte) 

Mediterraneo osoan eta Ekialde Hurbilean zabaldu zen kultura grekoa, Alexandrok izan zuen 

ideiaren arabera: kultura persiarra eta grekoa uztartzea. 

 

TESTUINGURU SOZIOKULTURALA 

Peloponesoko gerrek atzerapen ekonomiko sakon batean sartu zuten Atenas. Gerra horietan, 

nekazaritza-lurrak eta bide komertzialak suntsitu zituzten, eta aldi berean pirateria areagotu 

zen. Horren ondorioz, soberakinak agortu ziren eta kontsumoa jaitsi zen. 

Desberdintasun sozialak handiagotzen dira eta garai klasikoaren gizartearen egitura 

oinarrizkoa desegiten da, gabezia ekonomikoak esklaboen kopurua handiagotzera  eramango 

baitzuen (pobretzen zirenak esklaboak bihurtuko ziren) eta pobretutako herrietatik hiri 

handietarako migrazioak gertatuko ziren. Horrek guztiak, nola ez, aberatsen eta pobreen 

arteko liskarrak sortuko zituen. Testuinguru horretan gobernu aristokratikoen alde jotzen 

zuten hainbat teoria sortu ziren, Platonena adibidez, baina Atenasen demokraziak iraungo 

zuen 322. urtera arte, inperio mazedoniarrak bere instituzioak indargabetu arte. Aristoteles 

demokraziaren alde azaldu zen, betiere baldintza jakin batzuekin. 

Atenaseko demokraziaren antolaketak aldaketa handirik gabe iraun zuen garai horretan zehar. 

Bizitza politikoan parte hartzea, batez ere Periklesen garaian kargu publikoen ardura 

hartzeagatik kobratzen hasi zenetik, handia izan ohi zen hiri erakunde nagusietan: Batzarrea 

(Ekklesia), 500en Kontseilua (Boule) eta Justizia-epaitegietan (Dikasteria). Batzarreak legeak 

egin, kargu publikoak hautatu eta delitu politikoak epaitu egiten zituen. 500en Kontseiluak 

Batzarrean adostutako aginduak betearazi behar zuen. Epaitegiak osatzeko 30 urte baino 

gehiago zituzten hiritarren artean zozketa egiten zen, eta auzi publikoak zein pribatuak epaitu 

behar zituzten. Gizarte atenastarrean afera publikoekiko interesa eta legearekiko errespetua 

indibidualismoa baino gehiago baloratzen ziren, garaiko gizarte aristokratikoetan gertatzen zen 

ez bezala. 

Hiritar atenastarren ikuspegitik lan fisikoa ez zen ongi ikusita eta, lur-jabeak izan eta jarduera 

komertzialetan aritu arren, bizitza politikoan parte hartzeaz  gain, bere bizitzan denbora asko 

hartzen zuen aisialdiak, gimnasioetako ariketa fisikoak, edozein gai (kulturalak, politikoak, 

filosofikoak,...) eztabaidatzeko agorako edo etxeetako  bileretan parte hartzeak. Emakumeak 

jarduera horietatik kanpo zeuden, etxean geldituz eta gizonek eskuratzen zuten heziketaz 

baliatzeko aukerarik gabe. 

Hizlariek bere diskurtsoak entzuteko irrika zuen publikoa aurkitzen zuten. Eta beren 

diskurtsoetako gaiak askotan politikoak ziren. Hizlari horien artean Isokrates eta beren ikasleak 

Likurgo eta Iseo nabarmendu ziren. Iseo Filipikoak izeneko diskurtsoak egin zituen 

Demostenesen maisua izan zen. Diskurtso horietan Demostenesek  Atenaseko 

demokraziarentzat Mazedoniaren nagusigoak ekar lezaken arriskua salatu zuen. Baina Iseoren 

ikaslea ere izan zen Eskines Demostenesen aurkari sutsuenetako bat. Eta publikoaren harrera 

ona zuten filosofoek ere: Platonen Akademia sortu eta gero, beste eskola batzuk ere sortu 

ziren Atenasen. 

Tragedia grekoak, bestalde, ez zituen aurreko mendean izan zituen maila eta ospea. 

Komediatik desagertu ziren gai politikoak eta izaera kostunbrista hartuko zuen, Menandroren 

lanetan ikus daitekeen moduan, hurrengo mendeetan eragin handia izango zutenak. 
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Arkitektura eta eskulturari dagokienez, aldaketa gutxi aurkitzen dira, beti periodo klasikoan 

ezarri ziren kanonak errespetatuz. 

Azkenik, Historiari dagokionez, Jenofontek Anabasis edo Hamar Milen Espedizioa  izeneko lana 

idatzi zuen, non kontatzen zuen bere esperientzia Ziro Gaztea printze persiarrak Artaxerxes 

II.aren kontra aurrera eraman zuen espedizioan. Alexandro Handiak Akemenestar Inperioa 

inbaditu zuenean idazlan bikain hori kontsultatu zuen, eta erabakiak hartzeko orduan 

lagungarri egin zitzaion. 

 
 
 

TESTUINGURU FILOSOFIKOA 
 

Aristotelesen filosofia bere testuinguruan ongi kokatzeko eta bere pentsamenduak ekarri zuen 

berrikuntza ulertzeko bi gertaera kontuan hartu behar ditugu. Lehenbizi,  Aristoteles, Platon ez 

bezala, ez zen Atenaseko nobleziaren familia batekoa, aitzitik, Estagira izeneko hiri mazedoniar 

batean jaio zen. Nikomakoren,  Mazedoniako gorteko mediku baten semea zen: horrek eragin 

zuen berarengan errealitateari buruz ikuskera enpirista bat izatea. Erdi mailako klaseko familia 

batekoa izateak ere eragin zuen jaso zuen formakuntza mota.  

 

Bigarrenik, Aristotelesen garaian, polis grekoa bizitza politikoaren erdigune gisa ulertzea 

bertan behera gelditu zen, Alexandro Handia, Aristotelesen gidaritzapean hezi izan zena, 

Mazedoniako errege bihurtu zenetik. Alexandrok aurrera eraman zituen konkisten ondorioz 

ordura arte inoiz ezagutu ez zuten inperio handiena sortu zen, hiri grekoen garrantzia eta 

eragin politikoa itzali zuena. Alexandro hil zenean, hiri grekoen arteko liskarrek argi utzi zuten 

estatu-hirien eredu politikoak baliorik gabe gelditua zela. Hala ere, Aristoteles eredu politiko 

horren defendatzaile sutsuena izango zen, antolaketa politiko egokiena uste baitzuen. 

 

Aristotelesek lehenagoko sistema filosofikoen eraginak jaso zituen eta horien atean hauexek 

hartuko ditugu kontuan: filosofo presokratikoena, eskola sokratiko txikiena eta, batez ere, 

Platonena.  

 

PRESOKRATIKOAK. 

 

Lehenbiziko filosofo presokratikoak sortu zen garaia eta Aristotelesen garaiaren arten bi 

mendeko aldea dago. Hala ere, Aristotelesek oso ongi ezagutzen zuen filosofo horien 

pentsamendua eta bere idazkietan luze komentatu eta kritikatu zuen. Aldi berean, aintzat 

hartu zuen beren saiakera filosofikoak. Aristotelesen ustez, presokratikoek egin zuena 

eskarmentu txikoko pugil batek egingo zuenarekin konparatu daiteke: kolpe onak egin ditzake 

baina oraindik ez du teknika egokia eskuratu. Presokratiko horien artean Aristotelesen 

pentsamendutik hurbilenak zirenak aztertuko ditugu. 

 

Lehenbiziko pentsalari presokratikoa komentatu behar duguna Anaxagoras da. Anaxagoras 

Esmirnan jaio zen (gaur egin den Turkiako kostaldean) K.a. 500. urtean, gutxi gorabehera. 

Atenasen 30 urte eman zituen, baina eguzkia (Helios jainkotzat hartzen zutena)  harri gori bat 

zela esateagatik ateismoa leporatu zioten eta hiritik kanporatu zuten. Anaxagorasen ustez, 

aldaketa ulertu behar da materia konbinatzeko modu desberdinak direlakoan. Heriotza deitzen 

diogun hori materiaren disgregazio gisa ulertu behar dugu, eta sortzea agregazio gisa, hau da, 

materia desberdinen konbinaketa berri gisa. Errealitatea zati material txikiez osatuta dago, eta 

horien motak infinituak dira. Anaxagorasek spermata – haziak deitu zien, eta Aristotelesek 

homeomariak deituko zien. Ogi puzka batek gauza askoren haziak ditu eta horregatik ogia 

jatearekin gure gorputzak ogiaren spermata – hazi horiekin nahasita dauden haragia, hezurrak, 
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fluidoak, eta abar eskuratzen ditu, bestela, Anaxagorasek galdetzen du, nola sor daiteke 

haragia haragizkoa ez den zerbaitetik? Spermata – hazien teoria hori benetan berrikuntza 

handia izan zen garai hartan, baina hori baino inportanteagoa unibertsoaren sorrera ulertzeko 

kausa eragilearen kontzeptua izan zen. Hasiera batean, hazia guztiak ordenarik gabe nahasita 

zeuden, eta horretan adimen unibertsalak (nous) kaos horren gainean nolabaiteko bultzada 

eragin zuen eta mugimenduan jarri zuen, mugimendu horrek haziak beren dentsitatearen 

arabera antolatzea ekarri zuen ordena ezarriz. Adimena materiarik gabekoa da mundu fisikotik 

at baitago, eta lehen bultzada hori eraginez gero ez du gehiago eragiten. Aristotelesek aintzat 

hartu zuen Anaxagorasen ekarpen hura, baina kritikatu zuen adimen unibertsal horren eragina 

hasierako mugimendu horretan bakarrik kontuan hartzea eta ez geroagoko bilakaeran. Horren 

aurrean, Aristotelesek lehen higiarazlea den jainkoa proposatu zuen, unibertsoa azken xede 

baterantz zuzenduz. Horrek, Anaxagorasen teoriak ez bezala, azalduko zuen zergatik 

unibertsoa ordena iraunkor batean dagoen eta zergatik ez den erortzen berriro ere kaos 

batean. 

Beste filosofo presokratiko bat, Aristotelesengan eragin handia izan zuena, Agrimentoko 

Enpedokles izan zen. K.a. V. mendean, Enpedoklesek azaldu zuen unibertsoa lau elementu 

oinarrizkoez osatuta dagoela eta, bestalde, bazeudela bi indar unibertsoaren bilakaera ziklikoa 

bultzatzen eta zuzentzen dutenak. Anaxagorasek spermata – haziak infinituak zirela esaten 

zuen, Enpedoklesek, berriz lau elementu oinarrizko zirela (lurra, ura, airea, sua). Elementu 

horiek aldaezinak dira baina modu anitzetan konbinatzen dira. Enpedoklesek ez zuen ulertzen 

konbinaketa horiek adimen baten menpe gertatzen zirela. Aldiz, berak bi indar inpertsonal 

proposatu zituen, Maitasuna eta Gorrotoa, batak materia batzen duena, besteak materia 

sakabanatzen duena. Maitasuna garaile zen garaian lau elementuak desberdindu ezin ziren 

masa batean batuta zeuden. Gorrotoa masa horretan sartzen joan zen eta elementu horiek 

banantzen hasi ziren, lauak erabat bananduta egon arte. Orduan Maitasuna berriro ere joan 

zen sartzen elementuak batuz. Horrelako prozesua errepikatzen da etengabe modu ziklo 

batean. Aristotelesek kritikatu zuen zergatik ez zuen ongi definitu eta deskribatu nolakoak 

diren indar horiek eta zergatik momentu batean indar bat nagusitzen den eta beste momentu 

batean bestea. Bai onartu zuen lau elementuren ideia eta berea egin zuen kosmos 

esplikatzeko. Baina, lau elementu horiez gain, bosgarren bat aipatu zuen Aristotelesek, astroak 

eta beren mugimenduak azaltzeko. Beste gauza bat kritikatu zuen Aristotelesek Enpedoklesen 

azalpen horretan: unibertsoak ez zuen inongo xederik. 

 

Presokratikoen artean kokatzen badugu ere, Abderako Demokrito Sokratesen garaikidea zen. 

Honek ikuspegi atomista batetik ikerketa fisikoak egin zituen. Ikuspegi horretan, errealitatean 

dauden gauaz guztiak atomoez osatuta daude, hau da, banaezinak eta aldaezinak diren 

partikulez, materia osatzeko batzen direnak. Atomoak mugitzen dira, beraz, hutsartea ere 

existitu behar da, bestela atomoek ezingo lukete mugitu eta beraien artean eragin. 

Demokritoren atomismoa materialismoaren barne kokatu daitekeen lehenbiziko adibidea da: 

materia eta hutsartea besterik ez da existitzen, materia hori prozesu mekanikoen arabera 

antolatzen da eta inongo xederik gabe. Unibertsoa infinitua da. Unibertsoa betierekoa da: 

betidanik eta betirakoa da. Atomoak ezin dira suntsitu eta ezin dira sortu. Lege fisiko eta 

mekanikoen arabera eta xederik gabe antolatzen den heinean, munduan beharrezkotasuna 

dagoela esan dezakegu. Gizakiok lege horiek ezagutzen ez ditugun heinean eta aldez aurretiko 

planik ez dagoen heinean, munduak halabeharrez edo zoriz funtzionatzen duela esan 

dezakegu. 

 

Aristotelesek gogor kritikatu zuen filosofia atomista. Lau elementu horiek onartu bazituen ere, 

bere ustez ez ziren aldaezinak. Bere ustez, materia berbera da lau elementutan, eta horregatik 

bat beste bat bilakatu daiteke. Aldatzen den gauza bakarra materia antolatzeko modua 

(forma). 
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Aristoteles oso kritikoa zen mekanizismoaren aurrean, eta Demokritok ukatu zuen 

Aristotelesentzat oso inportantea zen baieztapen bat: unibertsoan ordena dago, eta ordena 

hori ez da kausala, kausala baizik, beharrezkoa eta xede baterantz zuzenduta. 

 

ESKOLA SOKRATIKO TXIKIAK. 

 

Izen horrekin, Platonek fundatu zuen Akademiatik aparte, Sokratesen ikasle batzuk fundatu 

zituzten eskola batzuk biltzen ditugu. Kezka filosofiko desberdinak izan arren, konpartitzen 

dute gogoeta etikoa eta politikoarekiko interesa. Aldatzen ari zen mundu batean gizaki libre 

batentzat leku bat bilatu zuten. Eskola horien artean, bi dira gure interesa erakartzen dutena: 

Eskola zinikoa eta Eskola zirenaikoa. 

 

Eskola zirenaikoa Zirineko Aristipok (K.a. 435-350) fundatu zuen. Aristipok sofisten filosofiak 

ezagutu zituen eta horrek bultzatu zuen Atenasera joatera Sokrates ezagutzeko asmoz. 

Sokratesen ikaslea izan bada ere, Aristiporen irakaspenak eta bizimodua ez zetozen 

Sokratesenekin bat. Adibidez, Sokratesek ez bezala, dirutza handia kobratzen zuen bere 

irakaspenenagatik. Dionisos Sirakusako tiranoaren gortean eta, ekonomikoki, bere menpe bizi 

izan zen. Aristiporen ustez eta bere eskolakoen ustez, bizitzaren xedea gorputzeko  edo 

sentimenezko gozamena lortzea da. Plantamendu horrekin aldendu ziren teoria etiko 

aszetikoetatik (Platon, pitagorismoa,..), alde batetik, eta gozamenari buruz ikuskera estatiko 

eta espirituala zuten horietatik (epikureismoa), beste aldetik. Aristiporen ustez, errealitatea 

ziurtasun osoz ezagutu ezin dugunez, gure sentipenez fidatu behar dugu, sentipenak diren 

heienean errealak baitira. Beraz, sentipenek ematen diguten gozamena erreala, eta horregatik 

gizakiak bilatzen du naturalki. Aldi berean, gizakiak oinazeari ihes egiten dio, gozamena 

gainontzeko balio guztien erreferentzia baita. Bestalde, Aristipo bizitza politikotik aldendu zen. 

Aristotelesen ikuspegitik, hiritar ona bizitza politikoan part hartzen duena dela pentsatzen 

duenez, Aristiporen jarrera ez zen bat ere duina. Aristoteles ez bezala, Aristipo harro sentitzen 

zen leku guztietan atzerritarra zela hots eginez, gizakiaren ideala aberririk gabekoa eta bizitza 

politikotik at bizi zena zela aldarrikatzen baitzuen. 

 

Aristipok zuen jarrera horretan (bizitzaren xedea gozamena dela aldarrikatzea eta bizitza 

apolitikoa defendatzea)  ikus dezakegu Aristotelesek ezagutu zuen testuinguru soziala. Eta 

testuinguru soziala horretan, Platonen ikasleak beti defenditu zuen etika plazer egoistak 

asetzea baino askoz gehiago zela. Bere ustez, etika politikaren menpe egon behar da, guztion 

ongia norbanakoaren ongia baino inportanteagoa zela pentsatzen baitzuen. Bestalde, 

gozamena zoriontasunaren alderdia onartu bazuen ere, gizakia izaki arrazionala zela azaldu 

zuen eta, beraz, bere xedea zirenaikoek ezarri zuten puntu horretatik haratago dago, eta, 

horregatik, neurritasuna, oreka eta harmonia gizakiak bilatzen duen bizitza onaren osagaiak 

dira, Aristotelesen ustez. 

 

Aristotelesen garaikoa ere Eskola Zinikoa zen. Horren fundatzailea Antistenes (K.a. 445-365) 

izan zen, Sokratesen ikaslea izan zena eta, Platonek Fedon izeneko elkarrizketan kontatzen 

duen bezala, Sokratesen heriotzaren lekukoa. Antistenesek “Cynosarges” (txakur zuria) izeneko 

gimnasioan fundatu zuen bere eskola. Izen horrek esplikatzen du neurri batean eskola honen 

izena, baina horrekin batera kontuan hartu behar dugu zein izan zen aldarrikatu zuen 

bizimodua ideala: gizarte-konbentzio guztietatik eta jabetza guztietatik aske bizitzea, hau da, 

txakur bat bezala bizitzea (kyon – kynos: txakurra). Hortik etorri zitzaien bere izena: kiniko --> 

cinico --> ziniko. Sokratesek zuen bizimodua gogoan izanik (bizimodu latza eta bere janzkeraz 

ardurarik gabe), zinikoek bizimodu xumea, ibiltaria eta jabetza materialetatik askea aldarrikatu 

zuten. Beren ustez, jakintsuak eduki behar duen ardura bakarra bertutearen arabera bizitzea 

da, gainontzeko guztia ez  da garrantzitsua, azalekoa baizik. Sokratesen intelektualismo 
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moralaren aurrean, Platonek eta Aristotelesek beren moduan onartu zutena, zinikoak erabat 

kontra azaldu ziren, bertutea bizimodu bat baita eta ez nola bizi behar den argitu nahi duen 

ariketa teorikoa. Zinikoen ustez, etika jarduera praktikoa da, ez teorikoa. Beren ideal moral 

horretan bi ezaugarri nabarmendu ditzakegu: autarkia eta konbentzioarekiko gorrotoa 

(nomos). 

 

Autarkia nor bere kabuz bizitzea dela uler daiteke, edo norbera bere buruarekin nahikoa 

edukitzea eta asetzea. Zinikoen ikuspegitik, gizakia bertutetsua beharrezkoak ez diren gauza 

guztietatik askea bizi da eta bere buruarekin nahiko du, ez du beste inor behar. Autarkia 

horrekin batera, indibidualismoa aldarrikatu zuten, eta gizataldearen menpeko bizitzarekiko 

mesprezua. Jakintsu zinikoa independentea da eta inongo trabarik ez duen askatasuna bilatzen 

duena. Ideal indibidualista horretan islatzen da garai horretan sortu zen jarduera 

politikoarekiko mesfidantza. Horren aurrean gehiago nabarmentzen da Aristotelesen jarrera: 

bere ustez gizakia animalia politiko da. Bere izate horretan gizartekoia izatea bere duen 

ezaugarri bat da eta, bere ustez, autarkikoa dena edo basatia edo jainkoa da. 

 

Eskola zinikoak bultzatzen zuen bigarren jarrera konbentzio sozialekiko gorrotoa zen. Beren 

ustez, zer den justua, zer den lotsagarria edo zer den gaitzestekoa argitzea, gizakien arteko 

hitzarmen edo adostasun baten emaitza da beti, eta balio du gizaki horiek duten ikuspegiaren 

barne. Jakintsuak gauzak benetan zer eta nolakoak diren arabera bizi behar du eta ez gizarte 

batean konbentzio baten ondorioz ezarrita dauden legeen menpe. Jarrera hori muturrera 

eramanik, Sinopeko Diogenesek denon aurrean asetzen zituen bere behar fisiologikoak eta 

sexualak; eta inongo eufemismo edo mugarik gabe hizkera libre bat erabiltzen zuen. Arau 

sozialen aurrean zuten jarrera desafiatzaile horregatik gaur egun ziniko hitza erabiltzen dugu 

lotsarik ez duen pertsona bati kalifikatzeko. Jakina, legeekiko mesprezu hori Aristotelesek inola 

ere ez zuen onartzen. Bere ustez gizakiari berez dagokion bizimodua bizimodu gizartekoia da 

eta horrek dakar berekin gizarteko konbentzio eta arauak errespetatzea. 

 

Esan bezala, zinikoen artean ospetsuena Sinopeko Diogenes izan zen. Denbora luze batean 

barrika batean bizi zen eta kaleetan zehar ibiltzen zen diskurtso probokatzaile bat erabiliz. 

Platonek “Sokrates ero bat” zela esan zuen.  Bere izena erabiltzen da nahaste psikiko bat 

izendatzeko (Diogenesen sindromea): nahaste hori duten pertsonak gauzak metatzen dituzte 

eta horien artean bizi dira. Diogenesek muturreko kosmopolitismoa eta komunismoa 

defenditu zituen (aberria eta jabetzak izatea konbentzioak dira), baita maitasun librea ere bai 

(bultzada sexuala kontrolatzea inposatutako gizarte-konbentzio bat besterik ez da). Oso 

ezaguna da kontatzen duten pasadizoa, ziur aski asmatuta, Alexandro Handia eta Diogenesen 

artean. Diogenes eguzkitan zegoen lasai-lasai eta halako batean enperadorea hurbildu omen 

zitzaion eta nahi zuena eskatzeko esan zion: Diogenesek erantzun omen zion: “eguzkia ez 

estaltzeko eskatzen dizut”. 

 

Mugimendu zinikoaren garrantzia filosofiaren historian eta mendebaldeko kulturan handia 

izan da. Filosofiari dagokionez, azpimarratu behar dugu legeen izaera konbentzionala erakutsi 

zuela eta geroago mendebaldean eta kristautasunean eragin handia izango zuen mugimendu 

filosofikoaren eragilea izan zen: Estoizismoa (Marko Aurelio enperadorea edo Seneka filosofoa 

estoikoak izan ziren). Eredu zinikoak bizitza libre eta independentearen eredutzat hartu zuen 

XX. mendeko mugimendu hippiak. 

 

PLATON ETA AKADEMIA 

 

Platon eta Aristotelesen arteko erlazioa eta bakoitzaren pentsamenduari buruzko balorazioak 

eztabaidak sortu dituzte antzinarotik hona. Batzuetan, baten ospeak bestearena itzaltzea 

ekarri du. Adibidez, Agustin Hiponakoaren garaitik (K.o.354-430) Eskolastikaren urrezko garaia 
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arte Platon izan zen pentsamendu kristauan eragin handiena zuen pentsalaria. Eskolastikaren 

urrezko garai horretan (XII-XIII mendeetan) Aristoteles izango zen Platonen ohorezko lekua 

hartu zuena. Errenazimenduan, Humanismoarekin batera, Aristoteles  Erdi Aroko 

pentsamenduarekin erlazionatuko zuten eta, berriz ere, bere irakaslearen alde kokatu ziren 

pentsalari humanistak. XIX. Mendearen erdian Aristoteles filosofo handitzat hartuko zuten 

berriro ere, baina orain Platonen maila berean kokatuz. 

 

Bakoitzak jaso duen balorazioa bilakatu den heinean, beren arteko erlazio intelektualari 

buruzko kontzeptua ere aldatu da historian zehar. Antzinarotik, bi jarrera bereizi dira beti. Bata 

Rafaelek margotu zuen “Atenaseko eskola” izeneko margolanean ikusten da. Biak aurrez aurre 

agertzen dira, bakoitzak munduari buruzko ikuskera desberdin bat defendatzen: Platonek 

idealismoa eta Aristotelesek errealismoa. Hala eta guztiz ere, bien pentsamenduak 

desberdinak direla izanik ere, aldi berean, bien artean nolabaiteko jarraitasuna dagoela esaten 

ohi da. Zentzu horretan, Aristotelesek egin zuena bere maisuaren pentsamendua 

perfekzionatu eta sakontzea izan zen. Dena den, Aristotelesen testuinguru filosofikoa aztertzen 

dugunean, bien arteko diferentziak nabarmendu beharko genituzke, bien arteko 

desadostasunak biek konpartitzen duten sakoneko hainbat kontzeptutik sortzen direla kontuan 

hartzen badugu ere. Ezin dugu ahaztu Aristotelesek 20 urte eman zituela Platonen Akademian 

eta, horregatik, pentsatu beha dugu Platonek eragin handia izan zuela Aristotelesengan. 

Bien arteko diferentzia nabarmenena Aristotelesek Ideien teoriari buruz egin zuen kritikan 

aurkitzen dugu. Platonek azaldu zuen mundu fisikoko gauzen errealitatea izaki 

transzendentalak diren ideien menpe dagoela. Aristotelesek uko egin zuen azalpen hori, 

errealitatea ongi azaldu beharrean problema gehiago sortzen zituelakoan. Aristotelesen sutez, 

teoria horrek ez du ezer azaltzen: izaki material baten edertasuna edertasunaren ideiatik 

baldin badatorkio, nondik datorkio edertasunaren ideiara berak duen edertasuna? Eta horrela 

jarraitu ahalko genuke infinituraino. Bestalde, zer azaltzen du teoria horrek? Zergatik mundu 

fisikoko izakien izatea eza dago beren horretan? Beharrezkoa da izatea bikoiztea? 

Aristotelesek, beraz, ukatu zuen izaki partikularren izatea beraien at dagoela. Hala ere, 

Aristotelesek esan zuen gauzen zerizana, beren izatea, eratzen duen zerbait  dagoela. Gauzen 

izatea esplikatzeko teoria hilemorfikoa proposatu zuen: izaki orok materia eta forma du, 

materia izaki guztietan beretsua da baina forma desberdina da.  Lau elementuren teoria, gehi 

bosgarrena, etera, elementuen materia beti berdina da, baian lur-partikulek edo su-partikulek 

forma desberdina dute, eta hori da izate desberdina ematen diena: lur izatea, su izatea edo 

edozer izatea. Argi dago bi pentsalarien arteko distantzia eta hurbiltasuna: biek onartzen dute 

izaki baten izatea definitzen duen zerbait existitu behar duela, izakien zerizana definitzen 

duena, baina desberdin pentsatzen dute zerbait hori nolakoa den azaltzerakoan. Batak, 

Platonek, traszendentea dela esango zuen, besteak, Aristotelesek, berriz, inmanentea dela. 

 

Aristotelesen proposamen etikoan hainbat planteamendu berri ikus badaitezke ere, bere 

oinarriak Platon maisuaren etikan aurkitzen ditugu. Aristotelesen ustez Gizakia  izaki bat denez 

berari dagokion bertutea, hau da, bikaintasuna, arrazionaltasunaren araberako arimaren 

jarduera bat da. Bertutea eta arrazionaltasunaren arteko erlazio hori arimari buruz Platonek 

garatu zuen teorian aurkitzen dugu. Platonen ustez, bertutea iristeko, gizakiaren alderdi 

nobleena eta berariazkoa izan behar zen berarengan nagusitu behar zena: alderdi arrazionala, 

hain zuzen. Baina beste puntu batean ez datoz bat: zein den bizitza materialak duen garrantzia 

bizitza ona (eudaimonia) eskuratzeko. Platonek defendatu zuen zoriontasuna arima 

arrazionalaren jarduera bat dela eta materiala  den orok ez zuela eragin behar. Aristotelesen 

jarrera errealistagoa zen eta, ongi materialek zoriontasuna ekarri behar ez zutela pentsatu 

arren, ongi horiek zoriontasunerako euskarri izan daitezkeela pentsatzen zuen, eta ongi horien 

gabeziak zoriontasuna suntsitu dezake. Berri ere ikusten dugu biak puntu antzekoetatik abiatu 

arren, filosofia platonikoak materiala den horretatik aldentzeko joaera du, eta Aristotelesek 

errealismo praktiko bat proposatzen du. 
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Politika izeneko lanaren II. Liburuan, Aristotelesek Platonen Errepublika eta Legeak  

izenekoetan deskribatzen diren sistema politikoak kritikatu zituen, baina neurri handi batean 

Aristotelesen pentsamendu politikoa Platonen pentsamenduan du jatorria. Errepublika lanean 

nagusitzen den ideia hoberenak izan behar direla gobernatu behar dutenak. Aristotelesek ere 

onartzen du sistema politiko hoberena lortzeko hoberena den horrek gobernatu behar duela 

(monarkia), hori posible ez bada hoberenen gobernua bilatu behar da (aristokrazia). Baina, 

berriz ere errealismoak eramanda, monarkia eta aristokrazia sistema hoberenak direla esan 

badu ere, planteatzen du testuinguru desberdinetan bestelako sistemak izan daitezkeela 

hoberenak. Platonek utopia bakar bat aldarrikatu zuen, Aristotelesek, berriz, sistema politiko 

onak anitzak direla azaldu zuen. 

 

Platonen filosofia politikoan aurkitzen dugun beste ideia bat hiria banandu ezina den batasuna 

izan behar dela. Horregatik Errepublikan deskribatzen duen estatuan hiritar guztiak estatuaren 

kontrolpean daude, eta, ahal den neurrian, hiritar guztiak berdin pentsatu behar dute, 

harmonia lortzearren. Estatu totalitario guztien oinarrian dagoen ideia hori gogor kritikatu 

zuen Aristotelesek. Bere ustez hiria ez da batasun bat. Are gehiago, batasun hori lortzen 

saiatzeak hiriaren suntsiketa ekarriko lukeela pentsatzen zuen. Bere ustez, hiria ez da berdinak 

diren horien batasuna. Hiria osatzen dutenak ezaugarri desberdinak dituzte, desberdinak dira 

beraz, eta horregatik leku desberdinak, eginkizun desberdinak dituzte hiriaren barne. 

Harmonia bilatu behar baldin bada, horrek ez du esan nahi aniztasuna edo pluraltasuna 

ezabatu behar dela. Aristotelesek kritikatzen du uniformitatea, Platonen hiri utopikoan dagoen 

uniformitatea. Hiriaren kohesioa pluraltasunaren batasuna izan beharko zen, eta ez 

pluraltasuna ezabatuz lortzen dena. 

 

Platonen sistema politikoan aurkitzen dugun beste ezaugarri deigarri bat komunismoa da: 

gobernarien artean dena komunean eduki behar dute, seme-alabak eta senar edo emazteak 

barne. Aristotelesen ustez, komunismoak nagikeria eta afera publikoetatik aldentzeko joera 

bultzen ditu: “Askoren jabetza den horrek ez du ardura izatera bultzatzen. Denok beren gauzez 

arduratzen dira, eta ardura txikiagoa dute komunean duten gauzetarako, eta izatekotan bere 

bizitza eragiten duten heinean”. Hiria batasun homogeneoa delako ideiaren kontra azaldu zen 

bezala, Aristoteles komunismoaren kontra azaldu zen. Komunismo platoniko horren aurrean, 

Aristotelesek ondasunen banatze bidezkoaren alde azaldu zen, inor, pobreziak bultzatuta, 

hiriaren bizitzatik at gelditu ez dadin. Ekidin behar da hiritarren artean desberdintasun 

ekonomikoak sortzea, horrek ziurtatzen baitu hiriaren egonkortasuna. Baina hori lortzeko 

Aristotelesek planteatzen du bide pragmatiko bat, ondasunak banatzearena, Platonen 

proposamen utopikotik aldenduz. 
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Biografia 

ARISTOTELES 

(K.a. 384 - K.a. 322) 

 

Mazedoniatik oso gertu jaio zen Aristoteles, 

Greziako iparraldean dagoen Estagira hirian; 

eta hain zuzen, horrexegatik deitu izan zaio oso 

sarritan "estagirarra".  Aita Mazedoniako 

erregearen medikua zuen, eta hark piztu zion 

medikuntzarekiko eta biologiarekiko interesa. 
 

17 urte eskas zituela joan zen Atenasera, eta 

Platonen Akademian hasi zen ikaste. 20 urte eman zituen han.  Denbora horretan guztian bere 

pentsamendu filosofikoa mamituz joan ahala, Aristotelesek, azkenerako, guztiz baztertu zuen 

idealismo platonikoa, nahiz eta gerora ere beti errespetatu zuen maisuaren ekarri intelektual 

itzela. 
 

Kristo aurreko 347an Ptaton hil ondoren, haren iloba Espeusipo jarri zuten Akademiako 

zuzendari, eta abagunea aprobetxaturik, Atenastik alde egin, eta Asia Txikiko Assos izeneko 

hiri grekoan jarri zen bizitzen Aristoteles.  Hiriko tiranoari, Hermiasi, biziki interesatzen 

zitzaion filosofia, eta azkar asko bihurtu zen estagirar filosofoaren ikasle eta adiskide.  Assosen 

zegoela, Hermiasen iloba Pitiarekin ezkondu zen, animaliei eta naturari buruzko bere ikerketa-

lanetan gogotsu sakontzeaz batera. 
 

Hermias mazedoniarren oso lagun ona zenez, K.a. 343. urtean, Mazedoniako Filipo 

erregeak bere gortera gonbidatu zuen Aristoteles ' han bere semearen heziketaz arduratu 

zedin.  Halaxe bihurtu zen Aristoteles 13 urteko Alexandro gaztearen maisu. 
 

Alexandro Mazedoniako errege bihurtu zenean, Aristotelesek Atenasera itzultzea eta han 

bere eskola, Lizeoa, sortzea erabaki zuen.  Lizeoan, Aristotelesek filosofiako eskolak emateari 

ekin zion, baina Platonen Akademian ikasitako moldeez guztiz bestela. 
 

Mazedoniarrekin zuen harreman estua zela medio, atenastarrek oso abegitsu hartu zuten 

Aristoteles, bertako herritarra ez izan arren.  Kristo aurreko 323. urtean, baina, Alexandro 

guztiz modu ustekabean hil zen, eta haren jeneralak elkarren aurka lehian hasi ziren, 

mazedoniar errege ahaltsuak utzitako inperio itzela nork eskuratuko. 
 

Atenasen, Atexandroren heriotzak sekulako erreakzio bortitza piztu zuen mazedoniarren 

aurka, eta, hori ikusirik, Aristotelesek hiria uztea erabaki zuen, hala "atenastarrek filosofiaren 

kontra bigarren aldiz bekaturik egin ez zezaten". 

Aristotelesek Eubea uhartera alde egin eta bertako Kaltzis hirian hartu zuen babes, harik 

eta hurrengo urtean hil zen arte. 
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Lanak 

 

Aristoteles oso idazle emankorra izan zen. lan espezializatu eta elkarrizketa erakargarri 

ugari idatzi zituen.  Tamalez, ordea, haren elkarrizketak galdu egin dira, eta guganaino 

iritsi diren lanen artetik, filosofoak eta haren ikasleek Lizeoko beren eskolak prestatzeko 

idatzitako ohar eta zirriborroak dira gehienak. Hori dela eta, asko dira uste dutenak 

Aristotelesen tratatuak lehorrak eta astunak direla, Platonen elkarrizketen bikaintasun 

literariorik gabeak erabat. 

 

• Grezieraz, organon hitzak erreminta, esan nahi du, eta horregatik, gure 

arrazoibideak behar bezala antolatzeko baliabidetzat har daitekeelako, Organon 

deritzo Aristotelesek logikaz idatzi zituen lanen bildumari.  Aristotelesen bilduma 

handi horretan, hainbat tratatu jasotzen dira, hala nola Kategoriak, Analitiko 

lehenak, Analitiko bigarrenak, Topikook eta Gezurtapen sofistikoak. 

 

• Metafisikari buruzko bere liburu handian, Aristotelesek bi auzi gailen aztertu 

zituen: izatea eta errealitatea.  Hala eta guztiz ere, estagirar filosofoak, 

filosofiaren adar hau izendatzeko, ez zuen sekula metafisika hitza erabili, 

filosofia lehena esapidea baizik. 

 

• Fisikari eta kosmologiari buruzko bere iritzien berri emateko, Aristotelesek bost 

tratatu idatzi zituen: Fisika, Zeruaz, Meteorologia eta Sortzeaz eta usteltzeaz. 

 

• Biologian ere ikerketa-lan ugari egindakoa zen Aristoteles, eta asko dira gai 

horren gainean bere liburuetan han-hemenka irakur daitezkeen iritziak; dena 

den, bi tratatu eskaini zizkion auziari: Animalien historiaz eta Animalien gorputz-

atalez. 

 

• Aristotelesek psikologiaz idatzitako liburu nagusia Arimaz izeneko tratatua da.  

Bertan, besteak beste, pertzepzioa eta ezagutza aztertzen dira. 

 

• Bi dira etika aztergai duten tratatuak: Nikomakorentzako etika eta 

Eudemorentzako etika.  Gizartea ere ikertu nahi izan zuen Aristotelesek, eta 

aztergai hori estu lotu zuen etikarekin.  Hain zuzen, auzi horiek eta beste zenbait 

argitzea du helburu Politiko izeneko tratatuak. 

 

• Arteari buruzko bere gogoeta zorrotzak Poetiko izeneko liburuan daude jasota, 

eta diskurtso sinesgarriak egitearen arteari buruzkoak, berriz, Erretorika 

izenekoan. 
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ERREALITATEARI BURUZKO TEORIA: 
1. Idealismoaren kontrako kritika 
2. Izatearen auzia 
3. Aldaketaren auzia 
4. Kosmologia 

 
 

1. Idealismoaren kontrako kritika 
 
1.1. Ideien teoria baztertu beharra 
 

Aristotelesek urte asko eman zituen Platonen Akademian ikasle, baina, hala ere, haren filosofia 

eta idealismo platonikoa oso desberdinak dira.  Heldutan, Akademia utzi ondoren, Ideien 

teoria baztertu eta filosofia errealista bat proposatu zuen Aristotelesek, filosofia platonikoaz 

guztiz bestelakoa.  

 

Aristotelesi onartezina iruditzen zitzaion Platonen Ideien teoria, eta argudio ugari erabili zituen 

hura kritikatzeko.  Haren ustez, errealitatea esentzia transzendente, betiereko eta aldaezinen 

bidez ulertzen saiatzeak -eta, hain zuzen, horretan tematu zen Platon- ustez konpontzen 

dituen zailtasunak areagotzea besterik ez dakar.  Platonek errealitatea bitan banatu eta mundu 

sentigarria eta mundu adigarria bereizi zituen, baina horrek, ezer konpondu beharrean, auzia 

korapilatu besterik ez omen du egiten, Aristotelesen ustez.  Esentziak mundu honetaz aparteko 

eremu independente batean baldin badaude, orduan nahitaezkoa da zehatz-mehatz 

esplikatzea zertan diren bereiz eta desberdinak bi eremu horiek, bata bestearekin nola 

erlazionatzen diren azalduz.  Eta, Aristotelesen arabera, horretantxe egin zuen huts Platonek, 

haren partaidetza kontzeptua  iluna eta kontraesankorra baita, eta, beraz, ez digu ezer 

argitzeko balio. 

 

Pentsamendu aristotelikoak dualismo ontologikoa baztertzen du.  Idealismo 
platonikoaren aurka, Aristotelesek filosofia errealista bat proposatu zuen. 

 
1.2. Errealitatea sentimenezko munduan dago 
 

Aristotelesek, bere metafisikan, Platonen idealismoaz guztiz bestelako teoria bat proposatu 

zuen.  Estagirar filosofoak dio sentimenezko munduko banako partikularrak baino ez direla 

existitzen, horixe dela errealitate bakarra.  Ez dago, horrenbestez, Ideia edo Forma 

transzendentez osatutako mundu adigarririk.  Inguruan ditugun objektuek, ikus eta uki 

ditzakegun gauzek eratua da egiazko errealitatea.  Horregatik esaten da Aristotelesek, 

Platonen idealismoari aurre egin, eta metafisika errealista bat proposatu zuela. 

 

Aristotelesen arabera, inguruan ditugun eta sentimenen bidez hauteman ditzakegun banako 

partikularrez osatuta dago errealitatea. 
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2. Izatearen auzia 
 
2.1. SUBSTANTZIA ETA AKZIDENTEAK 
 

Platonen idealismoa baztertu izanak bere filosofia osatzera behartu zuen Aristoteles, 

dualismo ontologikoa alde batera utzita eta errealismo filosofikoan oinarrituta. Ikuskera 

errealista hori lantzeko, terminologia berri bat sortu behar izan zuen, gerora filosofiaren 

historian sekulako eragina izan duten kontzeptuetan ardaztuta.  

 

Lehenik, substantziak eta akzidenteak bereizi zituen Aristotelesek.  Beste ezeren baitan ez 

baizik eta bere horretan badena, horixe da substantzia.  Errealismo metafisikoaren arabera, 

mundu sentigarriko banako partikularrek dute benetako errealitatea: begien aurrean 

daukadan eta ukitzen ari naizen mahai honek, edo oraintxe bertan irakurtzen ari zaren orri 

horrek, edo bazter hartatik zaunka ari zaigun txakur hark.  Banako horiek zituen substantziatzat 

Aristotelesek, beren horretan eta beren baitan existitzen direnez gero.  

 

Aristotelesen terminologian, akzidenteak substantziaren atributuak edo modifikatzaileak dira.  

Hala, adibidez, nire txakurra txikia eta zuria dela esaten badut, bistan da tamaina eta kolore 

horiek ere errealak direla, baina ez dute beren baitako existentziarik: nire txakurraren 

propietateetako bi dira, baina ez besterik.  Akzidenteak ez dira beren baitan existitzen, beste 

zerbaiten arabera baizik, eta horretantxe datza, hain zuzen, haien eta substantziaren arteko 

aldea.  Zuria izatea, zuritasuna, substantzia baten -objektu edo banako baten- nolakotasuna 

da, baina ez du bere baitako existentziarik. 

 

Bere horretan badenari esaten zion substantzia Aristotelesek, eta beste zerbaiten 
arabera denari, berriz, akzidente.  Banako partikularrak substantziak dira, eta haien 
propietate eta atributuak, akzidenteak. 

 

"Izatea modu askotara esaten da", Aristotelesek bere liburuetan behin eta berriz esaten 

duenez.  Eta zer esan nahi du, ba, Aristotelesen baieztapen horrek?  Galdera horri erantzuteko, 

substantziaren eta akzidenteen arteko bereizketaz baliatuko gara.  Existitzeko hainbat modu 

daudela, horixe esan nahi du Aristotelesek.  Nire txakurra existitzen da, eta kolore zuria ere 

bai, baina ez modu berean: nire txakurra substantzia bat da, eta bere horretan existitzen da, 

beraz; aldiz, bere kolorea akzidente bat da, substantzia jakin baten nolakotasun edo 

modifikatzaile modura baizik existitzen ez dena. 

 
2.2. Kategoriak 
 

Zer existentzia- edo izate-modu dauden argitzeko, Aristotelesek hizkuntza arruntera jo eta 

gizon-emakumeok izan aditza nola erabiltzen dugun aztertu zuen, aditz horren adiera 

askotarikoei erreparatuz jabetu gintezkeelakoan existentziaren alderdi ugariez.  

 

Aristotelesen esanetan, izatearen alderdi horietako bakoitzari kategoria bat dagokio.  Baita 

pentsamenaren zein mintzamenaren alderdi bakoitzari ere. Substantzia da kategoria nagusia, 

eta bi eratako esaldi-motatan ageri ohi da: batetik, zerbait bere horretan badela esateko izan 

aditza darabiltenetan, eta, bestetik, "Andoni gizaki bat da" eta antzekoetan.  Baina badira, 

substantziaz gain, beste kategoria batzuk ere, hala nola nolakotasuna, kantitatea, lekua, 

erlazioa, egoera, kokapena, ekintza eta pasioa. 

 

Aristotelesek hamar kategoria identifikatu zituen; substantzia da kategoria nagusia       
estagirar filosofoaren arabera. 
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Kategoriak zer diren hobeto uler dezazun, hona hemen zenbait adibide, 

izan, ari izan eta egon aditzak hainbat modutan darabiltenak.  Esaldi 

bakoitzaren ondoan, errealitatearen alderdi espezifiko horri zer 

kategoria dagokion adierazten da: 

 

Andoni gizaki bat da – SUBSTANTZIA 

Andoni argia da - NOLAKOTASUNA 

Andoni 18 urteko gazte bat da - KANTITATEA 

Andoni Extremadurakoa da - LEKUA 

Andoni 1998an jaioa da - DENBORA 

Andoni Miren baino gazteagoa da - ERLAZIOA 

Andoni ikasten ari da - EGOERA 

Andoni eserita dago - KOKAPENA 

Andoni hizketan ari da - EKINTZA 

Andoni sufritzen ari da - PASIOA 

 

 
 
 
2.3. Materia eta forma 
 

Aristoteles guztiz sinetsita zegoen inguruan ditugun banako partikularrek osatzen dutela 

benetako errealitatea, nahiz eta ez zuen inondik ere ukatzen banako horietako bakoitzari 

esentzia bat badagokionik.  Existitu, izaki konkretuak baino ez dira existitzen, hala nola Ane, 

Jon eta Miren, edo sagarrondo hau, zumar hori eta pinu hura; aldiz, Aristotelesen esanetan, ez 

dago inolako ideia transzendenterik: ez gizaki eta ez zuhaitz ideiarik, alegia.  Hala eta guztiz 

ere, bistan da banako horiek guztiek badutela ezaugarri komun bat, denek esentzia bera 

dutenez gero.  

 

Aristotelesentzat esentzia zer den ulertzeko, materiaren eta formaren arteko bereizketa 

argitzea komeni da.  Alde batetik, zerbait zerez eginda dagoen, horixe da materia: objektuaren 

osagaia, alegia.  Beste alde batetik, materia hori nola antolatzen den, horixe da forma: 

objektuari den hori izanarazten diona, hain zuzen.  Grezieraz, hyle terminoak'materia'esan nahi 

du, eta morphe terminoak, berriz, 'forma'.  Horregatik, hilemorfismo deritzo substantzia 

guztiak materiaz eta formaz osatuta daudela dioen Aristotelesen teoria horri. 

 

Aristotelesek defendatzen zuen hilemorfismoaren arabera, substantziak (banako 
partikularrak, alegia) materiaz osatuta eta modu jakin batean antolatuta daude. 

 

Mahai bat, adibidez, substantzia bat da, bere horretan eta bere baitan existitzen baita, eta 

materiaz eta formaz osatuta dago, munduan diren gauza guzti-guztiak bezala.  Zurez eginda 

baitago, horixe da mahaiaren materia: zura.  Forma, berriz, mahaiaren egitura da; alegia, 

arotzak zurezko piezak elkarri mihiztatuz objektuari emandako eite konkretua (gure kasuan, 

lau oin bertikalen gainean horizontalki jarritako ohola, horixe da mahaiaren forma). 

 

Auziari erreparatzen badiozu, erraz asko ohartuko zara forma dela mahaiari den horixe 

izanarazten diona: beste ezer ez (aulki bat edo ohe bat, adibidez), baizik eta mahai izatea 

ahalbidetzen diona.  Eta, hain zuzen ere, horretantxe datza esentzia: zerbaiti, beste ezer ez, 

baizik eta den horixe izanarazten diona.  Horregatik, Aristotelesentzat, esentzia forman datza. 

 

Dena den, komeni da gogoratzea Aristotelesek immanentetzat zituela esentziak, eta ez 

transzendentetzat.  Haren ustez, forma ez dago gureaz aparteko mundu batean, mundu 

sentigarrian baizik; izan ere, forma banako bakoitzak duen egituraketa zehatza da, banakoari 

den hori izanarazten diona. 
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2.4. Lau kausak 
 

Gauzak egiaz zer diren esplikatzeko Aristotelesek 

propos atutako teoriaren alderdietako bat 

besterik ez da materia eta forma bereizte hori.  

Horrez gain, Aristotelesek uste zuen auzia 

argitzeko beharrezkoa zela kausa izeneko lau 

printzipio identifikatzea: kausa materiala, kausa 

formara, kausa eraginkorra eta xedezko kausa.  

 

Aristotelesek materiari deritzo kausa materiala; 

hau da, banako baten osagai den materialari.  

Kausa formala, berriz, forma da: banakoak duen 

egitura, den horixe izanarazten diona.  

Horregatik, Aristotelesen ustez, forma bat dator 

gauzen esentzia immanentearekin.  Esate 

baterako, metalezko kopa baten materia metala 

da, eta zeramikazko kylixari batena, berriz, 

buztina.  Baina forma ere badute bi ontziek: 

haien diseinu ahurra, bai kopari eta bai kylixari 

diren horixe izanarazten diena, hain zuzen.  

 

Eragilea da kausa eraginkorra, dena delako banakoa sortu edo eratu duena: hura egin duen 

artisaua, koparen kasuan.  Baina, hori gutxi ez, eta Aristotelesek uste zuen munduan diren 

gauza guztiek badutela helburuzko kausa bat ere; gauza bakoitzak zer lortu edo erdietsi nahi 

duen, horixe. 

 

Horrenbestez, kopak zer helburu  edo xede lortu nahi duen, edo zer funtzio betetzea dagokion, 

horixe izango da haren xedezko kausa.  Eta zein da, ba, koparen helburua edo xedea?  Bada, 

barrenean likidoak gordetzea.  Horixe da, Aristotelesen arabera, koparen xedezko kausa. 

 

 

 
 
2.5. Filosofia teleologiko bat 
 

Existitzen diren gauza guzti-guztiek helburu edo xede bat betetzera jotzen dutela-eta denek 

helburuzko kausa bat dutelako ideia horrek sekulako garrantzia du Aristotelesen filosofian.  Eta 

ez da zaila horren zergatia ulertzea: gizakiok egindako objektuak kontuan hartzen baldin 

baditugu, adibidez, argi dago haiakoak gure nahi eta premiak asetzeko sortuak izan direla. 

 

Aristotelesen ustez, baina, naturako izakiek ere badute xedezko kausa bat, zeinek berea, 

bakoitzak bere helburua betetzera jotzen duenez gero.  Hegaztiek, esate baterako, hegan 

egitea dute xede, eta horregatik dauzkate hegoak; arrainek, berriz, arnasa hartu ahal izateko 

dauzkate zakatzak. 

 

Era berean, eta lehen begiratuan batere agerikoa ez dirudien arren, Aristotelesek dio hodeiek, 

Eguzkiak, arrokek, izarrek eta, oro har, izaki guzti-guztiek dutela beren xedea, heiburu jakin bat 

betetzera bultzatzen dituena.  
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Grezieraz, telos da 'helburu' nahiz 'xede' esan nahi duen hitza; eta horregatik esaten da, hain 

zuzen, filosofia aristotelikoa teleologikoa dela, gauza bakoitzak lortu beharreko helburua zein 

den argitzearen garrantzian jartzen duelako azpimarra. 

 

Aristotelesen ustez, munduan den gauza orok telos edo xede bat betetzea du 
helburu, eta horregatik esaten da haren filosofia teleologikoa dela. 

 
 

3. Aldaketaren auzia 
 
3.1. Gure inguruko aldaketen errealitatea 
 

Dakizunez, aldaketaren auzia da antzinako greziar pentsalariak kezkatu zituen auzi filosofiko 

nagusietako bat.  Filosofo haietako batzuek, hala nola Parmenides Eleakoak, itxura hustzat 

hartzen zuten aldaketa, zeren eta egiazko errealitatea -Izatea, alegia- ez baita sekula ez 

aldatzen ez mudatzen.  Beste batzuek, aldiz, hala nola Heraklito Efesokoak, ez zuten inola ere 

uste aldaketa ilusio bat denik, errealitatea horretantxe baitatza halakoentzat: gauza ororen 

aldaketa etenik gabean, gauzen ibilian joate amaiezinean. 

 

Dagoeneko ikasia duzunez, Platonek bere egin zituen bi egile horien ideiak, eta zera esan zuen: 

mundu adigarriko ideiak iraunkorrak eta aldaezinak direla, eta, beraz, aldaketa mundu 

sentigarrian baizik ez dela gertatzen. 

 

Eta Aristotelesek, zer ikuskera zuen aldaketaren auzi horretaz?  Estagirar filosofoak zioenez, 

aldaketa ez da itxura hutsa inola ere, guztiz erreala baizik.  Bere pentsamolde enpiriko eta 

errealistak hartaratuta, Aristoteles ohartu zen gure inguruan gertatzen diren aldaketak ezin 

izan daitezkeela itxura huts, denok hautematen baititugu, eta beharrezkoa dela, beraz, 

aldaketaren oinarri filosofikoak esplikatzea. 

 

Nola liteke, baina, hasieran ezer ere ez zena izatera igarotzea, edo ezer badenak bat-batean 

izateari uztea?  Galdera horri erantzun beharrak buruhauste ugari eman zizkien antzinako 

filosofoei.  Aristotelesek, auzia argitu nahian, behin baino gehiagotan esana gogorarazten digu 

oraingoan ere: "izatea modu askotara esaten da"; alegia, izateko bi modu bereizi behar direla: 

izaki potentziala eta izaki aktuala. 

 
3.2. Izaki potentziala eta izaki aktuala 
 

Eraldatu eta beste zerbait bihurtzeko ahala 

duenean esaten da izaki bat potentziala 

dela, Izaki potentziala ez da oraindik iritsi 

noizbait izan litekeen hori bete-bete 

izatera, baina aldatu egin daiteke, mudatu, 

eta etorkizunean hura izatera iritsi.  Aldiz, 

izaki aktualak lortua du dagoeneko izatera 

irits zitekeen zer hori izatea: izate bete-

betea du, nolabait.  Eta horretantxe datza, 

hain zuzen, aldaketa: potentzia hutsa 

besterik ez zena eraldatu eta izaki aktual 

bihurtzean. Izaki batek potentzialki baino 

ez zituen posibilitateak gauzatzeak edo 

aktualizatzeak argitzen du, beraz, 

aldaketaren auzia.  
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Aldaketaren auzia argitzeko, Aristotelesek izaki potentziala eta izaki aktuala bereizi zituen.  

Potentzia hutsa besterik ez den izakia aldatu eta izaki aktual izatera igarotzean, orduantxe 

gertatzen da aldaketa.  

 

Adibide bat lagungarri gertatuko zaizu, ziur asko, egin berri dugun bereizketa hori ondo 

ulertzeko.  Intxaur bat eta intxaurrondo bat ez dira izaki bera, bistan denez.  Dena den, intxaur-

hazia landatzen baldin badugu, eta baldintza guztiak egokiak baldin badira, baliteke intxaurra 

ernatu eta zuhaitz bihurtzea azkenean.  Aristotelesek esango luke intxaurra ez dela 

intxaurrondo aktual bat, baina bai intxaurrondo potentzial bat, zirkunstantziak egokiak izanez 

gero intxaur-hazia intxaurrondo bihur baitaiteke.  Eta orduantxe gertatzen da aldaketa, hain 

zuzen: Izaki potentziala eraldatu eta izaki aktual izatera igarotzean. 

 
 
3.3. Bilakaera, Aristotelesen arabera 
 

Aristotelesek aldaketaz zuen ikuskeran oinarritu zuen mugimenduari buruzko bere teoria.  

Horretarako, lehenik eta behin, bi aldaketa-mota bereizi zituen: aldaketa substantzialak eta 

aldaketa akzidentalak. Izaki partikularrak sortzen eta desagertzen direnean, orduantxe 

gertatzen omen da Aristotelesek aldaketa substantziala zeritzona.  Mota horretakoak dira 

sortze- eta usteltze-prozesu guztiak, hala nola izaki'bizidunen jaiotza eta heriotza.  

 

Aldaketa akzidentalak, aldiz, izaki partikularren akzidenteak baino aldatzen ez direnean 

gertatzen dira: izaki horren nolakotasuna edo tamaina eraldatzean, edo izaki hori leku batetik 

bestera lekuz aldatzean, hain zuzen.  Beraz, Aristotelesen esanetan, mugimendu lokala ere ez 

omen da aldaketa akzidentalen kasu espezifiko bat baizik: leku batetik bestera igarotzean 

jazotzen den aldaketa jakin bat, alegia.  

 

Aldaketari buruzko ikuskera aristotelikoari beste xehetasun bat gehitu behar zaio, 

Aristotelesen kosmologian sekulako garrantzia duen beste elementu bat.  Estagirar filosofoak 

uste zuen bide bakarra dagoela izaki potentzial bat izaki aktual bihurtzeko.  Zein?  Bada, 

dagoeneko aktuala den izaki batek bultzatzea aldaketa-prozesu hori. 

 

Aristotelesen arabera, dagoeneko aktuala den izaki batek beste izaki bati "bultza" 
egitea guztiz ezinbestekoa da, izaki hori aldatu edo leku batetik bestera mugituko 
bada. 

 

Baieztapen hori behaketa xume batean oinarritzen da, argi eta garbi, eta gu geu ere aski erraz 

ohartu gaitezke horretaz: gure inguruan dauden objektuak lekuz aldatuko badira, guztiz 

beharrezkoa da, haietan indar bat eragin, eta bultza egitea.  Horrekin batera, Aristotelesek 

garbi zuen "mugitzen den gauza oro beste zerbaitek mugitu" behar duela.  Beraz, inguruan 

hautematen ditugun aldaketa eta mugimendu guztiak izaki aktualen batek eraginak dira, eta 

izaki aktual horrek abiarazten ditu aldaketa-prozesu guztiak, hura da eraldaketa horren 

eragilea. 

 
 

4. Kosmologia 
 
4.1. Ondo ordenatutako unibertso bat 
 

Aristotelesek kosmosaz zer ikuskera zuen ulertzeko, kontuan izan behar dugu, lehenik eta 

behin, haren garaiko zientzialariek ez zutela ez teleskopiorik eta ez baliabide zientifiko 

garaturik: begi hutsez behatutakoaren ondorioz iritsi zirela jakintsu haiek astronomiaz zekitena 

ikastera.  Eta zer erakusten digu begi hutsez behatutako horrek?  Bada, itxura guztien arabera, 
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Eguzkia -ilargia, planetak eta izarrak bezala- Lurraren inguruan biratzen dela, eta horrexegatik 

ateratzen eta sartzen dela Eguzkia egunero-egunero.  Horrez gain, zenbait hilabete ematen 

baldin baditugu astroek zer posizio duten aztertzen, argi ikusiko dugu haien kokapena ez dela 

beti berdina izaten, eta, itxura batean, mugitu egiten direla zeruko izarrekiko. 

 

Fenomeno horiek guztiak nola edo hala esplikatu nahian, antzinako greziar zientzialari eta 

astronomoek zenbait motatako eredu kosmologikoak proposatu zituzten; besteak beste, 

Platonek Atenasko bere Akademian ikasle izan zuen Eudoxo izeneko astronomoarena.  

Aristotelesek, beraz, ikaskide izan zuen Eudoxo, eta hori dela-eta, haren eredu kosmologikoan 

oinarritu zuen unibertsoari buruzko bere teoria, baina bere-bereak zituen ideiak ere kontuan 

hartuta, jakina. 

 

Aristotelesek uste zuen kosmosa betierekoa dela, ez duela ez hasierarik eta ez bukaerarik, eta 

espazio itxi eta finitu baten barruan dagoela.  Gainera, eredu geozentrikoaren aldekoa zenez, 

Lurra unibertsoaren erdi-erdian dagoela defendatzen zuen.  Haren esanetan, astro guztiak 

Lurraren inguruan biratzen dira, eta orbita zirkular perfektuak egiten dituzte. 

 

Eguzkiaren, ilargiaren eta planeten higidura esplikatzeko, Aristotelesek zera proposatu zuen: 

astro horietako bakoitza Lurraren inguruan biratzen den esfera garden bati kateatuta dagoela. 

ilargia da Lurretik gertuen dagoen esfera.  Eta ilargi-esfera horretaz haratago, Merkurio, 

Artizarra, Eguzkia, Marte, Jupiter eta Saturno daude -esferak horiek ere-; alegia, antzinako 

greziarrek ezagutzen zituzten sei planetak, teleskopioaren laguntzarik gabe begiratu hutsez 

ikus daitezkeen bakarrak. 

 

Azkenik, Aristotelesek uste zuen izarrek ere esfera bat osatzen dutela, denik eta esfera 

handiena, unibertso osoa barruan duena.  Harantzago, ezertxo ere ez omen dago, 

Aristotelesen esanetan. 

 

Eguzkia bezala, izarrak eta planetak ere ez omen dira sekula aldatzen, eta orbita zirkular 

perfektuak eginez mugitzen omen dira beti.  Astro horiek guztiak izaki jainkotiar aldaezintzat 

zituen Aristotelesek. 

 

Gure planetan, ordea, gauzak oso bestelakoak dira: Lurrean gauza guztiak aldatzen, mudatzen 

eta eraldatzen dira, eta mugimenduak ez dira zirkularrak, zuzenak eta inperfektuak baizik.  

Horregatik, heterogeneotzat zuelako, unibertsoa bi eremutan bereizi zuen Aristotelesek. 

 

Aristotelesen ustez, unibertsoa heterogeneoa, betierekoa eta mugagabea da; 
haren eredu kosmologikoa, beraz, geozentrikoa da, argi eta garbi. 

 

Alde batetik, ilargipeko mundua dago, ilargiaren azpian dauden gorputz guztien eremua -

tartean, baita Lurraren gainazalean daudenena ere-.  Guztiz eremu inperfektu eta aldakorra da, 

eta gauza guzti-guztiak daude Enpedoklesen lau elementuen nahaste batez osatuak. 

 

Elementu bakoitzari berezko leku bat dagokionez, haietako bakoitzak posizio jakin bat 

betetzera jotzen du.  Hala, lurrak urpean egotera jotzen du beti, eta urak, berriz, airearen 

azpian kokatzera.  Suak, elementurik sotilena berorixe baita, berez jotzen du gorenean 

egotera, aireaz goitiko eremu batean kokatzera. 

 

Dakizun bezala, teleologia da pentsamendu aristotelikoaren ezaugarri behinenetako bat, eta 

Aristotelesek kosmosaz duen ikuskeran ere finalismoa da gakoa, ezbairik gabe. ilargipeko 

esfera osatzen duten gorputzetako bat berez dagokion posiziotik beste batera aldatzean, 

naturaltasun osoz egiten du atzera, harik eta berriro berezko bere leku horretara itzultzen den 
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arte.  Esate baterako, zer ari gara egiten harri bat lurretik hartu eta airean libre uzten 

dugunean?  Harria berez dagokion lekutik ateratzen, horretantxe. 

 

Horregatik, berez dagokion leku horretara itzultzea duelako xede, harriak beherantz egiten du 

erabateko naturaltasunez.  Horixe gertatzen zaio suari ere: sutzar bat egitean, garrek gorantz 

egiten dute bere-berez, harik eta aireaz goitiko beren berezko posiziora itzultzen diren arte.  

Honezkero ohartuko zinenez, izaki bizidun nahiz bizigabeen mugimendua zertan datzan 

esplikatzea, horixe da Aristotelesen filosofian finalismoari dagokion funtzioa. 

 

Aldiz, gauzak oso bestelakoak dira ilargiaz haraindi dauden gorputzek osatzen duten eremuan, 

ilargiaz goitiko munduan.  Eremu hori guztiz perfektua da, betierekoa, aldaezina eta 

jainkotiarra, eta bertan daude Eguzkia, 

 

 

izarrak eta planetak.  Horregatik, guztiz inperfektuak direlako, ilargiaz goitiko esfera 

horretako astroek ez daukate lau elementuez osatuta egoterik, bosgarren elementu batez 

baizik: Aristotelesek eter esaten zion elementu jainkotiar, hilezkor eta aldaezinaz, alegia.  Eta 

arrazoi berberagatik, hain zuzen, bertako gorputzen mugimenduak ere ezin dira ez zakarrak 

eta ez zuzenak izan, zirkularrak baizik; zirkulu perfektu aldaezinak eginez mugitzen dira, beraz, 

eremu horretako gorputzak. 

 

4.2. Motor ibilgea eta harmonia kosmikoa 
 

Bere eredu kosmologikoa lantzen ari zela, unibertsoko mugimenduen jatorria esplikatu behar 

izan zuen Aristotelesek.  Gorputz bat beste batek soilik mugiaraz dezakeela: horixe 

mugimenduaz Aristotelesek behin eta berriz esandakoa, gogoan izango duzunez. 

 

Planetak zirkularki lekualdatzen dira; bada, beraz, zerbait bultza egiten diena eta esferen 

mugimendua eragiten duena.  Aristotelesek uste zuen esfera bakoitza goragoko esfera batek 

mugiarazten duela, baina arazo bat ere bazekarkion horrek: ba al da ezer aurren-aurreneko 

esfera mugiarazten duenik? 

 

Aristotelesen arabera, auzi horri irtenbidea emateko, suposiziotzat hartu behar da badela 

lehen motor bat, motor ibilgea, kosmoseko mugimendu guztiak eragiten dituena, unibertsoko 

gorputz guztiak mugiarazten dituena, nahiz eta ezer ez egon hura mugiarazteko gai denik.  

Lehen motor hori jarduera eta forma hutsa da, eta Aristotelesen iritziz, haren perfekzio eta 

edertasuna imitatzera jotzen dutelako mugitzen dira unibertsoko gainerako gorputz guztiak. 

 

Kosmologiari buruzko bere lanetan, Aristotelesek Jainkoarekin identifikatu zuen motor ibilge 

hori.  Dena den, kontuan izan behar duzu Aristotelesek, Jainkoa aipatzean, ez zituela gogoan ez 

greziarren jainko-jainkosak, hala nola Zeus edo Apolo, ez kristauen Jainko pertsonala. 

 

Aristotelesek nabarmendu nahi izan zuena zera da: badela indar kosmiko inpertsonal bat, 

izaera jainkotiarrekoa, perfektua eta betierekoa, gauza guztiak mugiarazten dituena eta 

mugimendu unibertsalaren iturburu dena. 

 

Aristotelesen arabera, motor ibilge batek mugiarazten du unibertso osoa. 
Jarduera huts (aktu purua) den motor hori da, ezerk hura mugiarazi gabe, 
gauza guzti-guztiak mugiarazten dituena. 
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5. Aristotelesen logika 
 
 
5.1. Logikaren sortzailea 
 

Aristotelesi zor zaizkion ekarpen intelektual ugarien artean, logikari egindakoak izango dira, 

ziur asko, nabarmenenak.  Gogoan izango duzunez, gure argudioak behar bezala eratuta 

dauden zehaztea da logikaren helburua, eta, horretarako, arrazoibideen egitura aztertzen du. 

Aristoteles Platonen Akademian ikasle hasi zenean, artean kasik landu gabe zegoen filosofiaren 

adar hori.  Logikari buruzko bere ikerlanetan, beraz, Aristotelesek ia hutsetik hasi behar izan 

zuen, baina, edonola ere, haren lorpenak guztiz harrigarriak dira, oso-oso finak.  Are gehiago: 

gero ere, mendeen joanean, asko eta asko izan dira pentsatu izan dutenak logikaren eremuan 

ez zegoela ezer hobetzerik, ez zegoela inolako modurik Aristotelesek adar horretan 

egindakoari ezer adierazgarririk gehitzeko. 

 

XIX. mendearen amaieran eta XX.aren hasieran, ordea, filosofoak logika sinbolikoa lantzen 

hasi ziren, eta ordukoxeak dira, hain zuzen, Aristotelesen sasoiaz geroztik filosofiaren adar 

horretan egindako urratsik emankorrenak.  Hala ere, gaur egungo formulazioak Aristotelesek 

bere logikan emandakoak baino oso beteagoak izan arren, estagirar filosofoaren ekarpenek 

balio handia izaten jarraitzen dute oraindik, eta gure arrazoibideetatik abiatuta ondorioak 

ateratzeko eta gogoetak egiteko gure moduaren parte dira, ezbairik gabe. 

 

Aristotelesek sortu zuen logika, arrazoibideen egitura aztertzeaz arduratzen den 
filosofiaren adarra.  Logika aristotelikoak sekulako garrantzia izan du mendeen joanean, 
eta indarrean egoten jarraitzen du gaur egun ere. 

 
 
5.2. Mintzatu, pentsatu, arrazoitu 
 

Logika hitza grezierazko logos terminotik dator, eta 'hitz', 'solas' nahiz 'diskurtso' esan nahi du.  

Beraz, logikak logosa du aztergai: gure diskurtso eta arrazoibideak, alegia.  Aristotelesek 

berebiziko garrantzia ematen zion logikari, mintzamenak eta arrazoimenak bereizten baikaitu 

gu gainerako animalietatik.  

 

Logikari buruzko bere lanetan, Aristotelesek adierazpenezko hizkuntza, zer edo zer baieztatzen 

edo ukatzen duena, aztertu zuen: hizkuntza apofantiko ere baderitzona, alegia.  "S P da" forma 

duten enuntziatuak -subjektua eta predikatua lotzen dituztenak- ikertu zituen batez ere: 

"Beatriz neska argia da" eta "euskaldun guztiak europarrak dira", esate baterako. 

 

Lehenengo esaldia enuntziatu singular bat da, subjektutzat entitate konkretu bat baitauka; 

bigarrena, berriz, enuntziatu orokor bat da, subjektutzat kontzeptu zabalago bat duenez gero. 

 

Aristotelesen arabera, enuntziatu orokor horiek hiru motatakoak izan daitezke: unibertsalak, 

partikularrak eta mugagabeak.  Baieztatzen dena subjektuak barnean dituen banako 

guztientzat denean baliozkoa, orduantxe da enuntziatu bat unibertsala.  Aldiz, enuntziatua 

partikularra da, baldin eta baieztatutakoa banako jakin batzuentzat baino ez bada egiazkoa.  

Enuntziatu mugagabeetan, ez dago argi baieztapena nori aplika dakiokeen: edo banako guztiei 

edo banako jakin batzuei soilik.  Gainera, Aristotelesek baiezko eta ezezko enuntziatuak bereizi 

zituen.  Aurreko orrialdean aipatutako bi esaldiak baiezkoak dira; "Ez dago ugaztuna den 

hegaztirik" eta antzeko esaldiak, aldiz, ezezko enuntziatuak dira. 
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 Baiezko enuntziatuak Ezezko enuntziatuak 

Enuntziatu singularrak 
S P da 

Imanol euskalduna da 

S ez da P 

Imanol ez da italiarra 

Enuntziatu unibertsalak 

S guztiak P dira 

Euskaldun guztiak europarrak 

dira 

Ez dago P den Srik 

Ez dago martetarra den 

euskaldunik 

Enuntziatu partikularrak 

Bada S bat P dena 

Bada euskaldunen bat arabarra 

dena 

Bada S bat P ez dena 

Bada euskaldunen bat bizkaitarra 

ez dena 

Enuntziatu mugagabeak 
S P da 

Gaztea odolberoa da 

S ez da P 

Agurea ez da buruarina 

 

 
 
   
5.3. Arrazoibideak ikergai 
 

Silogismoena izango da, ziur asko, logika aristotelikoaren ikergai nagusia.  Aristotelesek 

silogismo deritzo hiru enuntziatuz osatutako arrazoibideari.  Lehenengo biak premisak dira, eta 

azkenekoa, berriz, ondorioa.  Arrazoibidea ongi eratuta baldin badago, ondorioa ezinbesteko 

moduz eratortzen da premisetatik.  Gerta daiteke, ordea, arrazoibidea baliozkoa ez izatea: 

ondorioa premisetatik ez eratortzea, alegia. 

 

Premisetatik abiatuta ondorioa noiz eta nola erator daitekeen zehaztea, horixe interesatzen 

zitzaion gehien Aristotelesi.  Auzia argitzeko, silogismo baten barruan enuntziatuak elkarrekin 

nola konbina daitezkeen zehatz-mehatz ikertzeari ekin zion estagirar filosofoak -konbinazio 

horien ondorioz sortzen diren figurak eta moduak aztertzeari, batik bat-, eta argi erakutsi zuen 

hala eratutako zer arrazoibide diren baliozkoak eta zein ez. Ikergai hori, Aristotelesek 

zehaztasun harrigarriz landua, logika aristotelikoaren lorpenik perfektuena da inondik ere, eta 

indarrean jarraitzen du gaur egun ere. 
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FILOSOFIA PRAKTIKOA: 
6. Gizakia 
8.  Etika eudemonista bat 
9. Aristotelesen politika  
 
 

 
 
 
 

6. Gizakia 
 
6.1. Zerk egiten gaitu gizaki? 
 

Orain arte ikusi dugunez, Aristotelesek sekulako garrantzia ematen zion gizon-emakumeok 

mintzatzeko eta pentsatzeko hizkuntza erabili ahal izateari.  Aristotelesek dio gizakia logosa 

duen animalia dela, horixe dela gainerako izaki bizidunetatik bereizten gaituen ezaugarri 

nagusia.  Gainera, mintzamendunak izateak eragiten du gu izaki moralak izatea, horri esker 

baikara ongia eta gaizkia bereizteko gai.  Eta, hain zuzen ere, horrexek omen dakar gure 

bizikidetza antolatu ahal izatea; arrazoimena eta mintzamena, beraz, estu lotuta daude 

gizakion berezko gizartekoitasunarekin. 

 
 
6.2. Gorputza eta arima 
 

Bere teoria hilemorfikoan oinarrituta, Aristotelesek uste zuen gizon eta emakume konkretuak, 

beste edozein substantzia bezala, materiaz eta formaz osatuta daudela: gorputza da gure 

alderdi materiala, eta arima, berriz, gure alderdi formara. 

 

Nolanahi ere, horrek ez du inola ere esan nahi gizakiok bi errealitatez osatuta gaudenik, 

Platonek uste zuen bezala.  Giza gorputz-arimak elkarri modu bereizezinean lotuta daudenez, 

Aristotelesek substantzia bakuntzat zuen gizakia. 

 

Haren arabera, gorputzak eta arimak batasun substantzial bat eratzen dute: gorputza da gure 

osagai materiala, eta gero, materia hori modu jakin batean eratzen da -eta horixe da arima, 

hain zuzen-, eta horrek eragiten du gutako bakoitza den bezalakoa izatea. 

 

Aristotelesek giza arimaz zer dioen ondo ulertzeko, izaki potentzial eta aktualen arteko 

bereizketa ekarri behar da gogora atzera ere.  Aristotelesen esanetan, materia 

potentzialtasunarekin dago lotuta, eta forma, berriz, aktualtasunarekin.  Materia gugan nola 

eratzen eta antolatzen den, horren baitan dago gizabanako bakoitzaren forma. 

 

Gizakioi dagokigunez, gure gorputzak duen egitura bereziak eragiten du gu bizirik egotea eta 

arrazoitu ahal izatea, eta giza arima omen da horren eragile eta arduradun, Aristotelesek 

dioenez. 

 

Arima, beraz, estu-estu lotuta dago gure bizi-jarduerekin eta jarduera intelektualekin, Gizon-

emakumeon funtzionatzeko modu berezia da arima, nolabait esatearren; gure gorputzak bere 

baitan modu latentean gordeak dituen potentzialtasun guztiak aktualizatzeko modua, hain 

zuzen. 

 



 63 
 

Dagoeneko igarriko zenionez, arimari buruzko Aristotelesen ikuskera hori erraz asko aplika 

dakieke landare eta animaliei ere. Izaki bizidun guzti-guztiek egiten dituzte bizi-jarduerak, eta, 

beraz, den-denetan dago gorputza martxan jarrarazten duen arima moduko bat, bizi-iturri 

dena eta izaki bakoitzari bere forma ematen diona. 

 

Izaki bizidun guztiak, alabaina, ez dira berdinak.  Horregatik, Aristotelesek arimaren hiru 

funtzio bereizi zituen: 

 

• Funtzio begetatiboa, izaki bizidun guztioi elikatzea, haztea eta ugaltzea ahalbidetzen 

diguna. 

• Funtzio sentikorra, izaki bizidun batzuei, hala nola animaliei eta gizon-emakumeei, 

inguruan duten mundua hautemateko aukera eta elkarrekin harremanak izateko bidea 

ematen diena. 

• Azkenik, funtzio arrazionala, gizakiok baino ez duguna, eta hitz egiteko eta 

arrazoitzeko ahala ematen diguna. Izaki guztiek dute arima, beraz, baina funtzioak 

aldatu egiten dira izaki-mota batetik bestera: landareen arimari, adibidez, funtzio 

begetatiboa dagokio; animalienari, berriz, baita funtzio sentikorra ere, begetatiboa ez 

ezik; eta giza arimari, hirurak: bai begetatiboa, bai sentikorra eta bai arrazionala. 

 

Garrantzi handiko beste ondorio bat ere badakar Aristotelesek arimaz zuen ikuskera horrek.  

Arimaren eta bizi-funtzioen arteko uztardura guztiz bereizezina baldin bada, zer gertatzen zaio 

arimari hil ondoren?  Gu hiltzean, gorputzak funtzionatzeari uzten dio, eta arima ere hil egiten 

da, beraz.  Arima bizi-iturri eta -sorburu baldin bada -eta horixe uste zuen Aristotelesek-, 

gorputzaren heriotzak haren desagerpena dakar, ezinbestez. 

 

 

7. Ezagutza 
 
7.1. Zer da ezagutzea? 
 

Aristoteles errealista peto-petoa zen, eta haren ezagutzaren teoriak ere horixe du ezaugarri 

nagusia: errealismoa.  Estagirar filosofoak ez zuen sinesten ikus eta uki daitekeen gure 

errealitate honetaz haratagoko Ideien inongo mundutan. 

 

Horregatik, Platonek ez bezala, gure inguruko munduaz -existitzen den errealitate bakarraz, 

alegia- sentimenek ematen diguten informazioa jotzen zuen Aristotelesek ezagueraren iturri 

nagusitzat. 

 

Esan dezagun, hala ere, Aristotelesek bi ezaguera-mota bereizten zituela: ezaguera 

partikularrak eta ezaguera unibertsalak.  Mundu sentigarriko izaki eta objektu konkretuen 

gainekoak dira ezaguera partikularrak: norberaren gorputzaren partikulartasunei buruz guk 

guztiok zehaztasun osoz erdiesten ditugunak, esate baterako. 

 

Bestelakoa da, ordea, Aristotelesek ontzat eta zinez baliagarritzat duen ezaguera-iturria: 

objektu partikularrei buruzkoa ez, baizik eta kontzeptu orokorren gainekoa, hain zuzen.  

Medikuek, esate baterako, berengana joaten diren paziente konkretuen gorputzari buruzko 

xehetasunak ez, giza gorputzaren egitura orokorra zein den ikasi eta jakin nahi izaten dute 

batez ere, eta hori ezaguera unibertsalekin dago lotuta, ezaguera partikularrekin baino 

areago. 

 

 

 



 64 
 

7.2. Abstrakzioa 
 

Dena den, nola iritsi ezaguera orokor unibertsal hori erdiestera, baldin eta, goraxeago esan 

dugunez, gure mundu honetan banako partikularrak baizik ez badaude?  Horretarako, 

abstrakzio induktibo deritzon prozesu bati ekin behar zaio Aristotelesen esanetan; prozesu 

horretan, giza arimaren zenbait ahalmenek esku hartzen dute, hala nola irudimenak, 

oroimenak eta adimenak. 

 

Zenbait banako konkretuk partekatzen duten esentzia zein den jakiteko mekanismoari egiten 

dio erreferentzia abstrakzio hitzak.  Bestalde, ezaguera mota hori partikulartasunetik 

unibertsaltasunera garamatzan orokortze moduko batean oinarrituta egoteak eragiten du 

prozesua induktiboa izatea. 

 

 

Sentimenen bidez hautematen duguna da gure ezaguera-iturri nagusia; dena den, 
abstrakzio induktibo deritzon prozesuaren bidez esentzia unibertsalak atzematea ere 
helburu hartu beharko genuke, Aristotelesen iritziz. 

 

Ikus dezagun, urratsez urrats, zertan datzan prozesu hori: lehenik eta behin, inguruan duguna 

hautematen dugu sentimenen bidez, eta horixe da ezaguera-prozesuaren abialdia; gero, 

irudimenak irudi bihurtzen ditu aurrez hautemandako banako partikular horiek; eta 

oroimenak, azkenik, gogoan gordetzen ditu irudiok guztiok. 

 

Prozesu horren joan-etorrietan, giza gogoa gai da desberdinak izan arren mota berekoak edo 

elkarren antzekoak diren banakoen irudiak elkarrekin alderatzeko. 

 

Azkenik, mota bereko banako partikular horietan guztietan berdina den esentzia aurkitzen 

laguntzen digu adimenak.  Denek partekatzen duten oinarri-oinarrizko ezaugarri komun horri 

nolabait igartzeko, gainera, adimenak nahitaezkoa du objektu horietako bakoitzaren bigarren 

mailako ezaugarri partikular guzti-guztiak bazter uztea. 

 

Horrela, adimena gai da desberdinak izanagatik ere espezie berberaren barruan sailkatzekoak 

diren banakoek partekatzen duten esentzia edo forma orokorra atzemateko. 

 

Adibide batek lagunduko dizu, agian, Aristotelesek abstrakzio induktibo esaten dion prozesu 

hori hobeto ulertzen.  Sentimenek ematen didate, aurrenik eta behin, nire adiskide Leire, Aitor, 

Laura eta Patxiri buruzko informazioa.  Gero, irudimenaz baliatuta irudikatzen ditut haiek nire 

gogoan, eta oroimenak ekartzen dizkit gogora, hala elkarrekin aldera ditzadan.  Hain zuzen, 

horrelaxe ohartzen naiz nire lau adiskideak ez direla berdin-berdinak: batzuk altuxeagoak 

direla, eta beste batzuk, txikixeagoak; batzuek horia dutela ilea, eta beste batzuk beltzaranak 

direla; batzuk nagusiagoak direla, eta beste batzuk, gaztexeagoak. 

 

Eta zer da, ba, adimena?  Bada, bigarren mailako ezaugarri horiek guztiak bazter utzi eta nire 

lau adiskideek partekatzen duten ezaugarri nagusia, gizaki izatea, atzemateko bide ematen 

didan ahalmena.  Beraz, nire adimena, banako partikular horiek elkarrekin konparatuz, gai da 

denek partekatzen duten forma orokorraz jabetzeko; alde eta desberdintasun partikularrak 

gorabehera, nire lau adiskideek giza esentzia berbera dutela ohartzeko, alegia. 

 

Abstrakzio-prozesu horretan oinarrituta, gizakiok ezaguera orokor eta unibertsalak eraiki 

ditzakegu.  Hala ere, gogoan izan behar duzu errealitatearen zer esparru hartzen dugun 

aztergai, haren unean uneko ezaugarrietara egokitu behar duela ezaguerak, Aristotelesen 

ustez.  Geometria aztertzeko egokia den metodoak ez dauka zertan balio aritmetika ikertzeko. 
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Estagirar filosofoaren arabera, jakintzaren alor bakoitzari metodo jakin bat erabiliz heldu behar 

zaio, eta metodo hori alor horren berezitasunetara egokitu behar da, zientziek bat etorri behar 

baitute ikertu nahi duten horrekin. 

 

Aristotelesen arabera, gure ezaguera kasuan kasuko berezitasunetara egokitu behar 
dugu; jakintzaren zer esparru dugun aztergai, haren ezaugarri partikularretara, hain 
zuzen.  Horregatik ezinezkoa omen da jakintzaren alor guztietan ikerketa-metodo 
berbera erabiltzea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Etika eudemonista bat 
 
8.1. Zein da bizitzaren helburua? 
 

Aristotelesen arabera, gizaki guztiok zoriontsu izaterantz bideratzen dugu gure bizitza.  

Grezieraz eudaimonia deitzen zioten zorionari, eta horregatik esaten da, hain zuzen, 

Aristotelesen etika eudemonista dela. 

 

Baina denok zoriontsu izatea bilatzen badugu ere, zoriona zertan datzan zehatz-mehatz esatea 

ez da batere erraza.  Beren premiak aseak dituztenean eta jateko, lo egiteko eta dibertitzeko 

beste dutenean, orduantxe jotzen dute beren burua zorionekotzat zenbait pertsonak.  Aldiz, 

Aristotelesek uste zuen gizakioi ez zaigula aski premiak asetze huts hori, gizon-emakumeok 

bizimodu beteagoa lortzea hartu beharko genukeela xede, horrek bereizten gaituelako gizakiok 

gainerako animalietatik: gu izaki arrazionalak izateak, alegia. 

 

8.2. Bertutea, Aristotelesen arabera 
 

Aristotelesek ere bazekien, jakina, ez dagoela zoriontsu izaterik oinarri-oinarrizko gure premiak 

asetzeko beharrezkoa den gutxieneko ongizate materialik ezean; goseak jota dagoenak ez 

daukala zoriona lortzerik, ez eta non babestu ez duenak ere.  Baina funtsezko premia horiek 

aseak izate hutsa ere ez omen da nahikoa, Aristotelesek dioskunez; nahitaezkoa omen da 

haratago joatea, benetan zoriontsu izatera iritsiko bagara. 

 

Eudemonismo aristotelikoa ondo ulertzeko, beraz, Aristotelesek egiazko zorion horretaz zer 

dioen jakitea komeni da.  Haren arabera, premiak aseak dituela-eta gogobete bizi dela uste 

duena ez, baizik eta bizimodu bete-betea duena da zorioneko.  Horregatik, eta paradoxikoa 

badirudi ere, hil ondoren baino ez omen dago erabakitzerik pertsona bat benetan zoriontsua 

izan den ala ez; alegia, pertsona horrek bere bizialdian bizimodu on eta bete-betea izan duela 

ziur esan daitekeenean. 

 

Zorion-egoera erabateko horretara iritsiko bagara, gainera, Aristotelesek dio nahitaezkoa dela 

gure bizitza praktikoan ahalik eta ondoen jokatzen ahalegintzea.  Portaera bikain eta egoki 

horri arete deitzen zioten antzinako greziarrek, eta euskaraz ere badugu paretsuko esanahia 
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duen ordain bat: 'bertute'.  Horrenbestez, gure jokabidea bertutetsua izatean jarri behar dugu 

arreta, zoriontsu izango bagara. 

 

Modu bertutetsuan jokatuz gure jokabidea aukeratzen badakigunean, orduantxe 
lor dezakegu, Aristotelesen ustez, zorion erabatekora iristea. 

 

Aristotelesek bi motatako bertuteak bereizi zituen: alde batetik, bertute etikoak, gure 

harremanetan besteekin jokatzeko dugun moduarekin lotuak; eta, bestetik, bertute 

dianoetikoak, gure arrazionaltasun teorikoa erabiltzeko moduarekin zerikusi handiagoa 

dutenak. 

 
8.3. Bertute etikoak 
 

Gure harremanetan besteekin ahalik eta modurik egokienean jokatzeari dagokio bertute 

etikoa, eta Aristotelesen arabera, ohitura edo aztura bat da, beste pertsona batzuekin behar 

bezala portatuz ¡kasten eta barneratzen duguna.  Norberak hautatuak dira ohitura horiek, 

pertsona bakoitzak deliberatu behar baitu, unean-unean nola jokatu erabakiz, zer ekintza-

mota egin nahi dituen.  Ekintza bat oso sarri errepikatzea aukeratzen dugunean, ekintza hori 

aztura bihurtzen da, eta horrek gure izaera moldatzea eragiten du.  Hala, joera moduko bat 

hezurmamitzen da gure baitan, gerora ere berdin jokatzera bultzatzen gaituena.  Horregatik, 

Aristotelesek sekulako garrantzia ematen zion gure ohiturak ondo aukeratzeari, hautapen 

horren bidez, funtsean, zer pertsona-mota izan nahi dugun erabakitzen ari baikara. 

 

Eta zein ote da, ba, gure ohiturak ahalik ondoen aukeratzeko irizpiderik egokiena?  Zoriona 

erdietsiko badugu, nahitaezkoa da, Aristotelesen ustez, gure hautuak neurriz hartzen ikastea, 

muturreko jarreretatik ihes eginda.  Pentsa dezagun, adibidez, nolakoa behar lukeen soldadu 

baten jokabideak: soldadua gaizki ariko litzateke baldin eta, beldurra mendean hartu ezinik, 

gudu-zelaitik koldarki ihes egingo balu; baina haren jokabidea ez litzateke askoz hobea izango 

baldin eta, ausartegi jokatu, eta beste inoren babesik gabe, bakar-bakarrik, oldartuko balitzaie 

etsaiei.  Adoretsu jokatzea, horixe du egokiena soldaduak.  Adorea, izan ere, bertute bat da; 

aldiz, koldarkeria eta ausarkeria bizioak dira, uxatu beharreko jarrera gaiztoak. 

 

Guk hautatutako-ohiturak dira bertute etikoak, eta gure izaera moldatzen dute.  Horrek 
joera moduko bat ernatzen du gugan, erdibidea aukeratzera eta muturreko jokabideak 
baztertzera bultzatzen gaituena. 

 

Argi esan behar da, dena den, erdibide hori zertan datzan ez dagoela modu erabatekoan 

zehazterik, zirkunstantzien araberakoa baita.  Adiskidetasunaz ari dela, esate baterako, 

Aristotelesek dio gure lagunekin ez dugula inola ere zekenak izan behar, baina ezta zarrastelak 

ere.  Bi mutur horien artean erdibidea zein den aukeratzean, horretantxe datza 

eskuzabaltasuna.  Pertsona eskuzabalak ez du xuhur jokatzen, bai baitaki berea besteekin 

banatzen, baina ez da esku beteka ibili zale ere, eta daukatena berarekin partekatzen uzten die 

besteei.  Hala eta guztiz ere, pertsona bakoitzaren zirkunstantziek erabakitzen dute erdibidea 

non dagoen.  Diru asko duenak, eskuzabal jokatu nahi baldin badu, asko eman beharko du; 

diruz eskas dabilenak, aldiz, aski du duen horretatik zer edo zer ematea eskuzabala izateko. 

 

Gure bizitza zoriontsu izaterantz bideratu nahi baldin badugu, erdibidea non den 
bilatzen ikasi behar dugu, gure gorabehera eta zirkunstantzia pertsonalak kontuan 
hartuta. 
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8.4. Justizia 
 

Etikari buruzko bere lanetan, Aristotelesek arreta handia eskaini zion bertute etiko 

adierazgarrienak (adorea, eskuzabaltasuna, adiskidetasuna, auto-kontrola bihotz-zabaltasuna, 

zintzotasuna ... ) xehe-xehe aztertzeari.  Haren esanetan, baina, bada bertute etiko bat, 

garrantzi handikoa, gainerako guztiei nabarmen gailentzen zaiena: justizia. 

 

"Zeini berea ematea" du oinarri justiziak, Aristotelesek bertute gailen horri buruz emandako 

definizioaren arabera.  Definizio horrek oso egokia eman dezake itxura batean, baina bi eratara 

interpreta daitekeenez gero, Aristotelesek bi justizia-mota bereizi zituen: 

 

- Trukatze-justizia.  Justizia-mota hori trukeekin lotuta dago, eta zera dio: 

emandakoaren balio bereko zerbait jasotzea dela bidezkoa.  Baten bati zaldi bat 

saltzen baldin badiot, hark trukean balio bereko zerbait ematea litzateke justua. 

 

- Bigarren adiera batean, baina, justiziak lotura handiagoa du galerak eta irabaziak 

behar bezala banatzearekin.  Justizia-mota horri banatze-justizia deritzo, eta zera dio: 

bakoitzaren meritu, gaitasun edo premien araberako banaketa dela bidezkoa.  

Banatze-justizian oinarrituta, aberatsek ordaindu beharko lukete zerga gehien, jende 

xumeak baino diru gehiago baitaukate; eta gutxien dutenek jaso beharko lukete 

laguntza gehien, beren kasa ere ondo konpon daitezkeenak baino egoera okerragoan 

baitaude. 

 

Aristotelesek justiziari irizten zion bertute etiko oinarrizkoena.  Dena dela, bi justizia-
mota bereizi zituen: alde batetik, trukatze-justizia; eta, bestetik, banatze-justizia. 

 
 
 
 
8.5. Bertute dianoetikoak 
 

Bertute etikoez gain, badira beste mota bateko bertuteak ere, dianoetiko edo intelektual 

deritzenak, arrazoimen teorikoarekin lotuta daudenak.  Mota horretakoak dira, besteak beste, 

jakinduria (sophia), intuizio intelektuala (nous), zientzia (episteme) eta artea (tekhne).  

Bertute horiek guztiek errealitatea ulertzen laguntzen digute, eta garrantzi handikoak dira zer 

egin eta nola jokatu erabakitzeko.  Aristotelesek, ordea, beste bertute bat zuen gorentzat: 

zuhurtzia (phronesia), hain zuzen. 

 

Praktikan nola jokatu arrazionalki erabakitzen laguntzen digun bertute intelektuala da 

zuhurtzia; estu-estu lotuta dago praxiarekin, baina ez da bertute etiko bat, hala ere.  Kasu 

bakoitzean zer egin jakiteko arrazoimena behar bezala erabiltzean datza zuhurtzia, eta 

horregatik esaten da bertute intelektual bat dela.  Pertsona zuhurra kasu bakoitzean erdibidea 

non den badakiena da, eta, beraz, ondo daki horren arabera jokatzen, bere zirkunstantzia eta 

gorabehera pertsonalak kontuan hartuta. 

 

Bertute dianoetikoak adimenarekin lotuta daudenak dira.  Aristotelesek zuhurtzia zuen 
mota horretako bertute nagusitzat, hark ematen baitigu gure jokabidea arrazionalki 
orientatzeko aukera. 
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9. Aristotelesen politika 
 
9.1. Etika eta politika uztartuta daude 
 

Aristotelesen esanetan, gizakiok, berez eta izatez, animalia gizartekoiak gara, eta horregatik, 

etika eta politika modu bereizezinean lantzen dira haren filosofian.  Horretan, Aristoteles ez 

zetorren bat sofistekin, filosofo horiek guztiz bestelako teoria baten aldekoak baitziren.  

Gizartea gizakiaren sorkari bat delako ideiaren alde egiten zuten sofistek; gure arteko 

bizikidetza erraztearren sortutako asmakari bat dela, hain zuzen.  Teoria horren arabera, 

gizartea artifiziala da jatorriz, hitzarmen arbitrario eta konbentzional baten ondorio baita.  

Aristotelesek, aldiz, oso bestelako ustea zuen: gizakiok izatez gara gizartekoiak, hark zioenez.  

Aristotelesen hitzetan, gizakiok gizartean bizi beharra daukagu, jaioz geroztik gure 

gizatasunaren parte baita gizartekoitasuna.  Gizakiok besteekin biziz baizik ezin lor dezakegu 

pertsona gisa haztea eta garatzea.  Beraz, gizartea ez da inola ere sorkari artifizial bat. 

 

Gorago ere ikusi dugunez, Aristotelesek zoriona lortzerantz bideratu zuen bere etika.  Baina 

gizon-emakumeok, zoriontsu izatera iristeko, gure harremanetan besteekin behar bezala 

jokatzen ikasi behar dugu.  Gizakiok ez gara bakarrik bizitzeko gai, geure burua ez baitzaigu aski 

horretarako; aitzitik, besteen premia dugu bizirik jarraitzeko. 

 

Aristotelesen esanetan, gizakia gizartekoia da izatez.  Besteekin bizitzea gure 
gizatasunaren parte da, zeren eta gizakiok, geure burua aski ez zaigunez, ez baikara 
bakarrik bizitzeko gai; aitzitik, gizon-emakumeok gizarte baten barruan soilik lortzen dugu 
bizirik jarraitzea. 

 
9.2. Sistema politikoen sailkapena 
 

Politikari buruzko bere ikerlanetan Aristotelesek hartutako ikuspegiak ez dauka batere 

zerikusirik Platonenarekin.  Gogoan izango duzunez, Errepublika lan entzutetsuan, gizarte ideal 

eta perfektu batek nolakoa izan beharko lukeen argitzea hartu zuen helburu Platonek.  

Aristotelesek, aldiz, bere maisuarenaz bestelako ikerketa-ildo bati ekin zion, eta bere sasoian 

han-hemenka nagusi ziren sistema politiko erreal guztiak aztertu zituen . Horretarako, zehatz 

mehatz ikertu zituen garai hartako konstituzio politikoak, Greziako polisek arau eta lege 

gorentzat zituztenak. 

 

Gobernu-sistema erreal horiek alderatzen hasita, erregimen politiko guztiak bi multzo handitan 

sailka daitezkeela ondorioztatu zuen Aristotelesek: batetik, gizartea justizian oinarrituta 

arautzen dutenak, indarrak herritar guztion ongia lortzerantz bideratzen dituztenez gero; eta, 

bestetik, erregimen politiko bidegabeak, boterean daudenen ongi partikularra lortzea beste 

xederik ez dutenak. 

 

Gainera, sistema politiko justuak hiru multzotan sailka daitezke, agintea zenbat lagunek duten 

kontuan hartuta.  Horrelakoen artetik, monarkietan pertsona bakar batek aginte osoa izaten 

du; aristokrazietan, berriz, boterea gizabanako gutxi batzuen esku egoten da; eta 

demokrazietan, herritarrek guztien interesari begira gobernatzen dute. 

 

Bestalde, erregimen politiko bidegabeak ere modu berean sailka daitezke.  Pertsona bakar 

batek botere osoa bere esku dueneko erregimen bidegabeari tirania deritzo.  Tiraniek ez dute 

denen ongia bilatzen, ezpada agintea bere esku duen tiranoarena.  Gobernua pertsona gutxi 

batzuen mesedetan jartzen duen erregimen politikoari oligarkia deitzen zaio.  Azkenik, 

demagogia deritzo herritar gehienek, denen ongia lortzearren lan egiteari utzi, eta boterea 

beren alde erabiltzen duteneko erregimen bidegabeari. 
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9.3. Erregimen politiko onena 
 

Edonon eta edonoiz aplikatzekoa litzatekeen gobernu-modu ideal bat proposa ote litekeen 

erabakitzeari dagokionez, Aristoteles ez zetorren bat bere maisu Platonekin.  Bere ikerlan 

enpirikoetan lortutako datuetan oinarrituta, Aristotelesek argi eta garbi ikusi zuen zer-nolako 

aldeak zeuden estatu batzuetatik beste batzuetara.  Kasu bakoitzean gobernu-sistema 

egokiena zein den jakiteko, beraz, zorrotz aztertu behar dira lurralde, gizarte eta sistema 

ekonomiko bakoitzaren berezitasunak: zenbait hiritan, gobernu-sistematzat monarkia 

hautatzea izan liteke egokiena; beste zenbaitetan, berriz, aristokratek agintzea; eta badira, 

azkenik, gobernu-sistema egokientzat demokrazia hautatzen dutenak ere.  Gogoan hartu 

beharrekoa da, dena den, Aristotelesek gobernu-sistemei bidezkotzat jo ahal izateko ezartzen 

zien baldintza; hots, denen ongia bilatzea, gobernarien interes partikularren gainetik. 

 

Hala eta guztiz ere, denen artetik egokiena zein sistema politiko litzatekeen proposatzen 

hasita, Aristotelesek uste zuen erregimen politiko ideala tarteko tamaina lukeena litzatekeela: 

ez oso handia eta ez oso txikia ez den estatu bat, alegia.  Izan ere, estatua lurraldez handiegia 

balitz, herritarrek ez lukete elkar ezagutuko, eta horrek izugarri zailduko lituzke bertako 

gobernu- eta administrazio-lanak; aitzitik, lurraldez txikiegia balitz, estatuak ez luke baliabide 

nahikorik izango, eta autarkia galduko luke, beraz.  Greziako polisen paretsuko tamaina 

lukeena, horixe izango litzateke estatu ideala, Aristotelesen esanetan. 

 

Gainera, Aristoteles gobernu moderatu bat ezartzearen aldekoa zen, horrek gehiegikeriak 

uxatzen lagunduko zuelakoan.  Horretarako, erdi-mailako klaseek gobernatu beharko lukete, 

horiek modu justu eta orekatuan agintzen baitakite.  Aristotelesen ustez, aberatsek are 

gehiago aberasteko erabili ohi dute boterea, eta pobreek, berriz, besteei beren ondasunak 

kenduz pobreziatik irteteko.  Aldiz, erdi-mailako klaseek, ez oso aberatsak eta ez oso pobreak 

ez direnez gero, uko egiten diote muturreko erabakiak hartzeari, eta modu justu eta 

moderatuan gobernatzen dute, beraz. 

 

Aristotelesen arabera, ez dago sistema politiko idealik.  Edozein erregimen politiko 
izan daiteke justua, haren helburua denen ongia lortzea bada. 

 
 
 
9.4. Parekotasunik eza, Aristotelesen arabera 
 

Aristotelesen pentsamendu politikoa azaltzean, kontuan izan behar da antzinako pentsalari 

gehienek -Aristoteles bera ere tartean zela- ez zutela gizakien arteko berdintasunean sinesten, 

ez zutela uste denok elkarren pareko jaiotzen garenik.  Aristotelesek uste zuen, sortzez eta 

izatez, gizaki batzuei agintzea dagokiela, eta beste batzuei, berriz, obeditzea.  Greziarrei ere 

berez omen zegokien barbaroak azpian hartzea, haiek baino askoz nobleagoak eta saiatuagoak 

zirenez gero.  Uste horretan oinarrituta zuritu zuen esklabotza Aristotelesek: gizon-emakume 

batzuk nagusi izateko jaio dira, eta beste batzuk, berriz, jopu izateko.  Gizonak ere emakumeak 

baino hobeak dira sortzez, Aristotelesen arabera; horregatik, hain zuzen, gizonek nagusi izan 

behar dute, eta emakumeek berriz, mendeko. 

 

Aristotelesek dio gizaki batzuei agintzea eta beste batzuei obeditzea dagokiela sortzez eta 

izatez.  Teoria horretan oinarrituta, Aristotelesek, batetik, esklabotza zuritu zuen, eta, bestetik, 

gizonek emakumeen nagusi izan behar dutela defendatu zuen. 

 

Aristotelesen teoria politikoa gaur egungo gure talaiatik aztertzean, harrigarri samarra egiten 

da hain pentsalari zorrotz eta argia esklabotza eta matxismoa defendatzen ikustea, eta hain 

modu agerikoan, gainera.  Aristotelesen alde, esan dezagun ez zela bera izan ikuskera horien 
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alde egin zuen bakarra, ezta hurrik eman ere: bere sasoiko kulturan, iritzi horiek erabat 

errotuta zeuden, eta gero ere, duela gutxira arte, pentsalari eta filosofo gehien-gehienek 

paretsuko usteak defendatu izan dituzte.  Hori dela eta, hain zuzen, Aristotelesek gizonezkoen 

nagusitasuna defendatu izana baino askoz harrigarriagoa da Platonek, bere Errepublika lanean 

hiri ideala nola antolatu beharko litzatekeen aztertzen ari zela, gizon eta emakumeen arteko 

genero-berdintasuna aldarrikatu izana. 

 

 

10. Filosofia helenistikoa 
 
10.1. Helenismoa 
 

Kristo aurreko 323. urtean Alexandro Handia hiltzeaz batera hasten den historiako aldia da 

helenismoa.  Alexandro hil ondoren, haren jeneralek inperioa elkarren artean banatu, eta 

haietako bakoitza lurralde bateko errege bihurtu zen.  Horrek, Grezia osoan gobernu-

sistematzat monarkia ezarri izanak, beren autonomia galtzea ekarri zien polisei eta, erregimen 

politiko haiek guztiz autoritarioak zirenez, hiriko bizitza politikoan aktiboki parte hartzeari utzi 

behar izan zioten herritarrek. 

 

Greziarrek askatasun politikoa galdu izana gorabehera, dena den, bai zientziak eta bai kulturak 

nabarmen egin zuten aurrera aldi helenistikoan.  Atenasek filosofiaren erdigunea izaten 

jarraitu zuen gerora ere; baina, garai hartan bertan, Egiptoren iparraldean, Alexandria izeneko 

hiriak jakintsu asko erakarri zituen, eta garrantzi handiko ikerketa- eta ezaguera-gune bihurtu 

zen. 

 

10.2. Moralarekiko kezka 
 

Filosofo helenistikoek auzi etikoak landu zituzten nagusiki.  Sasoi hartako zirkunstantzien 

ondorioz, pentsalariek politikaz gogoeta egiteari utzi zioten, horretan jardutea alferrikakoa zela 

iritzita.  Dinastia helenistikoak nagusitzeaz batera, filosofoak ohartu ziren ezinezkoa zela gure 

arteko bizikidetza nola antolatu beharko genukeen espekulatzen jarraitzea, eta auzi moralak 

buru-belarri aztertzeari ekin zioten.  Askatasunik eta segurtasunik gabeko testuinguru hartan, 

beraz, nork bere burua nola gobernatu, gure bizitza zoriontsu izaterantz nola bideratu eta 

antzeko auzi etiko gailenak hartu zituen gogoetagai filosofiak. 

 

Filosofia helenistikoaren gogoetagai nagusia etika izan zen.  Autoritarismo 
monarkikoa hedatzeaz eta nagusitzeaz batera, sasoi hartako pentsalari eta 
filosofoek gogotsu ekin zioten zorion indibiduala lortzeko biderik onena zein izan 
zitekeen bilatzeari. 

 
10.3. Filosofia-eskola helenistikoak 
 

Aldi helenistikoan, asko izan ziren Grezia osoan barrena -Atenasen, batik bat- filosofia lantzen 

jarraitu zuten eskolak: Platonen Akademia eta Aristotelesen Lizeoa, besteak beste.  Eskola 

sokratiko txikietako batzuk ere ordukoxeak dira, hala nola zinikoek osatutakoa; eta garrantzi 

handiko beste filosofia-korronte batzuk ere garai hartantxe sortu ziren, zorion indibiduala 

bilatzea helburu hartuta.  Horien guztien artean -eta gerora filosofiaren historian izan zuten 

itzal eta eragin sekulakoa dela tarteko-, hiru filosofia-eskola helenistiko handiak nabarmendu 

behar dira: epikureismoa, estoizismoa eta eszeptizismoa. 

 

Aldi helenistikoan, hiru filosofia-eskola handi sortu ziren: epikureismoa, estoizismoa 
eta eszeptizismoa. 
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10.4. Epikureismoa 
 

Epikuro Samoskoak, K.a. I V. mendearen amaieran Atenasen 

bizitzen jarri, eta eskola epikurearra sortu zuen.  Auzi fisiko 

eta psikologikoak ere ikertu zituen arren, Epikuroren 

filosofiaren alderdirik ezagunena haren proposamen etiko 

hedonista da, inondik ere.  Epikurok uste zuen gizakiok gure 

bizitzan bilatzen saiatu behar dugun on gorena zoriona dela.  

Eta zertan datza zoriona, Epikuroren iritziz?  Bada, mina 

uxatzean, hala plazeraz gozatzeko. 

 

Epikurok egindako plazeraren aldarri horrek, hala ere, ez gaitu nahasi behar.  Samosko 

filosofoak ez du neurrigabe bizi behar dugunik proposatzen; haren iritziz, plazera ez datza 

gehiegikerian.  Epikurok zioenez, gehiegikeriek une bateko plazer handia eragin diezagukete, 

baina gero sufrimendua eta mina sortu ohi dizkigute.  Horrelakoetan, Epikuroren arabera, 

premia hutsal horiei uko egitea da onena, eta horren ordez, baretasuna eta sosegua bilatzea.  

Oparo jan-edateak oso atsegingarria dirudi, baina baztertu beharrekoa da, luzarora kalte egin 

baitiezaguke. 

 

Luxuzko produktu sofistikatu eta exotikoak sarritan kontsumitzeak ere plazer handia ekar 

diezaguke, baina halako batean gure ahaletik kanpo dagoen zer edo zer lortu nahi izanez gero, 

horrek sufrimendua sortu ohi digu.  Izan ere, Epikuroren esanetan, plazer preziatuenak ez dira 

gorputzarenak, espirituarenak baizik, hala nola adiskideekin egotea eta ezagueraz gozatzea. 

 

Kontu hori argitu nahian, gizon-emakume guztiok sentitu ohi ditugun irrikak bereizi, eta 

plazerak hiru multzotan sailkatu zituen Epikurok.  Jan-edatea eta hotz egiten duenean janztea, 

esate baterako, berezkoak eta premiazkoak dira; zoriontsu izan nahi badugu, nahitaez ase 

beharrekoak dira plazer horiek, baina neurriz betiere.  Beste plazer batzuk berezkoak dira, 

baina ez premiazkoak, hala nola fintasun handiko jakiak jatea; plazer horiek asetzeko gai ez 

izateak zorigaiztoko egiten gaitu, eta hobe da, beraz, halakoei uko egitea.  Eta, azkenik, badira 

ez berezkoak ez premiazkoak ez diren plazerak ere, ospea eta aberastasuna lortzeko irrika, 

adibidez; irrika horiek ase ezin izateak alferrik sufritzea ekarri ohi digu sarritan, eta hori dela 

eta, halakoak erabat baztertzea izaten da egokiena. 

 

Gizon edo emakume jakintsuak, plazera bilatuz eta mina uxatuz zorion bete-betea erdiestea 

helburu duenez gero, gogor ahalegindu behar du bere bizitzan neurriz eta zentzuz jokatzen.  

Horretarako, gure nahi edo desira natural eta premiazkoak asetzea soilik hartu behar dugu 

gure bizitzaren ardatz, eta naturarekin bat eginik bizi.  Hain zuzen ere, horretantxe datza 

Epikurorentzat zoriona: barne-asaldurarik eta -ezinegonik ezean.  Epikurok, baretasun-nahi 

hori adierazteko, grezierazko ataraxia hitza erabiltzen du: asaldagaiztasuna, alegia.  Eta horixe 

da, haren iritziz, zorion beterako bidea. 

 

Epikurok plazera lortzearen eta mina uxatzearen garrantzian jartzen du azpimarra; 
horregatik, haren etika hedonista dela esaten da.  Samosko filosofoaren arabera, 
benetan zoriontsu izan nahi badugu, ataraxia edo asaldagaiztasuna lortu behar 
dugu, bizimodu bare eta orekatua izanda. 
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10.5. Estoizismoa 
 

Eskola estoikoa Zenon Zitiokoak sortu zuen K.a. III . 

mendearen hasiera aldera, eta Grezian ez ezik, erromatar 

munduan ere jarraitzaile ugari erakarri zituen.  Estoikoek 

ekarpen garrantzitsu ugari egin zizkioten logikari, eta interes 

handiko teoria fisiko eta kosmologikoak proposatu zituzten.  

Baina, hala eta guztiz ere, beren etikagatik dira ezagunak 

estoikoak, gerora ere, mendeen joanean, haien filosofia 

moralak itzelezko eragina izan baitu. 

 

Estoikoak erabat sinetsita zeuden naturan badela lege bat, 

guztiz zurrun eta aldaezina, unibertsoan diren gauza guztiak mendean dituena eta mundua 

zorrotz arautzen duena.  Ezerk ez omen dio ihes egiten lege natural horren halabeharrari, 

gauza orok aurrez ezarria baitu bere patu ezinbestekoa.  Lege kosmiko hori printzipio 

arrazionalek gobernatzen dutenez, gizakiok haren berri jakitera irits gaitezke adimenaz 

baliatuta.  Eta horretantxe datza, hain zuzen ere, jakintsuaren egitekoa: lege natural zurrun 

hori saihestezina dela onartu eta gure bizitza haren arabera egokitzen saiatzean. 

 

Estoikoek uste zuten ez dagoela destinoak finkatutako bide hori inola ere aldatzerik.  

Horregatik, lege kosmiko hori aldaezina delako, gizon-emakume zentzugabeok alferrik saiatuko 

gara haren aurka matxinatzen.  Destinoak gordea digun patuari nola aurre egin, ordea, bai 

erabaki dezakegu; eta horixe da, estoikoen esanetan, jokabiderik zuhurrena: patuak zer 

halabehar ekartzen digun, horren aurrean adorez jokatzea, nork bere burua gobernatzen 

ikasiz.  Zenbait pertsonak, ordea, ez dute baretasun-egoera horretan bizitzea lortzen, eta, 

horrenbestez, patuaren gorabeherek etengabe asaldatzen dituzte. 

 

Aldiz, estoikoek zioten asaldurazko bizimodu horrek nor bere buruaren jabe izatea galarazten 

duela, gure zoriona eta gure zorigaitza halabehar itsuaren eta gure esku ez dauden gertaeren 

mende uzten duenez gero.  Benetan gure buruaren jabe izan nahi badugu, destinoak gordea 

digun patua onartu beharra dago batere asaldurarik gabe.  Horretan dautza benetako bertutea 

eta benetako jakinduria.  Estoikoek apatia esaten zioten datorrena datorren bezala onartzeko 

jarrera horri, eta haien iritziz, horixe da geure buruarekin baketzen gaituen zorion beterako 

benetako bidea. 

 

Estoikoen ustez, ba omen da lege natural bat munduaren funtzionamendua arautzen 
duena.  Lege horrekin bat eginik patuak gordea digun halabeharra modu apatikoan 
onartzearen garrantzia azpimarratzen zuten estoikoek. 

 

10.6. Eszeptizismoa 
 

Egia modu absolutuan jakitera iristek o ezina. Horixe du tesi 

nagusia eskola eszeptikoak, Pirron Eliskoak K.a. 111. mendearen 

hasieran sortua.  Eszeptikoen ustez, gizon-emakumeok itxura 

hutsak baino ez ditugu ezagutzen, gizakioi ezinezkoa baitzaigu 

benetako errealitatea nolakoa den ziur jakitea.  Horregatik, giza 

ezaguera erabat mugatua delako, ez daukagu sekula dakigunaz 

ziur egoterik, eta, beraz, auziren bati buruz zer iritzi dugun esan 

behar izaten dugunean, asmatuko ote dugun ziur jakitea 

ezinezkoa da.  Ondo pentsatzen hasita, izan ere, beti da posible 

edozein iritziren aldeko nahiz kontrako zenbanahi argudio 

aurkitzea. 
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Horiek horrela, eszeptikoek zioten muturreko jarrerak saihestea dela zuhur jokatzeko bide 

posible bakarra, eta, beraz, gure iritziak zuzenak ala okerrak diren jakin nahi izatea alferrikakoa 

denez, iritzia emateari berari ere uko egin behar diogu (epokhe, grezieraz), nahi eta nahi ez.  

Horrela soilik irits gaitezke gizon-emakumeok eszeptikoek on gorentzat zutena lortzera; gure 

espiritua sosegatu eta erabateko bakean bizitzera, alegia.  Baretasun- eta sosegu-egoera 

horretan bizi nahi badugu, nahitaezkoa da egia erlatiboa dela eta errealitatea norberak 

hautematen duen bezalakoa dela onartzea.  Horrek, bistan denez, sistema zientifiko eta 

filosofiko erabatekoak eraikitzea galarazten du, baina ordainetan, aukera ematen digu besteen 

iritziekiko jarrera ireki eta tolerantea izateko. 

 

Gure iritziak egiazkoak diren jakitea ezinezkoa dela zioten eszeptikoek, eta, beraz, 
iritziak modu kategorikoan emateari berari uko egin beharko geniokeela defendatzen 
zuten.  Eszeptizismoak ez du ezagueraren pilaketa inola ere errazten, baina 
ordainetan, besteen iritziekiko jarrera ireki eta tolerantea izatea ahalbidetzen du. 

 
 

11. Zientzia helenistikoa 
 
11.1. Alexandriaren distira 
 

Filosofiaren alorrean ez ezik, 

zientziarenean ere distira handiko 

sasoia izan zen aldi helenistikoa, 

garapen-aro bikain-bikaina.  Kristo 

aurreko 111. mendean, Alexandro 

Handiak Egipton sortu zuen 

Alexandria hiria bilakatu zen 

ikerketa zientifikoaren Antzinaroko 

gune nagusia; baina, hiri horretan ez 

zik, beste bazter batzuetan ere, hala 

nola Sirakusan (Sizilia), zientzia 

izugarri garatu eta landu zuten 

bertan lanean ziharduten jakintsuek. 

 

Egiptoko errege-erreginek sasoi hartako zientzialariei emandako babesak likatzen du 

Alexandria gune intelektual gailena bihurtu izana.  Izan ere, haien babespean eraiki zen 

luzaroan munduko liburutegi handiena izan zena: Alexandriako liburutegi itzela, bere apaletan 

papirozko milaka biribilki gorde. Liburutegi bikain horretaz gain, museo bat eta ikerketa-gune 

bat ere bazeuden hirian, eta horrek denetariko ikertzaileak erakarri zituen: matematikariak, 

astronomoak, medikuak, historialariak, filologoak... 

 

Alexandriako zientzialari handien artetik, Euklides matematikari ospetsua izan zen 

nabarmenenetako bat.  Elementuok izeneko bere lan ospetsuan, Euklidesek bere sasoiko 

matematika-ezaguera guztiak bildu eta sistematizatu zituen.  Lan horretan, greziar 

matematikariak frogapenezko metodo bati jarraitu zion axiometatik eta definizioetatik 

abiatuta dedukzio bidez zenbait teorema aurkitzeko.  Zientzialari bikainenen artean aipatzekoa 

da Apolonio Pergakoa ere, ebakidura konikoei buruzko bere lan zorrotze-zehatzek famatu 

zuten matematikari handia. 

 

Aristarko Samoskoak -inolako zalantzarik gabe astronomo helenistiko bikainenetako bat izan 

zenak- guztiz metodo berritzailea asmatu zuen, Lurraren eta ilargiaren zein Lurraren eta 

Eguzkiaren artean zer distantzia dagoen neurtzen zuena.  Heliozentrismoaren aldekoa izateak 
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egiten du hain berezi Aristarko, garai hartan Aristotelesen eredu geozentrikoa baitzen nagusi.  

Garai bertsuan, astronomoa ez ezik geografoa ere bazen Eratostenesek doi samar neurtu zuen 

lur-esferaren tamaina.  Geroago, K.a. 11. mendean, Hiparko matematikari eta astronomoak, 

batetik, izarrak katalogatu zituen, eta bestetik, astronomia zientzia kuantitatibo bihurtu zuen, 

astroek zeruan zer posizio duten sistematikoki erregistratzen hasi zenez gero. 

 

Fisikak eta zientzia aplikatuek ere nabarmen egin zuten aurrera garai hartan; Arkimedes 

Sirakusakoak bi diziplina horiei egindako ekarpenei esker, batik bat.  Arkimedes matematikari 

bikaina zen, baina baita ingeniaria ere, bere ezaguerak probetxu handiko gailuak egiteko 

erabiltzen zituena.  Palankaren legeak eta hidrostatikaren oinarrizko printzipioak, besteak 

beste, Arkimedesi zor zaizkio. 

 

Aldi helenistikoan, ikerketa zientifikoaren erdigunea izan zen Alexandria.  Hiriak 
garrantzi handiko zientzialariak erakarri zituen: Euklides, Apolonio, Aristarko, 
Eratostenes eta Hiparko, besteak beste. 

 
 
11.2. Zientzia erromatar munduan 
 

Gero ere, Erromak Grezia, Siria eta Egipto konkistatu ondoren, aldi helenistikoan greziarrek 

egindako aurkikuntza bikainetan sakontzen jarraitu zuten zientzialariek.  K.o. II. mendekoa 

dugu, hain zuzen, erromatar zientzialari handienetako bat: Galeno.  Galenok Alexandrian ikasi 

zuen medikuntza, artean Egiptoko hiri horrek ikerketa-gune gailena izaten jarraitzen baitzuen.  

Handik bueltan, mediku modura jardun zuen Erroman, eta anatomiari eta fisiologiari buruzko 

garrantzi handiko aurkikuntzak egin zituen bertan.  Bere liburuetan, Antzinaroko ezaguera 

mediko guztiak jaso zituen Galenok, baina hori gutxi ez, eta bere ikerketa-lanetan lortutako 

emaitzak ere gehitu zizkien.  Lan horiek guztiek berebiziko eragina izan zuten gerora, Erdi 

Aroko medikuntza ikasketetan erreferentziazkoak bihurtu baitziren. 

 

Klaudio Ptolomeo ere oso aipagarria da Erromatar inperioaren garaiko zientzialarien artean.  

Aristotelesek proposatutako eredu geozentrikoan oinarrituta, Ptolomeok, K.o. II. mendean, 

sistema konplexu bat eratu zuen, Eguzkiaren eta planetan posizioa doitasun harrigarriz 

zehazteko ahala ematen ziona.  Mende bat geroagokoa dugu Diofanto matematikari 

alexandriarra, K.o. 111. mendekoa, eta garrantzi handikoa da hura ere, aritmetikaren alorrean 

egindako lan bikainak direla tarteko. 

 

Antzinaroan, zientziak nabarmen egin zuen aurrera aldi helenistikoa bukatu ondoren 
ere.  Erromatarren sasoiko zientzialari bikainenen artetik, hiru dira aipagarrienak: 
Galeno medikua, Klaudio Ptolomeo astronomoa eta Diofanto matematikaria. 
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ARISTÓTELES 
NIKOMAKOARENTZAKO ETIKA 

 

 

Pero quizá, aun conviniendo con nosotros en 

que la felicidad es, sin contradicción, el mayor 

de los bienes, el bien supremo, habrá quien 

desee conocer mejor su naturaleza. 

 

El medio más seguro de alcanzar esta 

completa noción es saber cuál es la obra 

propia del hombre. Así como para el músico, 

para el estatuario, para todo artista y, en 

general, para todos los que producen alguna 

obra y funcionan de una manera cualquiera, el 

bien y la perfección están, al parecer, en la 

obra especial que realizan; en igual forma, el 

hombre debe encontrar el bien en su obra 

propia, si es que hay una obra especial que el 

hombre deba realizar. Y si el albañil, el zapate-

ro, etc., tienen una obra especial y actos 

propios que ejecutar, ¿será posible que el 

hombre sólo no los tenga? ¿Estará condenado 

por la naturaleza a la inacción? O más bien, así 

como el ojo, la mano, el pie y, en general, toda 

parte del cuerpo llenan evidentemente una 

función especial, ¿debemos creer que el 

hombre, independientemente de todas estas 

diversas funciones, tiene una que le sea 

propia? ¿Pero cuál puede ser esta función 

característica? Vivir es una función común al 

hombre y a las plantas, y aquí sólo se busca lo 

que es exclusivamente especial al hombre; 

siendo preciso, por tanto, poner aparte la vida 

de nutrición y de desenvolvimiento. En 

seguida viene la vida de la sensibilidad; pero 

ésta, a su vez, se muestra igualmente en otros 

seres, el caballo, el buey y, en general, en todo 

animal, lo mismo que el hombre. Resta, pues, 

la vida activa del ser dotado de razón. Pero en 

este ser debe distinguirse la parte que no hace 

más que obedecer a la razón y la parte que 

posee directamente la razón y se sirve de ella 

para pensar. Además, como esta misma 

facultad de la razón puede comprenderse en 

un doble sentido, es preciso fijarse en que de 

lo que se trata, sobre todo, es de la facultad en 

acción, la cual merece más particularmente el 

nombre que llevan ambas. Y así, lo propio del 

hombre será el acto del alma conforme a la 

razón o, por lo menos, el acto del alma que no 

puede realizarse sin la razón. Por otra parte, 

Baina, beharbada, zoriona, kontraesanik gabe, 

ongi handiena dela, ongi gorena dela gurekin bat 

etorri arren, egongo da haren izaera hobeto 

ezagutu nahi duenik. 

 

Nozio osoa erdiesteko modurik seguruena 

gizakiaren berezko lana zein den jakitea da. 

Musikagilearentzat, tailugilearentzat, artista 

guztientzat eta, oro har, lanen bat sortzen 

duten guztientzat eta modu jakin baten 

jarduten dutenentzat, ongia eta perfekzioa, 

nonbait, burutzen duten lan berezian dago; era 

berean, gizakiak ongia aurkitu behar du bere 

lanean, gizakiak burutu beharreko lan 

bereziren bat badago behintzat. Eta 

igeltseroak, zapatariak, eta abar lan berezi eta 

egintza jakin batzuk badituzte egiteko, 

litekeena al da gizakiak soilik ez izatea? 

Naturak jardungabeziara zigortua ote du? 

Edota begiak, eskuak, oinak eta, oro har, 

gorputzaren atal guztiek eginkizun berezi bat 

duten bezala, gizakiak, eginkizun horietatik 

guztietatik at, berezkoa duen bat duela sinetsi 

behar al dugu? Zein izan daiteke, ordea, 

eginkizun berezi hori? Bizitzea gizaki eta 

landare guztien eginkizuna da, eta hemen 

gizakiari bereziki eta soilik dagokion zerbaiten 

bila ari gara; beharrezkoa da, beraz, elikadura 

eta moldatze bizitza alde batera uztea. 

Berehala dator sentikortasunaren bizitza; hura, 

ordea, aldi berean, beste izakiengan ere 

agertzen da, zaldia, idia eta, oro har, animalia 

guztiengan, baita gizakiarengan ere. 

Arrazoidun izakiaren bizitza aktiboa gelditzen 

da, beraz. Izaki horretan, ordea, arrazoiari 

obeditu besterik egiten ez dion zatia, eta 

zuzenean arrazoiduna den zatia eta 

pentsatzeko huraz baliatzen dena bereizi 

beharra dago. Gainera, arrazoimen hau bera bi 

zentzutan uler daitekeenez gero, beharrezkoa 

da kontuan hartzea, batez ere, jardunean 

dagoen ahalmenaz mintzo garela, biek duten 

izena bereziki gehien merezi duena, alegia. 

Horrela, gizakiari berezkoa zaiona arrazoiaren 

araberako arimaren egintza izango da edo, 

gutxienez, arrazoirik gabe gauza ezin daitekeen 

arimaren egintza. Bestalde, eginkizun jakin bat 

halako gizakiari dagokiola esaten dugunean, 
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cuando decimos que tal función es 

genéricamente la de tal ser, entendemos que 

es también la función del mismo ser 

completamente desarrollado, así como la obra 

del músico se confunde igualmente con la obra 

del buen músico. De igual modo en todos los 

casos, sin excepción, se añade siempre a la 

idea simple de la obra la idea de la perfección 

suprema que esta obra puede alcanzar; por 

ejemplo, si la obra del músico consiste en 

componer música, la obra del buen músico 

consistirá en componerla buena. Si todo esto 

es exacto, podemos admitir que la obra propia 

del hombre, en general, es una vida de cierto 

género, y que esta vida particular es la 

actividad del alma y una continuidad de 

acciones a que acompaña la razón; y podemos 

admitir que en el hombre bien desarrollado 

todas estas funciones se realizan bien y 

regularmente. Pero el bien, la perfección para 

cada cosa, varía según la virtud especial de 

esta cosa. Por consiguiente, el bien propio del 

hombre es la actividad del alma dirigida por la 

virtud; y si hay muchas virtudes, dirigida por la 

más alta y la más perfecta de todas. Añádase 

también que estas condiciones deben ser 

realizadas durante una vida entera y completa, 

porque una sola golondrina no hace verano, 

como no lo hace un solo día hermoso, y no 

puede decirse tampoco que un solo día de 

felicidad, ni aun una temporada, baste para 

hacer a un hombre dichoso y afortunado. 

guztiz garatua dagoen izaki beraren eginkizuna 

ere badela ulertzen dugu, musikagilearen lana 

musikagile onaren lanarekin nahasten den 

bezalaxe. Era berean kasu guztietan, 

salbuespenik gabe, lanaren ideia bakunari lan 

horrek irits dezakeen perfekzio gorenaren 

ideia eransten zaio beti; esate baterako, 

musikagilearen lana musika egitea bada, 

musikari onaren lana musika ona egitea izango 

da. Hori guztia zuzena bada, gizakiari berezkoa 

zaion lana, oro har, mota jakin bateko bizitza 

dela onar dezakegu, eta bizitza berezi hori 

arimaren jarduera eta arrazoiari lagun egiten 

dioten ekintzen jarraitasun bat dela; eta onar 

dezakegu ondo garatuta dagoen gizakiarengan 

eginkizun horiek guztiak ondo eta jarraitasunez 

egiten direla. Ongia, ordea, gauza 

bakoitzarentzako perfekzioa, aldatu egiten da 

gauza horren bertute bereziaren arabera. 

Ondorioz, gizakiari berezkoa zaion ongia 

bertuteak zuzentzen duen arimaren jarduera 

da; eta bertute asko badaude, haietatik 

guztietatik gorena eta perfektuena denak 

zuzendua. Erants bedi baldintza hauek bizitza 

oso batean zehar bete behar direla, enara 

bakar batek ez baitu uda egiten, egun eder 

bakar batek egiten ez duen bezala, eta ezin 

liteke ere esan zorion egun bakar bat, ezta 

denboraldi bat ere, nahikoa dela gizaki bat 

zoriontsu eta zorioneko egiteko. 
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ARISTOTELES. Nikomakoarentzako etika 

 

 

 

Ados, Zoriona da ongi gorena. 

Baina zertan datza ongi goren hori? 

 

Zein da hori ikertzeko bidea: gizakiaren 

berezko lana zein den ikertu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gizakiak eginkizun berezko bat duela sinetsi 

behar al dugu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrazoidun izakiaren bizitza aktiboa 

gelditzen da, beraz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gizakiari berezkoa zaiona arrazoiaren 

araberako arimaren egintza izango da 

 

 

guztiz garatua dagoen izaki beraren 

eginkizuna 

 

Baina, beharbada, zoriona, kontraesanik 

gabe, ongi handiena dela, ongi gorena dela 

gurekin bat etorri arren, egongo da haren izaera 

hobeto ezagutu nahi duenik. 

 Nozio osoa erdiesteko modurik 

seguruena gizakiaren berezko lana zein den 

jakitea da. Musikagilearentzat, tailugilearentzat, 

artista guztientzat eta, oro har, lanen bat 

sortzen duten guztientzat eta modu jakin baten 

jarduten dutenentzat, ongia eta perfekzioa, 

nonbait, burutzen duten lan berezian dago; era 

berean, gizakiak ongia aurkitu behar du bere 

lanean, gizakiak burutu beharreko lan bereziren 

bat badago behintzat. Eta igeltseroak, 

zapatariak, eta abar lan berezi eta egintza jakin 

batzuk badituzte egiteko, litekeena al da 

gizakiak soilik ez izatea? Naturak 

jardungabeziara zigortua ote du? Edota begiak, 

eskuak, oinak eta, oro har, gorputzaren atal 

guztiek eginkizun berezi bat duten bezala, 

gizakiak, eginkizun horietatik guztietatik at, 

berezkoa duen bat duela sinetsi behar al dugu? 

Zein izan daiteke, ordea, eginkizun berezi hori? 

Bizitzea gizaki eta landare guztien eginkizuna 

da, eta hemen gizakiari bereziki eta soilik 

dagokion zerbaiten bila ari gara; beharrezkoa 

da, beraz, elikadura eta moldatze bizitza alde 

batera uztea. Berehala dator sentikortasunaren 

bizitza; hura, ordea, aldi berean, beste 

izakiengan ere agertzen da, zaldia, idia eta, oro 

har, animalia guztiengan, baita gizakiarengan 

ere. Arrazoidun izakiaren bizitza aktiboa 

gelditzen da, beraz. Izaki horretan, ordea, 

arrazoiari obeditu besterik egiten ez dion zatia, 

eta zuzenean arrazoiduna den zatia eta 

pentsatzeko huraz baliatzen dena bereizi 

beharra dago. Gainera, arrazoimen hau bera bi 

zentzutan uler daitekeenez gero, beharrezkoa 

da kontuan hartzea, batez ere, jardunean 

dagoen ahalmenaz mintzo garela, biek duten 

izena bereziki gehien merezi duena, alegia. 

Horrela, gizakiari berezkoa zaiona arrazoiaren 

araberako arimaren egintza izango da edo, 

gutxienez, arrazoirik gabe gauza ezin daitekeen 

arimaren egintza. Bestalde, eginkizun jakin bat 

halako gizakiari dagokiola esaten dugunean, 

guztiz garatua dagoen izaki beraren eginkizuna 

ere badela ulertzen dugu, musikagilearen lana 

musikagile onaren lanarekin nahasten den 
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lan horrek irits dezakeen perfekzio 

gorenaren ideia 

 

 

 

Hori guztia zuzena bada, gizakiari berezkoa 

zaion lana, oro har, mota jakin bateko 

bizitza dela onar dezakegu, eta bizitza 

berezi hori arimaren jarduera eta arrazoiari 

lagun egiten dioten ekintzen jarraitasun bat 

dela 

  

 

 

 

Ondorioz, gizakiari berezkoa zaion ongia 

bertuteak zuzentzen duen arimaren 

jarduera da; eta bertute asko badaude, 

haietatik guztietatik gorena eta perfektuena 

denak zuzendua. Erants bedi baldintza 

hauek bizitza oso batean zehar bete behar 

direla 

 

 

bezalaxe. Era berean kasu guztietan, 

salbuespenik gabe, lanaren ideia bakunari lan 

horrek irits dezakeen perfekzio gorenaren ideia 

eransten zaio beti; esate baterako, 

musikagilearen lana musika egitea bada, 

musikari onaren lana musika ona egitea izango 

da. Hori guztia zuzena bada, gizakiari berezkoa 

zaion lana, oro har, mota jakin bateko bizitza 

dela onar dezakegu, eta bizitza berezi hori 

arimaren jarduera eta arrazoiari lagun egiten 

dioten ekintzen jarraitasun bat dela; eta onar 

dezakegu ondo garatuta dagoen gizakiarengan 

eginkizun horiek guztiak ondo eta jarraitasunez 

egiten direla. Ongia, ordea, gauza 

bakoitzarentzako perfekzioa, aldatu egiten da 

gauza horren bertute bereziaren arabera. 

Ondorioz, gizakiari berezkoa zaion ongia 

bertuteak zuzentzen duen arimaren jarduera 

da; eta bertute asko badaude, haietatik 

guztietatik gorena eta perfektuena denak 

zuzendua. Erants bedi baldintza hauek bizitza 

oso batean zehar bete behar direla, enara bakar 

batek ez baitu uda egiten, egun eder bakar 

batek egiten ez duen bezala, eta ezin liteke ere 

esan zorion egun bakar bat, ezta denboraldi bat 

ere, nahikoa dela gizaki bat zoriontsu eta 

zorioneko egiteko. 
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GAIA PLATON ARISTOTELES 

Metafisika  

edo errealitatearen 

gaineko teoria: 

 

  

Zer da izatea? Zer da 

errealitatea? 

Ezaugarri nagusia: Bikoiztasuna: 

Sentimenen bidez ezagutzen dugun 

errealitatea: mundu fisiko (Physis) 

Adimenaren bidez ezagutzen dugun 

errealitatea: Ideien mundua 

Ezaugarri nagusia: BATASUNA 

Errealitate bat 

Sentimenen eta adimenaren bidez ezagutzen 

duguna. 

Zer dira gauzak edo 

objektu fisikoak? 

Ez da benetako errealitatea: 

Ideien kopiak edo itzalak dira. 

Ezaugarriak: aldakorrak, itxurazkoak, hilkorrak 

Benetako errealitatea. 

Potentziaz eta aktuz osaturikoak, materia eta 

formaz osaturikoak. 

Zer dira ideiak- 

formak? 

Benetako errealitatea osatzen dutenak. 

Mundu fisikoz at dute egoitza:  bereizitako 

existentzia dute. 

Ezaugarriak: egonkorrak, aldaezinak, perfektuak, 

unibertsalak, betierekoak dira. 

Gauzek Ideietan dute sorburua. 

Ez dute bereizitako existentzia, izakia 

materia eta formaz osaturiko batasuna baita. 

Gizakiaren adimenean daude, baina mundu 

fisikoan dute jatorria. 

Ezaugarriak: unibertsalak, egonkorrak dira. 

Formek (Ideiek) gauzetan (objektu 

fisikoetan) dute jatorria. 

Antropologia: 

Gizakiaren gaineko 

teoria. 

Zer da gizakia? 

Ezaugarri nagusia: BIKOIZTASUNA 

“Arima gorputz batean” 

Arimaz hilezkorra da. Bereizitako  

existentzia du 

Gorputza hilkorra da. 

 

Arimak Ideien  munduan du bere berezko 

bizilekua. 

Zoriona mundu fisikoz haraindi, Ideien 

munduan lortuko du. 

Arimak hori alderdi ditu: 

alderdi irritsezkoa 

alderdi suminezkoa 

alderdi arrazionala 

Ezaugarri nagusia: BATASUNA 

Gorputzaz (materiaz) eta arimaz (formaz) 

osaturiko izaki bat.  

Banandu ezinak dira. Arimak ezin du 

gorputzetik at existitu, ez du bereizitako 

existentzia. Ez da hilezkorra. 

Arimak mundu honetan, mundu fisikoan 

du bizileku. 

Zoriona hemen bilatu behar du. 

 

Arima bizitzearen printzipioa da eta hiru 

maila ditu: 

begetatiboa 

sentimenezkoa 

arrazionala 

 

Ezagutzaren 

gaineko teoria 

Zer da ezagutzea? 

 

Ideiak begiestea 

 

Ezagutzaren bikoiztasuna: 

Ustea edota iritzia (doxa): sentimenen 

bidezko ezagutza: Itxurazko 

ezagutza, faltsua, aldakorra, ez 

benetakoa. 

Jakintza edo zientzia (epistemé): 

adimenaren bidezko ezagutza: 

Benetako ezagutza, egonkorra. 

 

 

Ezagutzea oroitzearen emaitza da. 

“Sentimenik gabe posiblea izango litzateke” 

 

 

Izakien forma substantzialez jabetzea. 

 

Ezagutzaren batasuna:  

 

Ezagutza bat da, mailakatuta: Batek 

bestea eskatzen du. 

Sentimenen eta Irudimenaren 

bidezko ezagutza: Forma 

sentigarrien gainekoa 

Adimenaren bidezko ezagutza: 

Forma adigarrien gainekoa, 

abstrakzio-prozesuaren bidez 

iristen duguna. 

Ezagutzea abstrakzioaren emaitza da. 

Sentimenetan erroturik dago. 
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GAIA PLATON ARISTOTELES 

ETIKA   

Zoriona: nola lor 

daiteke eta zein 

mundutan? 

Ongia adimenez begiesten duena zoriona 

iristen du 

Ongia Ideien munduan dago 

 

Ongia ezagutzearekin batera zoriona dator: 

Jakinduriarekin batera zoriona dator. 

Gizaki izatea bikaintasuna edo perfekzioa 

lortuz. 

Gizaki izatea hiru maila dituenez 

(begetatiboa, sentimenezkoa eta 

arrazionala) hiruetan lortu behar du 

bikaintasuna. 

Gizakiak duen ezaugarri bereizgarria 

arrazionala izatea da. Bere izate 

arrazionalak lortu behar du bikaintasuna 

batez ere: Jakinduria 

Bertuteen 

sailkapena 

Arimaren alderdi bakoitzari dagokiona 

neurritasuna 

adorea 

zuhurtzia 

 

Hiruen arteko harmoniak zuzentasuna dakar 

etikoak 

dianoetikoak 

 

Bertute etikoaren 

definizioa 

Arimaren perfekzioa Arimaren perfekzioa 

Erdibidean dago. 

Aritzearen bitartez trebatzen den 

jarduera: Aztura 

 

Bigarren izaera: Azturak izaera 

eratzen du 

Aritzeak izatea dakar. 

POLITIKA   

Ona al da sistema 

demokratikoa? 

Ez, herriak ezin du bizitza intelektuala lortu. Bai, heziketa on baten bidez herriak 

bertutea lor dezake. 

Gizartea klaseetan 

banatuta egon 

behar du? 

Bai: 

herria: langileak 

Ejerzitoa: zaintzaileak 

Agintariak 

Gizarteak lortuko du zuzentasuna bakoitzak 

bere eginkizuna ongi betetzearen bidez: 

HARMONIA 

Horiez aparte: esklaboak  eta 

emakumeak ez dira gizaki libreak 

 

Zuzentasuna 

 

Herritarren arteko harmonia 

Ondasunen banaketa ekitatiboa. 

 

Jakintsuenak agintariak izango  dira, 

baina klase sozial berean. 

 

Esklaboak eta emakumeak ez dira 

hiritarrak. 

 


