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FILOSOFIAREN SORRERA

VI. mendea K. a.

Mileton pentsatzeko era berri bat sortu zen.

Gauzen azalpenak emateko orduan mitoaren ordez arrazoia erabiltzen hasi zen.
LOGOSAK MITOAREN LEKUA BETE ZUEN.

MITOA:
Kondaira sakratu bat da.
Mitoaren bidez erantzuten zaie gizakiak munduari eta bizitzari buruz egiten dituen
funtsezko galderei.
Gizarteari koherentzia ematen diolako eta gizartean gauzatzen diren harremanak
justifikatzen dituelako.

LOGOSA:
Arrazoia bera edo arrazoiaren baitatik datorren formularen bat adierazten duen
hitza, hala nola: hitza, arrazonamendua, definizioa, printzipioa, etab. Zehatzago:
munduari ordena eta adigarritasuna ematen dizkion arrazoi kosmikoa da.

Lehen filosofoak mitoak azaltzen zuen gauza bera hizkuntza berri baten bidez azaltzen saiatzen
ziren.

Pentsatzeko era berri horren oinarria: BEHAKETA.
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TESTUINGURU SOZIOKULTURALA.

GARAPEN EKONOMIKOA:

Garapen ekonomiko horren eragile bat: MERKATARITZA.

Merkataritza ekarri zituen:

- Interes berriak:
Adibidez: truke ekonomiko batean zer da zuzena dena? Zein da prezio
zuzena?...Zuzentasuna eta zuzenbidea sortzen dira eta greziarren
interesa erakartzen duten nozioak dira.

- Bestelako kulturak ezagutzea; eta horren ondorioz, herri bakoitzak bere
jainkoak eta bere ideal moralak dauzkala ikustea, greziarrenek duten balioa
erlatibizatzen.

AISIA: Garapen ekonomikoak ahalbidetu zuen gizakia kezkatzen duten galderei aurre egiteko
denbora edukitzea.

ONDORIOA:

Mitoen balioa kuestionatzea.
Errealitatera hurbiltzeko ikusmira berri bat: FILOSOFIA.

Hala ere, eta puntu hau oso garbi utzi beharra dago, filosofiaren eta mitoaren helburua berbera da.

MILETOKO FILOSOFOAK

HASIERAKO ESPERIENTZIA:

Errealitatea ezagutzeko bi bide daude: ARRAZOIMENARENA ETA SENTIMENENA.

Sentimenenez bidez errealitatea aldakorra dela ezagutzen dugu.

Arrazoimenaren bidez errealitatean zerbait iraunkorra dagoela ezagutzen dugu.

Adibidea: ur, lurrin eta izotza.

Hortik sortzen da hasiera batean filosofo horiek kezkatzen zuten galdera:
ZERTAN DATZA GAUZEN BENETAKO ERREALITATEA?

Erantzuna: IRAUNKORTASUNEAN.
Aldaketa guztien gainetik eta azpitik, zerbaitek jarraitu behar du aldatu gabe.
Gauzen baitan iraunkor den horri “eidos” (esentzia) deitzen zaio, eta aldakor
den horri, berriz, itxura.
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ZEREGIN FILOSOFIKOA:

Hortik sortzen da lehen filosofoek aurre egiten zioten bilakuntza:

Gure aurrean agertzen diren gauza guztiez haraindi, horietatik haratago,
fenomenoetatik haratago, gauza guztiei batasuna ematen dien elementu bat
egongo ote den, aldakorra den horren azpian dagoen iraunkorra den elementu
hori.
Elementu hori ARKHÉ edo lehen ekaia izango da. Lehen ekai hori, aldi berean,
gauza guztien PRINTZIPIOA izango da.

[PRINTZIPIOA: Gauza bat den bezalakoa zergatik den azaltzen duen arrazoia.]

ARKHÉ horrek azalduko du zertan datzan benetako errealitatea.

Hasieran Kaosa zen. Ondoren, Gea, bular zabalekoa... Azkenik, Eros, jainko
hilezkorren artean ederrena zena... Kaosetik Erebo eta Gau Beltza sortu ziren.
Gauetik, berriz, Eter eta Eguna sortu ziren...
Geak izarrez beteriko Urano sortu zen, Geak zituen proportzio beretsuekin,
Uranok Gea erabat sostengatu zezan eta jainko zoriontsu guztientzat egoitza
segurua izan zedin. Geak Mendi handiak ere sortu zituen, jainkosen bizileku
gozoa izan zitezen, basoz beteriko mendietan bizi diren Ninfen bizileku gozoa.

Hesiodo. Teogonia

TALES (K.a. 585)

Lehenbiziko aldiz filosofatu zuten gehienek gauza guztien printzipio bakarrak materiazkoak direla
pentsatu zuten... Gauza guztiak sortu dituen zer hura..., existitzen diren gauza guztien osagai eta
printzipioa dela esan zuten... Guztiak ez datoz bat printzipio hura zein espezietako den eta zenbat
den esaterakoan, baina Talesek, filosofia egiteko modu hura hasi zuenak, printzipio hori ura dela
esan zuen... Agian, horrelako ondoriora ailegatu zen gauza guztiek elikagai hezetsu bat dutela eta
beroa hezetasunean sortu eta mantentzen dela ikusiz gero.

Printzipio hori bakarra zela eta mugimenduan zegoela esan zuten haien artean - Aristotelesek
fisikariak deitzen dienak-, batzuek mugarik gabekoa dela esan zuten, (adibidez Tales..., antza
denez ateo bihurtu zena) agertzen diren gauzen printzipioa ura dela esan zuten, eta hori esatera
behaketaren ondorioz ailegatu ziren... Ura natura hezetsuaren printzipioa da eta gauza guztiek,
horiek diren horretan, daukatena. Horregatik, ura existitzen den guztiaren printzipioa dela eta lurra
uraren gainean datzala esan zuten.

Miletoko Talesek piramideen altuera neurtzeko modua deskribatu zuen: berak zuen itzala bere
gorputzaren neurrikoa den orduan piramideen itzala neurtuz.

Lehenbiziko aldiz eklipse baten zergatia ikertu zuten horietatik bat Tales Miletokoa zen, eguzkiaren
eklipsea iragarri zuena.



ASKATASUNA BHI 2010-2011
FILOSOFIA DEPARTAMENTUA IKASTURTEA
FILOSOFIAREN HISTORIA

4

ANAXIMANDRO (K.a. 610-545)

Anaximandroren ustez, gauzen printzipioa infinitua da, hau da, mugagabea da, eta bera izan zen
printzipioari horrela deitu zion lehena.

Anaximandrok gnomon asmatu zuen,... eta solstizioak eta ekinozioak seinalatzeko erabili zuen;
baita erlojuak egin zituen ere.

Lurra Unibertsoaren erdian dago, erdigunea da eta esferikoa da.

Anaximandrok eguzkia lurra 28 halako zirkulua dela esan zuen, gurdi baten gurpila bezalakoa,
ertzean suz beteriko hutsune bat daukana, eta sua irekidura batetik agertzen da,...

Anaximandrok zioen lehendabiziko animaliak hezetsua den horretatik sortu zirela, eta arantzaz
beteriko azala bat zeukatela. Animaliak, adinean handitzean, lehorrena den aldera ailegatu ziren,
eta azala arrakalatu zenean animalia horiek denbora gutxi bizi ziren.

Anaximandrok ere esan zuen gizakia beste espezie batzuetatik sortu zela.

ANAXIMENES (K.a. VI. Mendeko bigarren erdian)

Bakar batzuek esaten dute Anaximenesek esan zuela gauza guztien printzipioa airea dela, eta
printzipio hori mugagabea dela bere tamainaren aldetik, baina mugatua dela bere kualitatearen
aldetik.

Anaximenesek esan zuen printzipioa mugagabeko airea dela, eta airetik sortu direla gaur egungo
gauzak, iraganekoak eta etorkizunekoak, baita jainkoak eta jainkozko gauzak ere, eta
gainontzekoa airetik datozen gauzetatik sortu dela.

GALDERAK

1. Zer-nolako aldeak ikusten dituzu Hesiodok erabiltzen duen hizkera eta hiru filosofoek
erabiltzen duten hizkeraren artean?

2. Zein da gauza guztien printzipioa filosofo bakoitzaren ustez?
3. Zer nolako parekotasunak ikusten dituzu hiru filosofoen artean?
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MUGIMENDUAREN ARAZOA ETA IZATEAREN ERREALITATEA:
HERAKLITO ETA PARMENIDES

Nor zen Heraklito? (546-480 K.a.)

Heraklito Efesokoa zen. (...) Heldutasuna iritsi zuen 69. Olinpiadaren garaian (504-501 K.a.).

Harroputza zen edonoren aurrean, eta jende guztiak mezprezuz tratatzeko joera zuen... Horregatik
bizitza publikotik aldendu zen, Artemisaren tenplura bizitzera joanez, eta han haurrekin jolasean
zegoelarik efesotarrak ikusi zituen bere inguruan, eta zera esan zien: Nondik sortzen da zuen
harridura,  zuek gizaki maltzur horiek? Ez al da hau, jolasean aritzea, askoz hobea zuekin batera
afera publikoetan aritzea baino?
Hidropesiak jota zegoela eta, medikuei ez zien beraiek nahi zuten moduan sendatzen utzi. Horren
ordez, berak bere gorputza osoa ongarriz igurtzi zuen, eta eguzkitan jarri zen ongarria lehor zedin.
Horrela etzanik zegoelarik, berarengana zakur batzuk hurbildu ziren, eta bertan zatikatu zuten
zakurrek. Beste batzuek, berriz, areak estali zuela medio hil zela esan zuten.

Zer esan zigun Heraklitok?

Heraklitoren pentsamendua modu desberdin batzuetan interpretatu egin dute historian zehar.
Interpretazio horietariko batzuk Platon eta Aristotelesen eraginaz sortu ziren geroagoko filosofian.

Heraklitori buruz Platonek zera dio:

“Nonbait Heraklitok dio dena mugitzen ari dela eta ezerk ere ez duela irauten, eta, gauza guztiak
ibai baten aldean jarriz, ezin garela bitan sartu ibai berean.”

“Inoiz ezer ez da izaten, beti bilakatzen ari da: horretan bat datoz jakintsu guztiak – Parmenides
ezik –, Protagoras, Heraklito, Enpedokles.”

Aurreko testuan Platonek Heraklito Parmenidesen aldean jartzen du. Azken horri izatearen
filosofoa deitzen zitzaion, egonkorra eta aldaezina den horren filosofoa. Heraklito, aldiz,
bilakaeraren filosofoa zen. Heraklitoren aldean ere Protagoras kokatu zuen Platonek. Protagoras
sofista bat zen. Platonek, bere lan batzuetan, gogor kritikatu zuen Heraklitoren pentsamendua,
horren kontra Parmenidesena defendatzen. Parmenidesen ustez errealitatea aldaezina da;
Heraklitoren ustez, berriz, errealitatea ez zen inondik ere horrelakoa. Hala pentsatzen zuen
Platonek, behintzat.

Heraklitoren pentsamenduaren gaineko interpretazio hori geroagoko pentsalarien lanetan agertuko
da. Adibidez, Plutarkok, Heraklitori buruz, zera dio: “ezin da bitan ibai berean bainatu” . Aipu
berbera egiten du Senekak ere.

Beraz, Heraklitori buruz hitzegitea aldaketari buruz hitzegitea zen; eta horrekin batera gauzek
duten egonkortasunik eza eta kontrakoen arteko borroka aipatu behar izaten ziren.

Aristotelesek, aldaketaren ideia horrez gain, eragin handia izan duen beste ideia bat nabarmendu
zuen. Aristotelesen ustez, Heraklitok Miletoko filosofoek jorratu zuten bideari jarraitu zion.
Metafisikaren lehen liburuan, gauzen sorrera eta printzipioari buruz hitzegitean, Aristotelesek zera
idatzi zuen:

“Baina, printzipio horren zenbakia eta espezieari buruz, denek ez dute gauza bera esaten, Talesek,
filosofiari hasiera eman zionak, printzipio hori Ura dela dio(...). Anaximenesek eta Diogenesek
Ura baino lehenagokoa Airea dela eta gorputz bakun guztien lehen ekaia Airea dela diote (...)
Efesoko Heraklitok Sua dela dio.”
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Platonek eta Aristotelesek, Heraklitoren pentsamenduan aurkitzen diren ideien artean hauxe
nabarmendu zuten, Parmenidesen kontra jartzen: gauzek duten aldakortasuna Aldi berean, Tales,
Anaximandro eta Anaximenesen ondoan jarri zuten Heraklitoren pentsamendua. Aristotelesek eta,
batez ere, Platonek eman zuten Heraklitoren gaineko irudia   egia absolutuaren kontrako eta
erlatibismoaren aldeko filosofo batena zen. Erlatibismo hori sofisten artean errotu zen, eta horrek
esplikatzen du zergatik zegoen Platon biziki asko sofisten kontra.

Gaur egun, historialari batzuek iritzi horiek kritikatu dituzte. Horien ustez, Heraklitok unibertsoari
buruz, naturari buruz hitzegiten zuen, bai; baina horrez gain, gizakia bera, gizartea, etika, politika
eta jainkotasuna ere bere arreta erakarri zituzten gaiak izan ziren. Gai horien gainean Heraklitok
esan zuenak ez du historialari batzuen interesa erakarri, eta gai horien aurrean ez ikusiarena egin
dute. Cornfordek, mundu grekoaren gaineko aditu batek, Heraklitori buruz zera dio:

“Naturako gertaeretaz arduratuta zeuden Naturaren filosofoek egiten zuten horren aurrean, bere
(Heraklitorena) interesa azken printzipioetarantz zuzentzen da.”

Eta aurrerago zera dio:

“Profeta batek egiten duen moduan hitzegiten zuen Heraklitok, bere iritziak ez ezik, betiereko egia
ere aldarrikatu nahian(...) egia horretarako bidea erakusten: bere barneko munduan bilatzen, bere
ustez gizakiaren izaera mikrokosmos bat denez gero, gizakiaren izaera horrek osotasunaren izaera
ordezkatzen duelakoan.”

Eta horrelako ondorioarekin bukatzen du Cornfordek:

“Bere barnean egia dagoela dioen filosofo bat ez da zientziaz jantzita dagoen gizakia izango”

Nor zen Parmenides? (540-470 K.a.)

Eleako Parmenides, Piresen semea, Jenofanesen ikaslea zen. Baina Parmenidesek ez zion bere
irakasleari jarraitu. Aminias pitagorikoari jarraitu zion, eta horren irakatsiari esker “bizitza
kontenplatibora” sartu zen Parmenides.

Parmenidesen ikasle nagusia Zenon dugu. Bestalde, Enpedokles aipatu beharko genuke.

Zer esan zigun Parmenidesek?

Ikusi dugun bezala, Parmenides Eskola pitagorikoaren kidea izan zen. Geroago eskola horren
aurrean kiritiko azaldu bazen ere, bertan ikasi zuen Parmenidesek erreala dena aldatzen ez dena,
aldagaitza dena dela; adibidez, 4 zenbakia beti lau izango dela, zerbait finko; berdin gertatzen dela
erreala den guztiarekin. Horregatik, bilakaera, pluraltasuna, mugimendua, horiek ez dira errealak.
Errealitateari buruzko kontzeptu horrek sentimenetaz ez fidatzera eraman zuen, sentimenek
aldaketa eta aniztasuna hautematen baitituzte. Aldaketaren kontra aldaezintasuna aldarrikatu
zuen Parmenidesek; aniztasunaren kontra batasuna.
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Poema

Parmenidesek idatzi zuen guztitik Poema bat heldu da gureganaino. Denboraren poderioz, Poema
hori mendebaleko filosofiak duen abiapuntu bat bihurtu da, besteak beste.

a) Proemio

Poemaren aurrean “proemio” bat dago, oso garrantzi handikoa ikertzaile askoren ustez. Proemio
hori irakurtzean Hesiodok idatzi zuen Teogonia horren hasiera datorkigu gogora. Parmenidesek,
Hesiodok bezala, jainkoengandik agerpen bat jasotzen du. Bi zaldik hartzen eta Argiaren
erresumara eramaten dute. Erresuma hartan jainkosa batek Parmenides hartzen du, eta honela
dio:
“ oi gazte hori! (...)bide honetara ekarri zaituena ez da zoritxarra izan (benetan, baztertuta dago
bidea, eta ez dira gizaki asko pasatzen hemendik), Temis eta Dike izan dira honaino ekarri
zaituztenak. Eta orain beharrezkoa da  zu guztiaren jakinaren gainean egotea: alde batetik, egia
borobilaren bihotz hunkitu ezina; bestaldetik hilkorren iritziak, benetako fedearen beharra ez
dutenak”.

Hitz horiek erabiliz, Parmenidesek jarraian esan behar zuena nabarmendu nahi zuen.
Parmenidesek azaldu nahi duena ez da gizaki batek asma edo sor dezakeen zerbait.
Parmenidesek azaldu nahi duena ez da lurretik sortu. Parmenidesek azaldu nahi duena hasierarik
ez duen egia betierekoa da, hilkorrek dituzten iritzien kontrakoa.

b) Ezagueraren bideak

Betidanik, egia izan da gizakiak izan duen helburu bat: batzuetan uko egiteko, beste batzuetan
etengabe bilatzeko. Azken hori izan zen Parmenidesek zuena. Parmenidesek sinesten zuen
egian, eta egia hori lortzeko bidea jorratu zuen.
Hitz gutxiko gizakia izan arren, gelditu zaizkigun hitzak nahiko dira Parmenidesek zer esan nahi
zuen jakiteko.

Parmenidesek hiru bide bereizi zituen; eta hiru bide horietatik bakar bat zen egiazkoa, besterik ez.
Bide bakoitzari errealitatearen aurrean gizakiak har dezakeen jarrera bat dagokio. Parmenidesek
errealitateari “Izatea” deitzen dio: Erreala den hori eta izaten den hori gauza bera dira.

- Lehenbiziko jarrerak zera dio: Izatea (errealitatea) izaten da (existitzen da), eta
ezinezkoa da Izatea ez existitzea; hau da, den hori beti da.

- Bigarren jarrerak zera dio: Ez-izatea da, existitzen da.

- Hirugarren jarrerak zera dio: Aldaketa gertatzen da. Aldaketa  da: ez den hori izatera
pasatzea, eta den hori ez izatera pasatzea. Jarrera honen arabera, gauzak momentu
jakin batean izaten (existitzen) hasi dira, eta gauzek izateari uzten ahal diote.

Parmenidesen ustez lehenbiziko jarrera egiazkoa da, beste biak faltsuak dira.

Zer esan nahi digun Parmenidesek esaldi ilun horiekin?

Lehenbiziko jarrerarekin, Parmenidesek nabarmendu nahi du Egia bakarra dela eta inoiz ez dela
aldatuko.

Bigarren jarrerak azken batean zera baiezten du: Ezereza existitzen da.

Hirugarren jarrerak zera baiezten du: Mundu fisikoan gertatzen den aldaketa erreala eta egiazkoa
da.
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Parmenidesek batez ere azken hori kritikatzen du. Haren ustez, bilakaera ilusio bat da: Onartzen
badugu zerbait momentu jakin batean izaten hasten dela gerta daitezke bi gauza:

a) horren sorburu Izatea dela; eta kasu horretan esan beharko genuke zerbait hori betidanik
zela;

b) horren sorburu Ez-Izatea dela; eta kasu horretan esan beharko genuke ezerezetik Izatea
sortzen dela. Azken hau, zentzugabea eta kontraesankorra.

Aldaketaren posibilitatea onartzea eta egia anitza dela, hau da, egia asko daudela onartzea gauza
bera da. Eta horrek eramango gaitu beste hau onartzera: atzo faltsua zen hori gaur egiazkoa izan
daiteke; eta alderantziz. Azken batean aldaketa onartzea izango zen gauzak direla eta ez direla
aldi berean onartzea, gauza jakin bat beste gauza bat bihur daitekeela. Parmenidesek gogoan
zituen Tales, Anaximandro, eta horiek... Miletokoen ustez gauza bat, adibidez ura, beste gauza
asko bihur daiteke.

Zein izan zen Parmenidesen doktrinaren emaitza?

Parmenides bi mundu bereiztera ailegatu zen:

- Aniztasuna, aldaketa eta denboraren mundua:
Itxuren mundua, sentimenen bitartez hautematen ditugun itxuren mundua, sortu eta
hiltzen diren gauzen mundua, agertu eta desagertzen diren gauzen mundua. Ilusiozko
mundua, erreala ez dena: sentimenek ezagutzera ematen digutena.

- Erreala, bakarra, betierekoa, mugiezina, aldaezina den mundua:
Adimenak, eta ez beste inork, ezagut dezakeen mundua.
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Zenon: Parmenidesen jarraitzailea.

Parmenidesek eskola bat sortu zuen, eta eskola horretako ikasle garrantzitsuenetako bat Zenon
(490-430) izan zen. Esan daiteke Zenonek Parmenidesek esan zuena muturreraino eraman zuela.
Akiles eta dortokaren adibidea oso adierazgarria zen saiakera horretan. Adibide horrekin, Zenon
mugimendua ezinezkoa zela frogatzen saiatu zen; mugimendua sentimenek sortutako ilusio bat
dela ondorioztatu zuen Zenonek, mugimendua ilusiozko munduan gertatzen dela, baina berez ez
dela mugimendurik.

Akiles, Homeroren esanetan Greziako korrikalari hoberena, eta dortokaren artean lehiaketa bat
gertatuko balitz, eta galdetuko bagenu bi horietatik zein izango litzatekeen garailea, dudarik gabe,
erantzungo genuke Akiles izango litzatekeela. Baina, Zenonek esan zuen ez zela horrelakorik
gertatuko, eta honela frogatu zuen:

Demagun Akilesek dortokari abantaila bat ematen diola. Akiles dortokak hasi behar duen bide
berberatik korrika egiten hastean, dortoka berarengandik distantzia jakin batean egongo da. Akiles
puntu horretara (Puntu 1) ailegatzean, dortoka beste puntu batean egongo da (Puntu 2). Akiles
puntu horretara (Puntu 2) ailegatzean, dortoka hirugarren puntu batean egongo da (Puntu 3). Eta
horrela gertatuko da etengabe, infinituraino.

Beraz, distantzia bat ibiltzeko, nahiz eta oso txikia izan, beharrezkoa da denbora jakin bat.
Denbora horretan, dortoka ez da gelditu eta beste distantzia bat ibili da. Horrela gertatzen bada,
ondorioztatu beharko genuke Akilesek inoiz ez lukeela dortoka iritsiko; eta distantzia gero eta
txikiago izan arren, inoiz ez da distantzia desagertuko. Akilesek, hipotetikoki, infinituan iritsiko luke
dortoka.

Istoriotxo horrek txantxa bat dirudi. Hala ere,  Zenonek koherentzia gorde zuen hasiera batean
aipatu dugun printzipio horrekin: Mugimendua ez da erreala, sentimenek sortutako ilusio bat
besterik ez da. Zenonek ez du ukatzen esperientziak esaten diguna, hau da, Akilesek dortoka
iritsiko lukeela, baian adimenaren mailan ulergaitza da. Espazio etengabe infinituraino zatikatu
daiteke. Mugimendua puntu batetik (x puntutik) beste puntu batera (y puntura) pasatzea baldin
bada, eta bi punturen artean dauden puntuen kopurua infinitua baldin bada, orduan, x puntutik y
puntura joateko beharrezkoak diren pausoen kopurua infinitua da, eta horrek gure adimena
gainditzen du ulertzen saiatzen garenean.

Parmenidesen filosofiaren garrantzia.

Parmenidesen pentsamenduak izugarrizko eragin izan zuen Platonen filosofian, batez ere
Platonek garatu zuen Ideien gaineko teorian eta bi munduen dotrinan, hau da, mundu
sentigarria (sentimenen bidez ezagut dezakeguna) eta mundu ulergarria (adimenaren
bidez ezagut dezakeguna) bereizten dituen dotrinan.
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MUGIMENDUA ETA IZATEAREN ALDAEZINTASUNA:
NOLA “ADISKIDETU” BIAK?

Arazoa:

K.a. V. mendearen hasieran hiru filosofo – Enpedokles, Anaxagoras eta Demokrito – Heraklitoren
dotrina eta Parmenidesena  “adiskidetzen” saiatu ziren. Garai batean Talesek, Anaximandrok eta
Anaximenesek planteatu zuen problema modu berri batean formulatu zuten: Nola adostu Batasuna
eta Aniztasuna?

Mugimendua eta gauzen aniztasuna gertatzen dira, eta ez dira gure sentimenek sortutako ilusio
bat. Hori onartzen badugu dudan jarri beharko genuke Parmenidesek esan zuena. Baina,
bestaldetik eta aldi berean, Eleako filosofo hark esan zuenari ez zitzaiola arrazoirik esan beharko
genuke: Errealitatea, hau da, Izatea, ez da sortu, ez eta ez da desagertuko  ere; hau da, Izatea ez
da “Ez-izatetik” sortu eta ez da “ezerezean” desagertuko.

Orduan, nola “adiskidetu” bi kontzeptu horiek?

Enpedokles, Anaxagoras eta Demokrito saiatu ziren, bakoitzak bere moduan.

Enpedokles (490-430 K.a.)

Nor zen Enpedokles?

Siziliako familia noble batena, fisikaria eta filosofoa zen Enpedokles. Berarengana jotzen zuten
gaixorik zeudenek, etorkizuna jakin behar izaten zutenek... Berak idatzi zituen bi lanetatik zati
batzuk ailegatu dira gureganaino: “Naturaz”, eta “Garbikuntzak”

Zer da erreala izatea? Nolakoa da errealitatea?

Parmenidesengandik Enpedoklesek zera gorde zuen: Izatea betea da, ez da sortu, hondatu ezina.
Baina, aldi berean, Enpedoklesek ez du onartzen Izatea bat  eta mugiezina dela, bat izatea eta
mugiezina izatea ez baitatoz bat esperientziarekin.

Beraz, Enpedoklesen ustez, ez da existitzen hasiera-hasieratik den batasuna, gauza guztiak baino
lehenagokoa dena. Hasiera batean elementu primitibo anitz existitzen ziren. Horiei Enpedoklesek
deitu zien: “haziak”, “osotasunaren erroak”.

Lau dira elementu horiek: ura, airea, sua eta lurra. Elkarren kontrakoak dira, eta bakoitza ezin da
beste bihurtu. Guztiak betierekoak eta aldaezinak dira.

Nola sortu ziren ikusten ditugun gauzak? Lau elementu primitibo horien konbinazioaren,
bateratzearen edo banantzearen emaitzak dira. Gauzak, beraz, ez dira sortzen, ez dira
desagertzen. Baina, zein da elementu horien bateratze ala banatzearen kausa? Adiskidetasuna
eta Gorrotoa, elkarren kontrakoak diren bi printzipioak. Adiskidetasuna berdinak ez direnak
erakartzen eta bateratzen dituen indarra da. Gorrotoak, berriz, banantzen  eta hondatzen du batuta
dagoena.

Kontzeptu horiek oinarritzat harturik, Enpedoklesek munduaren sorrerari buruzko azalpen bat
eman zuen. Hasiera batean, Guztiaren gainean Adiskidetasuna zen nagusi, eta harmonia zegoen:
elementu primitiboak bat egina zeuden. Gorrotoa agertu zenean, banantzea eta aniztasuna sortu
ziren: gu bizi garen mundua momentu hartan sortu zen, eta elementu primitiboen konbinazioen
bitartez gauzak sortu ziren.
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Anaxagoras

Nor  zen?

Klazomenasen jaio zen. Atenasen ikasten hasi zen. Jendearen artean bere
eskuzabaltasunarengatik ezagutu zuten, bere ondasun guztiak senideen artean banatu baitzituen
Anaxagorasek. Kontu zaharrek diotenez, bere semea hil zela esan ziotenean berak zera esan
zuen: “Banekien hilkor bat sortarazia nuela”. Bizitza publiko eta politikatik aldendu zen natura
ikertzeko. Gara hartan hain arraroa zen jarrera haren aurrean, batek galdetu zion: “Ez duzu inongo
interesik zure aberriarengan?” Eta berak, zeruetara seinalatzen, erantzun: “Kontuz ibili, niri asko
interesatzen zait nire aberria”. Zeuzkan teori astronomikoak bere garaiko sineste erlijiosoen kontra
zeuden, eta horregatik Atenasetik erbesteratu zuten.

Zer da errealitatea?

Anaxagoras bat dator Parmenidesekin gauza batean: benetan, ez dago sorrerarik, eta ez dago
usteltzerik. Baina, bestaldetik, Enpedoklesek egin zuen bezala, aldaketa eta mugimendua onartu
zituen, begi bistakoak baitira.

Nola adostu zituen bi kontzeptu horiek? Anaxagorasek uste zuen ezinezkoa zela gauzen sorrera
esplikatzea lau elementuren bitartez. Bere ustez, zenbatu ezinak diren elementu primitiboen
elkarketak dira gauzak. Elementu primitibo horiek ez dute sorrerarik izan, eta ez dira desagertuko.
(Gogoratu Parmenidesek bi ezaugarri horiek Izateari eman zizkion, eta Enpedoklesek, berriz, lau
elementu primitiboei.) Elementu horiei Anaxagorasek Homeomeriak deitu zien.

Anaxagorasen dotrinak aldaketa bat ekarri zuen Enpedoklesek esan zuen gainean. Enpedoklesen
ustez elementu primitiboak lau ziren: Anaxagorasen ustez, beren kopurua infinitua zen.
Enpedoklesen ustez, hasiera batean harmonia zen nagusia, eta gero zatiketa sortu zen;
Anaxagorasen ustez hasiera batean Homeomeriak nahasturik zeuden, “Kaos” batean. Ordena,
mundua, “Kaos” horretatik sortu zen Homeomerien banantze, lehenbizi, eta bateratze, geroago,
prozesu baten bidez.

Kaos izatetik Kosmos izatera pasatzeko prozesu hura martxan jartzeko kausa Homeomerien
kanpokoa, goragokoa eta bestelakoa zen. Kausa horri Nous deitu zion, hau da, Adimena:
Unibertsoari ordena ematen dion printzipioa.

Demokrito (460-370 K.a.)

Nor zen?

Abderan jaio zen. Sokratesen garai berekoa zen. Batzuek Anaxagorasen ikaslea zela esan zuten,
beste batzuek, berriz, Pertsian, Indian eta Egipton ibilia zela esan zuten eta bertako jakintsuen
irakaspenak jaso zituela.
Gauza guztiez barre egiten omen zuen, gizakiari dagokion guztia barregarria zela uste baitzuen.
Hiru anaietatik txikiena zen, eta bidaiak egiteko behar zuena hartuz gero, gainerakoa bere anaiei
eman ziela kontatzen zuten.

Zer da erreala den hori?

Demokritok gauzen bi printzipio bereizi zituen: Betea eta Hutsa. Betea ikusezinak eta izugarrizko
txikiak diren partikulez osatuta dago, atomoez, hain zuzen ere. Eta atomo horiek Parmenidesek
Izateari eman zizkion ezaugarriak dituzte. Koalitateari dagokionez, atomoak berdinak dira, baina
pisua eta figuraren aldetik desberdinak dira.

Hutsa kontzeptu horrekin mugimendua esplikatzen saiatu zen Demokrito. Hutsa ez da
Parmenidesen Ez-Izatea. Hutsa gauzak eratzeko den printzipio erreal bat da. Kontzeptu horrez gain,
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Demokritok beste kontzeptu berri bat sortu zuen: Zoria. Enpedoklesek Adiskidetasuna eta Gorrotoa
erabili zituen mugimendua esplikatzeko. Anaxagorasek “Nousa” erabili zuen. Demokrito ez zuen
atomoetatik kanpo dagoen kausa batera jo, mugimendua esplikatzeko. Demokritoren ustez,
atomoak berez mugitzen dira norabide guztietarantz hutsartean zehar, erregulartasunik eta
ordenarik gabe. Beraz, ez dago inongo helbururik errealitatean, mugimendua esplikatzen duen
helbururik, gauza guztiak zoriarengatik gertatzen dira, baina horrek ez du kausalitaterik ez dagoela
esan nahi. Atomoak modu desberdin askotan elkartzen dira, munduko gauzei izatea ematen.
Demokritoren dotrinaren arabera dena posible da, edozein gauza gerta daiteke. Ideia horrek
ondorioak ekarri zituen geroago Platonengan, ikusiko dugun moduan.
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ESKOLA PITAGORIKOA. PITAGORAS (K.a. 530 inguruan)

Nor zen Pitagoras?

Samosen jaio zen. Polikratesen tiraniari ihes egiteko, bere jaioterritik atera behar izan zuen eta
Italiako hegoaldean, garai hartan zen Magna Grezian, errefuxiatu zen. Krotonan elkarte bat sortu
zuen Pitagorasek, izaera erlijioso, mistiko eta filosofikoa zuen elkarte bat, hain zuzen. Politikan
parte hartu zuen Pitagorasek; adibidez, Krotonaren arerioa zen Sibaris hiriaren hondamendian
eskuartu zuen. Sibaris hirikoek talde pitagoriko horren tiraniaren kontra matxinatu ziren, eta
Pitagoras Metaponton errefuxiatu zen, eta bertan hil zen.

Gutxi dakigu Pitagoras berari eta bere irakaspenei buruz, zuzeneko moduan, behintzat.
Pitagorasen inguruan legenda asko sortu ziren, horietako batzuk fantasiaz beterikoak. Horregatik,
zenbait historialarik diote bereizi behar genituzke alde batetik “Pitagoras bera” eta bestaldetik, bere
izena hartzen duen eskolaren irakaspenak, hau da, “Pitagorismoa” edo “eskola pitagorikoa”.

Filosofia pitagorikoa.

Dotrina pitagorikoak bi ardatz nagusiren inguruan biratzen du: bata erlijiosoa, mistikoa, politikoa eta
morala dena; besteak, matematikoa dena, aritmetika, geometria eta musikaren garapen zientifikoa
lortu nahi du, hau da, Platonek Errepublika izenekoaren VII. liburuan aipatu zituen zientzien
garapena, Platonen ustez filosofiarako beharrezkoa den prestakuntza ematen duten zientziak.

Ikus ditzagun bi ardatz horiek.

Bizitza ulertzeko eta bizitzeko modu bat.

Platonek , Errepublika izeneko lanean, Homero hezitzaile bat izan zela dio, eta bere ondorengo
belaunaldiei “nolabaiteko bizimodu homeriko bat” transmititu ziela. Aurrerago, Pitagorasi buruz
zera dio: “ ez ohiko modu batean maitatu zuten bere ikasleek, eta gaur egun bere jarraitzaileek
daramaten bizimoduari, gainerako gizakiengandik aldentzen dituen bizimodu jakin bati,
pitagorikoa deitzen diote”

Nolakoa da  “bizimodu hori”?

Porfiriok honela laburtu zuen munduari, gizakiari bizitzari buruz pitagorikoek zuten ikuspegia:

“Inork ez daki ziur zer esan zien Pitagorasek bere ikasleei, horiek ohikoa bat ere ez den isiltasunaz
gordetzen baitzuten Pitagorasengandik ikasitakoa. Hala eta guztiz ere, denak gauza
garrantzitsuenak ezagutzera iritsi ziren. Lehendabizi,Pitagorasek arima hilezkorra dela dio; gero,
arima beste espezie bizidun batzuk bihurtzen dela, eta, horrez gain, behin gertatutakoa noizean
behin berriro ere gertatzen dela, eta ez dagoela ezer erabat berria denik, eta arima duten izaki
guztiak genero berekotzat hartu behar ditugula. Grezian teoria horiek lehendabiziko aldiz sortu
zituena Pitagoras omen zen.”

Pitagorikoek munduren eta bizitzaren gainean zuten ikuspegia honelako puntuetan bil ditzakegu:

- Arimaren hilezkortasuna.
- Arimen transmigrazioa.
- Iraganeko gertaerak errepikapena.
- Arima duten guztien arteko senidetasuna.
- Beren dotrinaren eta beren jokaera erlijioso-moralaren arteko erlazio estua.

Pitagorikoek Unibertsoaren eta bizitzaren gainean duten ikuspegiaren oinarria “naturako izaki
guztien arteko senidetasuna” da. Horretatik dator gainerakoa. Kontzeptu hori printzipio erlijioso eta
moral bat dugu.
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Zer esan nahi digu horrek?

Printzipio horren arabera, gizakion arimak eta animalien arimak familia berekoak dira; beraz
gizakiak eta animaliak senidetasun-lokarriez elkartuta daude. Bestalde, pitagorikoen ustez, arimak
Unibertsoaren osotasunetik eroritako edo eratorritako “zatiak” edo “puskak” dira. Unibertsoa
betierekoa eta jainkozkoa da, beren ustez. Arimek hasiera bateko egoera horretara jotzen dute
berez: Osotasunean, Unibertsoan diluitzera jotzen dute.

Ideia horretatik abiaturik, pitagorismoak ondorio erlijiosoak eta moralak atera zituen:

- Alde batetik, pitagorikoek hilketari eta hiltzaileei gorroto zieten; eta ez zuten haragirik jaten.
Jokaera horren arrazoia: animaliak gizakion senideak dira.

- Bestaldetik, pitagorikoek arimen transmigrazioa  eta arimaren hilezkortasuna aldarrikatu
zituzten, eta ideia horiek ondorio bat ekarri zuen: filosofia salbamenerako beharrezkoa den
bidea da.

Lehen esan dugun moduan, arimak arima unibertsaletik erori diren “zatiak” dira. Arima unibertsala
edo Unibertsoa hilezkorra denez gero, eta arima Unibertsoaren zatiak denez gero, arimak ere
hilezkorrak dira. Zati horiek, zati horietako bakoitza eta zati guztiak, gorputz batean daude;
emakumezko baten gorputz batean, gizonezko baten gorputzean edo animali baten gorputzean.
Gorputz batean bizitzea arimak jasan behar duen orban bat, zigor bat edo kondena bat da. Baina,
arimak askatzeko aukera bat du: gorputzetik atera eta bere sorterrira itzuli, hau da, arima
unibertsalera itzuli. Hori lortzen da transmigrazio batzuk egin ondoren, eta transmigrazio
bakoitzarekin batera garbikuntza bat dator.

Nola lortu garbikuntza hori? Nola lortu transmigrazioen bidez egiten den gorputzaren
menpekotasunetik askapen hori?  Arimaren kultibo espiritual eta intelektualaren bitartez.
Kultibo hori lortzeko bidea filosofia besterik ez. Pitagorikoen ustez, arimaren salbamena, arimaren
garbikuntza filosofiaren esku dago. Filosofia da gorputza uzteko eta jainkotasuna iristeko bide
egokia. Eta bide hori, filosofiarena, honetan datza: Unibertsoko gauza guztien artean dagoen
uztardura ikusi eta ulertzean, gauza guztiak osotasun baten zatiak direla ikusi eta ulertzean,
osotasun horretan orden bat dagoela, osotasun hori aldaezina dela eta arima horren zati bat dela
ikusi eta ulertzean.

Filosofoa

Filosofoa Unibertsoa kontenplatzen duena da. Filosofoa orden bat duen Unibertsoa ikusten
duena da, eta bere baitan, bere ariman, orden hori ezartzen saiatzen da, betierekoa den ordena.
Hortik sortzen da Pitagorikoek zuten interes nagusienetako bat: mundua kontenplatu eta ulertu, eta
munduan dagoen mugimendua, orden baten araberakoa eta harmoniatsua den mugimendua.
Aritmetikak, geometriak, musikak eta astronomiak mugimendu hori ezagutzea ahalbidetzen digute.
Ezaguera horren bitartez, filosofiak dakarren ezaguera horren bitartez posible da jainkozkoarekin
bat egitea: gure jokabidean unibertsoak duen ordena islatzen saiatzen garen neurrian.

Gauzak zenbakiak dira

Pitagorikoak matematika garatu zuten lehendabizikoak direla esaten ohi da; baina haientzat
zenbakiek zuten esanahia ez zen gaur gure artean duten bezalakoa. Pitagorikoentzat zenbakiek
zuten esanahia zerbait mistiko eta metafisikoa zen. Ikuspegi horretatik begiratu zioten Unibertsoari,
musika ikertu zuten eta gauzak irudikatu zituzten pitagorikoek.

Zenbakien gainekoa ikerkuntzak astroek duten mugimenduen harmonia aurkitzera eraman zituen,
mugimendu horiek sinfonia baten soinuak balira bezala ulertzen; zeruetako gorputzek duten
abiaduren artean proportzio bat dagoela ikusi zuten. Baina beren ikerkuntzak zuen alde berria ez
zen bakarrik proportzio bat zegoela, horrez gain pitagorikoek proportzio hori zenbakien bitartez
adieraz zitekeela ikusi zuten.
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Unibertsoan aurkitu zuten harmoniazko proportzio hori eskala musikalaren bitarteetan ere aurkitu
zuten. Nota bakoitza, soinu bakoitza, erlazio numeriko baten bitartez irudikatzea lortu zuten.

Pitagorikoek zenbakien gainean zuten ikuspegi mistiko horrek gauza guztiak edo giza ekintzak
sinbolizatzen saiatzera eraman zituen. Adibidez, kontuan izanik 3a lehenbiziko zenbaki bakoitia eta
maskulinoa dela eta 2a lehendabiziko zenbaki bikoitia eta femeninoa dela, 5ak ezkontza
irudikatzen zuen, 3a eta 2aren batuketa baita,. Zuzentasuna irudikatzeko 4a erabili zuten,
zuzentasunak dakarren elkarrekikotasuna karratua adierazten duen zenbaki baten bidez irudikatu
behar zutelakoan. 7ak aukera irudikatzen zuen. 10a lehenbiziko lau zenbakien batuketa da eta
Tretractys deitu zioten, eta horren aurrean eta horregatik egiten zuten zin sekta pitagorikoaren
kideek.

Hala eta guztiz ere, pitagorikoek zuten sineste horien artean ilun eta zailenetako bat zenbakiak
gauzak direla esatea zen. Aristotelesek horren testigantza utzi zigun:

“Beraiek (pitagorikoek) gauzak zenbakiak direla diote”

“Pitagorikoek, zenbakien ezaugarriak gorputz sentigarrietan ikusiz gero, izakiak zenbakiak
zirela ondorioztatu zuten, baina ez Zenbakiak banandurik hartuta, izakiak zenbakiez osatuta
zeudela baizik. Eta, zergatik? Zenbakien ezaugarriak harmonian, Zeruetan eta beste gauza askotan
ikus daitezkeelako”

Zer esan nahi zuen Aristotelesek pitagorikoez horrela hitzegin zuenean? Bere liburuetako leku
batzuetan kausari buruz hitzegitean, kausa mota desberdin batzuk daudela esan zuen
Aristotelesek. Kausa mota horien artean: kausa materiala eta kausa formala bereizi zituen
Aristotelesek. Adibidez, esaten dugunean “estatua baten kausa brontzea dela”, estatuaren kausa
materialaz ari gara; estatua brontzez egina dagoela esan nahi dugu. Objektu baten kausa formala,
berriz, objektu horren esentzia edo zerizana determinatzen duena da, objektu horren eredua da,
eskultorearen gogoan dagoen estatuaren ideia da.

Aristotelesen ustez, pitagorikoek zenbakiak gauzak direla esan zutenean, zenbakiek gauzak
definitzen edo eratzen zutela esan nahi zuten, zenbakiak gauzen “ideia” zirela, gauzen “zerizana”
edo “esentzia”, gauzen “kausa formala”. Adibidez, nota musikal bat definitzen duena ez da berari
dagokion soinua, berak beste notekin duen erlazio numerikoa baizik. Gauza bera esan dezakegu
gainontzeko gauza guztiei buruz.

Gaur egun ez litzateke zaila izango pitagorikoek esan nahi zutena ulertzea, kontuan hartzen
badugu guk askotan naturako fenomenoak ekuazio numerikoen bitartez deskribatzen ditugula.
Guthriek dioen bezala: “ezaugarri fisikoak – kolorea, argia, soinua – desagertzen dira eta horien
lekuan uhin-luzera edo masa ordezkatzen duten zenbakiak agertzen dira”.
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GIZAKIARI BEGIRATZEN:
SOFISTAK ETA SOKRATES.

NOR ZIREN SOFISTAK?

“Sofista” hitzaren esanahia aldatu zen urteetan zehar. Hasiera batean, jarduera jakin batean
beharrezkoa zen trebeziari zegokion sofista izatea; adibidez zurgina “sofista” zela esan ohi zen,
hau da, zurgina behar den bezala aritzen zela zurgintzan eta zurra nola landu bikaineko moduan
zekiela. Geroago, esanahi intelektual bat hartu zuen “sofista” hitzak, jakintsuaren esanahi bereko
bihurtzen. K.a. V. mendean, sofista “irakaslea” edo “maisua” zen. Batzuetan ere esanahi negatibo
bat hartu zuen hitz horrek, Aristofanesek idatzitako “Hodeiak” lanean ikus daitekeen moduan.

Sofistak irakaskuntzaren profesionalak ziren; Atenasen batez ere, hiriko aberatsen etxeetan eta
leku publikoetan ematen zituzten eskolak. Oratoria, matematika, musika, astronomia..., eta,
orokorrean, hiritar batek bere statusari zegokion altueran egoteko behar zuen guztia irakasten
zuten sofistek.

Sofistak eszeptikoak, indibidualistak eta aurreko filosofiarekin, batez ere Parmenidesen
filosofiarekin, kritikoak ziren. Argi eta garbi zuten gauza bakarra  hizkuntzaren inguruan zegoen
guztia zen, eta horretan benetan maisuak ziren.

Sofistek zuten ardura nagusia zein izan zen esan baino lehen, zer nolako giro intelektual eta
sozialean sortu ziren esan beharra dago.

K.a. V. mendean, pentsakera desberdinak elkarrekin bizi ziren. Zerbait berria sortzen ari zen:
Erlijioaren kontrako erreakzioa, giza izaeraren autonomia aldarrikatzen duen nolabaiteko
humanismoa, gizakiaren gaineko indarrak asmakizun hutsak direlako ideia, etikaren gaineko
gogoeta egiteko joera berria. Tuzididesek sofistek bizi zuten momentua deskribatu zuen, Atenasek
gerra zibilari aurre egin behar zionean:

“Gerra zibilaren garaian, izugarrikeri asko gertatu ziren hirietan, gizakiaren izatea berdin
izaten segitzen duen bitartean beti gertatzen eta gertatuko diren izugarrikeriak, bortitzagoak
ala arinagoak eta itxuraz desberdinak, kasuz kasuko zirkunstantzien araberakoak, bakea
dagoenean eta gauzak ongi doazenean, bai hiriek bai hiritarrek beharrizanaren
menpekotasunetik aske izateko behar den epai handiagoa baitute; baian gerra garaian, behin
eguneroko ongizatea desagertuz gero, biolentzia maistra bihurtzen da, eta horrek
gehiengoaren sentimenduak zirkunstantzietara moldatzen ditu.
Gauzak horrela, gerran zeuden hiriek (...) gertakariak baloratzeko ohiko modua aldatu zuten
beren jokabideak justifikatzeko. Horrela, ausardi kaskarina, kausaren alde adorez
borrokatzetzat hartu zuten; zuhurtziak eskatzen duen baretasuna, koldarkeria itxurazaletzat;
zentzutasuna, koldarraren itxuratzat; eta ezer egin baino lehen dena epaitzeko joera,
erabakiak hartzeko gai ez izatetzat. Harritzen duen moduan gauzak presaka egitea gizakion
dagokien ezaugarritzat hartu zuten, eta segurtasunaren alde jokatzea desertatzeko aitzakia
dotoretzat. Gauza guztien aurrean desadostasuna adierazten zuen hori izugarri leiala zela
esaten zuten, eta erantzuten duen hori susmopean jartzen zuten. Konspirazio batean
arrakasta lortzen zuen hori adimentsua zela esaten zuten, baina konspirazioa susmatzen
zuena askoz adimentsuagoa zela...
Hartaz, ez batzuek ez beste batzuek ez zuten beren bizitzarako gidaritzat errukia hartzen;
aldiz, beren hitzen edertasuna zen beren gidaria; askoz hobeki ikusia ziren modu
gorrotagarri baten bidez beren arrakastak lortzen zituzten horiek. Bi aldetakoek erdibidean
zeuden hiritarrak hiltzen zituzten, batzuetan laguntza ez emateagatik, beste batzuetan bizirik
irauten zutelako bekaizkeriarengatik.”

(Peloponesoko Gerra. III, 82)
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Sofisten agerpena ekarri zuten eragileak

Ez da erraza zein ziren sofistak agertzearen eragileak esatea, baina, hala ere, zerbait esan
dezakegu.

Lehendabizi, biziak eta gizarteak sorrera naturala dutelako teoria. Anaximandrok, adibidez, bizi
itsasotik sortu zela esan zuen. Itsasoan zenbait munstro bizi ziren, eta horien barne gizakiak. Urak
joan zirenean, , eguzkiaren izpien indarrak munstroen oskolak lehertu zituen, eta gizakiak sortu
ziren. Horrelako azalpenak eta horren antzekoek jainkoak zokoratzea ekarri zuten, jainkoek ez
baitzuten gizakion sorreran zer egiterik.

Filosofoen arteko eztabaidak, alde batetik, eta, mundu intelektualean sartzen hasten zen
jendearen iritziz, filosofoen dotrinak ulergaitza izateak, bestaldetik, jendearen nekea eta zerbait
berria eta eskuragarria sortu beharra ekarri zuten.

Beste herri batzuekin harremanetan sartzeak grekoek munduaren, gizakiaren eta gizartean
gainean zuten ikuspegia kuestionatzea ekarri zuten. Horrek nolabaiteko erlatibismo intelektuala,
morala eta soziala ekarri zuen: egia eta ongia unibertsalak eta absolutuak ez direla hasi ziren
pentsatzen, beste kultura batzuetan gertakari berberak interpretatzeko bestelako moduak
baitzeuden.

Demokraziaren sorrera, nahiz eta gutxi batzuentzat izan, honelako emaitza ekarri zuen: hiritar
baten iritziak beste batenak horrenbesteko balio duela pentsatzea, eta heziera eta hitzegiteko artea
menperatzea beharrezkoak zirela foroan edo edozein lekutan norberak bere ideiak defendatzeko.

Azkenik, aurrerapenaren gaineko kontzientziak gizakiaren balioa eta autonomia aintzat hartzea
ekarri zuen. Hona hemen Euripidesek eta Sofoklesek egindako balorazioa:

“Norbaitek esan zuen gizakiek ongi baino gaizki gehiago dauzkatela, nik, berriz,
kontrako iritzia dut: hilkorrek gaizki baino ongi gehiago dauzkate. Horrela izango ez
balitz, ezingo genuke lur honen gainean egon. Goraipatzen dut egoera nahasi eta basati
batetik gure bizia askatu zuen jainkoa: lehendabizi, guregan ulermena jarri zuen, eta
gero mingaina eman zigun gure hitzen mezulari (...) fruituak elikagai eman zizkigun eta
fruituei zeruetatik erortzen diren tantak eman zizkien, lurretik sortzen den guztia
elikatzeko, bere sabela ureztatzeko.”

(Euripides)

“Gauza harrigarri asko daude, baina, hala eta guztiz ere, ez dago gizakia baino gauza
harrigarriagorik. Gizakia itsaso zuriz beste aldera doa hegoaldeko haize ekaiztsuaren
laguntzaz, orro egiten duten olatuen azpitik aurrera jotzen, eta jainkosen artean den
boteretsuena, hilezkorra eta nekaezina den Lurra, etengabe lantzen du gizakiak, urtero
goldea iraultzen, mandoekin  goldaketan.”

(Sofokles)
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Sofistek zituzten kezkak eta ardurak.

Natura (physis) eta konbentzioa (nomos)

Bi kontzeptu horien arteko erlazioaz arduratu ziren sofistak. Erlazio hori ikusi baino lehen bi hitz
horien esanahia aztertu behar dugu.

Physis hitzak natura edo izadia esan nahi du.

Nomos hitzaren esanahia aldatu da denboraren poderioz. Sofisten garaian, nomosek artifiziala,
konbentzionala esan nahi zuen, naturala den horren kontra (physisen kontra).

Physisen eta nomosen arteko oposizio hori gizakiari dagozkion arlo guztietara aplikatu zuten
sofistek: erlijioa, politika, morala,...
Honelako galderak egin zituzten sofistek:

Jainkoak berez existitzen dira ala gizakien arteko konbentzio batek ditu?
Estatuek jainkoen borondatean dute beren sorburua, ala gizakien arteko konbentzio batek
sortu ditu estatuak?
Gizakien artean dauden zatiketek naturan dute sorburu ala gizakiek sortarazi dituzte?
Esklabutza gertaera natural bat da la gizakiek, beren interesek eramanik, sortu dute?

Aristotelesek problema hori asko hedatu zela esan zuen. Agian, epistemologian eta erlijioan
gertatu zen krisialdiak galdera hori planteatzea ekarri zuen. Adibidez, hotza eta beroa sentsazio
objektiboak eta aldaezinak izatetik sentsazio subjektiboak, norberak sentitzen duen zerbait izatera
pasatu ziren. Zergatik ezin dugu gauza bera pentsatu jainkoei eta lege politikoei eta moralei
dagokionez? Zergatik da unibertsala ekintza baten ontasuna eta ez da gizatalde batek (estatu
batek, kultura batek) definitzen duen zerbait? Lehenagoko garaietan, jainkoek ematen zioten
egonkortasun soziala, politikoa eta morala gizarteari. Beren tronuetatik bota zituztenean
egonkortasuna desagertu zen: handik aurrera legeek ez zuten jainkoengan beren sorburua izaten,
gizakien borondatean baizik.

Sofistek ematen zituzten erantzunak ez ziren denak berdin. Batzuek physis horretan oinarritzen
zituzten gauza guztiak: lege moralak, lege politikoak, gizakien arteko desberdintasuna,... dena
horrelakoa da berez. Beste batzuek, berriz, nomos horretan oinarritzen zituzten gauza guztiak:
dena gizakion borondatearen ondorioa da.

Physisen aldean kokatzen zirenek justizia indartsuak ahula menperatzean datzala esan zuten, eta,
aldiz, justizia berdintasunean datzala dioen teoria guztiz naturaren kontrako dela. Tirano, horien
iritziz, gizaki perfektuaren haragiztatzea da.  Horien jarrera egoismoa aintzat hartzea naturatik
datorren zerbait dela defendatzea da, azken batean.

Batzuetan, physisena defendatzeak legeak baino goragokoa den kausa zuzen bat defendatzea
zekarren.
Sofoklesek, Antigona izeneko lanean, honela idatzi zuen:

“Ez zen Zeus dekretuak argitaratzeko agindua eman zuena, ez eta ez zen
Justizia (...) lege horiek ezarri zituena gizakientzat. Ez nuen pentsatzen nik
zure aldarrikapenek zuten botereak hilkor bat legeak haustera eramateko
indarra zuenik. Legeak ez dira gaurkoak, ez atzokoak, betirakoak baizik, eta
inork ez daki nondik sortu ziren. Lege horiek hautsiz gero, ni ez nintzen
jainkoengandik zigorrik jasotzera, gizaki batek duen asmoari beldur
izateagatik”
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Periklesek, bere hileta-diskurtso ospetsu horretan, zera dio:

“Legeak ez hausteko guk dugun arrazoia beldurra da, eta horregatik
momentu bakoitzean diren kargodunei obeditzen, baita legeei ere, batez ere
zauritu ala iraindu dituzten horien defentsarako eginak diren legeei, eta,
idatzirik egon ez arren, eztabaidatzeko modukoa ez den lotsa sortarazten
duten legeei ere.”

( Tuzidides, Peloponesoko Gerra)

Testu horretan Periklesek zera dio: atenastarrek gizarteak egindako legeei obeditu ez ezik, idatzirik
egon ez arren, ez betetzeagatik eztabaidatzeko modukoa ez den lotsa sortarazten duten legeei ere
obeditu egiten dietela.

Nomosen aldekoek interpretazio asko eta elkarren artean kontrakoak eman zituzten. Horien ustez,
ezer ez da behin betikoa. Hortaz, legeei dagokienez, gauza guztiak alda daitezke eta konbentzio
baten ondorioak dira; gauza guztien kausak asko eta desberdinak izan daitezke.

Gizakiari zor egiten bazaio mirespena, bera den horregatik zor zaio, berak egiten dituen
ahaleginengatik eta ez bere izaerarengatik. Gizakiaren kasuan gertatzen den bezala, gizartea ere
eboluziona daiteke, eta bertan aurrerapenak eman daitezke. Beraz, alde batera utzi zuten sofistek
denbora luzez grekoek aintzat hartua zuten ideia hura: hasiera batean urrezko garai bat existitua
zela eta denboraren poderioz “degradatua” zela. Alderantzi, sofisten sutez, hasiera batean gizakia
basati batek duen bizimodua zuen eta, pixkanaka, hezieraren laguntzaz heldutasuna iritsi zuen, bai
gizabanakoa den aldetik, bai gizarte batean bizi den aldetik.

Zein da Estatuaren sorrera?

Gai honi buruz sofistek nabarmentzeko moduko ekarpena egin zuten. Antzinako Greziaren
lehenbiziko mendeetan, legeak, heziera eta estatuaren sorrera jainkoei zor zitzaizkiela pentsatzen
zuten. Herodotok, lazedemoniarrei buruz, “Likurgoren eskutik beren instituzioak aldatzearen
zoriona izan zutela” esan zuen. Likurgok Delfoseko Orakuluan ikasi omen zituen “gaur
lazedemoniarrek erabiltzen dituzten araudi onak”.

Platonek ere, Legeak izeneko lanaren hasieran, gai hori planteatu zuen:

“Esan, zuek atzerri horiek: Nori dagokio zuen legeen sorrera? Jainko bati ala gizaki bati?
Jainko bati, zu atzerri hori, jainko bati, zintzo hitzegin  behar baldin badugu; eta gure artean jainko
hori Zeus da (...)”

Zenbait sofistek ez zuten horrela ikusi. Haien ustez, estatuari sorrera eman zioten legeak gizakien
arteko hitzarmen baten emaitzak baitziren.

Hala ere, beste sofista batzuek gogor kritikatu zuten ideia hori. Azken horien ustez, legeak,
indartsuen aurrean babesa aurkitzeko asmoz, ahulek bultzatu zituzten hitzarmenak dira, baita
ekintza handiak egiteko gai ez diren horiek ere bultzatuak.

Berdinak gara legearen aurrean?

K.a. V. mendean demokrazia ezarri zen Atenasen. Egoera berri horrek zenbait galdera berri ekarri
zituen: Nolakoa da gizakiaren izatea? Nolako erlazioak dagozkio izate horri? Erlazio horien artean,
berdintasun erlazioa kokatu behar dugu? Hau da, gizakiak berez berdinak gara?
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Atenagorasek bere hiriko gazteei zera esan zien:

“Zer nahi duzue zuek, gazteok? Agintza hartu? Baina, hori ez da legala! Eta legea
horrelakoa egin zen zuek agintzeko gaitasunik ez duzuelako, eta ez (gaitasun hori
edukiko zenuteneko kasuan) zuei eskubideak kentzeko asmoz. Gehiengoak dituen
eskubideak ez dituzuela diozue? Nola izan daiteke zuzena berdinak diren horiek
eskubide beretsuak ez edukitzea?”

(Tuzidides, Peloponesoko Gerra)

Testu horretan, garai hartan planteatu zen problema horren adibide bat ikusten dugu. Berdintasuna
ez zen bakarrik planteatu maila politikoan, gauza bera planteatu zen maila sozialean ere.
Interesgarria da Antifonte sofistak gizakien arteko berdintasunari buruz esan zuen: “arlo guztietan
berdinak izateko eginak gara”.

Berdintasunarekin batera esklabutza eta arrazakeria ere eztabaidatzeko moduko gaiak izan ziren
sofisten artean. Gorgias sofistaren ikaslea zen Alzidamantek zera zioen: “Jainkoak gizaki guztiak
aske egin ditu; naturak ez du inor esklabu egin”. Horrelako zerbait, sofistei buruz hitzegiten,
Aristotelesek ere esan zuen Politika izeneko lanean.

Balio moralak unibertsalak dira?

Ikus ditzagun ondoko bi esaldi hauek:

“Zein ekintza da lotsagarria, entzuleriak lotsagarritzat hartzen duen hori ez bada?”
(Aristofanes, “Igelak”)

Platonek, sofistek defendatu zuten erlatibismoaren kontra, honela erantzun zion galdera horri:

“Lotsagarria dena lotsagarria da, horren itxura duenean eta ez duenean”

Protagoras izan zen erlatibismoa defendatu zutenen artean sofista nagusia. Erlatibismoa zer den
adierazteko asmoz, ospetsua da berak esan zuen esaldi hau: “gauza guztien neurria gizakia da”.

Absolutua den irizpide batel ez du ekintza bat ona ala txarra den, txalotzeko modukoa ala
gaitzesteko modukoa den erabakitzen, ekintza egin duen gizabanakoak berak erabakitzen du hori.

Zer egin epaiketa batean kausa bat defendatzeko edo hauteskundeetan hautagai izateko?

Erantzuna erreza da: hitzegiten jakin eta, ahal bada, besteek baino hobeki hitzegiten jakin. Egia
aurkitzeko edo defendatzeko asmoz? Hori ez da kontua. Hitzegiteko artea, edo hobe esan,
besteak konbentzitzeko artea sofistek irakasten zuten eta garai hartako grekoek eskatzen zuten
irakaspen nagusi bihurtu zen. Sofistak izugarrizko trebezia lortu zuten arte horretan, “Erretorikan”,
hain zuzen ere. Argi eta garbi ikusi zuten sofistek hitza “edozein ate irekitzeko” tresna hoberena
zela, atea irekitzeak oso zaila irudi bazuen ere. Horrek ez du esan nahi sofistek hizkuntza
arinkeriaz hartu zutela, hizkuntzaren gainean sofistek egin zituzten ikerkuntzak eta aurkikuntzak
oso garrantzitsuak izan ziren.

Platonek idatzi zuen Gorgias izeneko elkarrizketan Sokratesen eta Gorgiasen arteko eztabaida bat
aurkitzen dugu, eta eztabaida horrek oso ongi islatzen du aurren esan duguna. Aristofanesek ere,
Hodeiak izeneko lanean, horri buruz zerbait idatzi zuen, baina, kasu honetan, sofistei iseka egiteko
asmoz, edo hobe esan, bere ustez sofisten ordezkaria zen Sokratesi iseka egiteko asmoz.
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Hizkuntzaren gaineko ikerkuntzarekin batera ezagutza eta egiaren problemak zetozen. Oso
ospetsua da Gorgiasek esan zuen:

“Ezer ez da;
zerbait izango balitz,
ulertezina izango litzateke,
inork ez luke ulertuko.
Ezagutzekotan ere,
Inork inori ezin liezaioke komunika”

Gorgiasek egia objektiboa existitzen ez zela pentsatzen zuen; hortaz, egia ezagutzea ezinezkoa
zela ere.

Nor dira jainkoak?

Esan dugun bezala, K.a. V. mendean izugarrizko aldaketa bat gertatu zen, krisialdi intelektual,
sozial eta politiko baten ondorioz. Krisialdi hori erlijioan ere gertatu zen. Hona hemen, horren
adierazgarri batzuk:

Protagorasek zioen: “Jainkoei buruz, ez dakit badiren ala ez, ezta zein itxura duten ere. Hori
jakiteko oztopo asko daude, egon; batik bat, bizitzaren laburra eta gaiaren beraren iluna”
Protagorasen hitzek gaur egungo agnostiko baten hitzak direla ematen dute. Berak ez du jainkoen
existentzia ukatzen, bakarrik ez da jainkoen existentziari buruzko galderei erantzuteko gai
sentitzen.

Kritiasek honela idatzi zuen gai honi buruz:

“Nik uste dut behin gizaki zuhur eta jakintsu batek, gizakien onerako, jainkoei beldur izatea
asmatu zuela, gaizkileak beldur izan zitezen, ezkutuan, ekintzez, hitzez ala pentsamenduez
gaiztakeria bat egingo bazuten. Hortaz, jainkozkoa den horren kontzeptua sortu zuen,
jainko bat existitzen zela esanez, hilezkortasunaz jantzia, adimenaz entzuten eta ikusten
duena, gogamena duena eta unibertsoa gobernatzen duena, jainkozko izaeraz jantzia.”

Onbidea irakats al daiteke?

Onbidea irakastearen gaineko galdera oso inportantea da. Gutxi gorabehera honela formula
daiteke:
Onbide morala gizakiak berez edukitzen duen zerbait da ala irakaspen baten bidez lortzen duen
zerbait? Hau da, moralaren aldetik onbideez jantzita jaiotzen gara ala horretarako irakaspen bat,
heziera bat behar dugu?

Pindarok, Olinpika izenekoan, idatzi zuen:

“Jakintsuak dira izatez gauza askoren gaineko ezagutzaz jantzita dauden horiek; baina
ikasten duten horiek, bele sutsu kantariek egiten duten moduan karraka egin dezatela
airera alferrikako hitzak botatzen.
Berezkoa dena beti hoberena da, baina jende asko irakaskuntzaren bidez lortutako
baliabideez baliatuz ospea iristen ahalegintzen dira.”

Tuzididesek ere modu berean hitzegin zuen. Haren ustez, berez dauzkagun ezaugarriak ezin dira
irakaskuntzaren bidez lortu.
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Sofistek ez zuten horrela pentsatzen. Beraien ustez, onbide morala irakasgai zen. Aulki bat edo
mahai bat nola egiten den ikasten den moduan “arte morala” ere ikas dezakegu.

NOR ZEN SOKRATES?

Fedon izeneko elkarrizketaren bukaeran, Platonek Sokratesen heriotza nola gertatu zen kontatzen
digu. Sokratesek zikuta edana du eta indarrak doazkiola ohartzen hasi da:

“Sokratesek: - Oi, Kriton! Asklepiori ilar bat zor diogu. Ordaindu zorra, ez utzi egin
gabe.
Kritonek: - Lasai egon, horrela egingo dugu. Pentsatu ea zerbait gehiago esateko duzun.
Kritonek egin zion galdera horri Sokratesek ez zion erantzun, eta handik gutxira dardar
bat izan zuen, eta han zegoen gizakiak estalia kendu zion Sokratesi: Sokratesek geldirik
zeukan begirada. Hori ikustean, Kritonek ahoa eta begiak itxi zizkion.
Horrela gertatu zen, Oi, Ekekrates! Gure adiskidearen bukaera, nola esan genezake?
Hoberena izan zen gizonezko baten bukaera, garai hartan ezagutu genituen gizakien
artean zentzudunena eta zuzenena.”

Horrela deskribatu zituen Platonek Sokratesen azken momentuak. Heriotza-zigorrera kondenatu
zuten atenastarrek Platonen ustez, “gizakien artean zentzudunena eta zuzenena” zena heriotza-
zigorrera kondenatu zuten. Sokratesen bizitza, irakaspena eta heriotza ez ziren ezkutuan gelditu,
denon agerikoak ziren. Platon ez zen Sokrates miretsi zuen bakarra, Jenofontek, bere Apologia
izenekoaren bukaeran, honela idatzi zuen:

“Gizon horren jakinduriaz eta nobleziaz pentsatzen dudanean, berari buruz idatzi behar
dut ezinbestez, eta idaztean, goraipatu behar dut ezinbestez.”

Zergatik kondenatu zuten heriotza-zigorrera: Platonek Apologia izeneko lanean, heriotza-zigorrera
kondenatzeko arrazoia eta, beraz, Sokratesi leporatu zizkioten karguak azaltzen dituen testu
ofiziala jakinarazten digu:

“Sokratesek legea hautsi du gaztean usteltzen dituelako, hiriak sinesten dituen jainkoak
sinetsi beharrean berriak diren beste jainkotasun batzuk sinesten dituelako”.

Sokratesen bizitzari buruz oso gutxi dakigu. Atenasen jaio zen K.a. 470. edo 469. urtean. Bere aita
eskultorea zen, eta ama emagina. 399. urtearen udaberrian exekutatu zuten. Peloponesoko gerran
parte hartu zuen, eta bertan garaikideen artean ziren txalotzeko moduko ekintza batzuk egin
zituen. Bataila zelaian Sokratesen kidea zen Alzibiadesek esan zuen Sokrates besteak baino
erresistentzia handiagokoa zela. Behin, itsasontzi bateko naufragoak ez salbatzeagatik jeneral
batzuk salatu zituzten, eta Sokrates denak batera epaitu behar zituztelako aukeraren kontra azaldu
zen,  eta, aldiz, norberaren zirkunstantziak kontuan harturik banan banan epaitu behar zituztelako
aukeraren alde. Sokrates ez zen buru belarri politikan sartu ba zen ere, agintarien kontra azaldu
zen, garaiko agintari horiek justiziagintzan egiten zituzten ustelkeriengatik eta besteen gauzetaz
jabetzeagatik.

Baina Sokratesen ezaugarri nagusia ez zen gudari izatea. Sokrates bestelako ogibide batean izan
zen aditua: jendearen aurrean jakintsu azaltzen ziren horiek indargabetzea beraien ezjakintasuna
agerian jarriz, eta, horretarako, eztabaidatzeko behar den tresna, hau da, hizkuntza bikaineko
moduan erabiltzea. Horrek guztiak sofisten, intelektualen eta politikarien kontra egotera eraman
zuen: Dudarik gabe, horregatik etsai asko sortu zitzaizkion Sokratesi eta, azken batean, horrek
heriotza-zigorra ekarri zion.
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SOKRATES: JAKINZALETASUNA

Umea zelarik, Sokratesek jainkozko deialdi bat bizi zuen. Dei horrek erakutsi zion Sokratesek hartu beharra
zuen bidea, eta dei horri obeditzeagatik, Sokratesek bere ogibidea bizi zuen bizi zuen moduan.  Platonen
Apologia izenekoan, Sokratesek zera dio: “nire baitan ahots bat sortzen da, jainkoen agerpena edo
nolabaiteko jenio batena, eta askotan niregana dator ahots hori”. Dirudienez, ahots hori azken momentu
arte berarekin egon zen.

Heriotza-zigorra jaso ondoren, bere buruaren defentsan zera zioen: “Askotan, zenbait gairen kontra azaldu
beharrean nengoelarik, nahiz eta oso gai txikiak izan ere, ahots bat zetorkidan, berak ni arinkeriaz jokatzera
nindoala pentsatzen bazuen. Ahots hark gaur, askoren ustez sufritzen ahal dudan okerrena gertatu
zaidanean, hots, heriotzaren aurrean egotea, ez dit inongo gaitzik niregana datorrela esan”.

Sokratesek ez zuen lan bat ere idatzi. Hala ere, haren pentsamendua eta jarrera izugarrizko
eragina izan zuen grekoengan, eta askoren ustez, horien artean Aristoteles, Sokratesen
pentsamenduak garai baten bukaera eta beste baten hasiera ekarri zituen. Atzean gelditu zen
munduaren eta munduan dauden gauza guztien sorrerari buruz galdetzen zuten horien garaia.
Sokratesekin sortzen zen garai berrian gizakia bera zen kezka eta ardura guztien erdigunea.

Ikusi behar ditugu kezka horietariko batzuk.

Sokratesen jarrera:ironia eta ezjakintasuna. “Dakidan gauza bakarra ezer ez dakidala da”

Sokratesek ez zituen dohain asko jaso naturarengandik: itsusia eta zabarra zen. Hala ere, bere
ingurukoak erakarri zituen. Sokratesen aurrean zeudelarik jendeengan sortzen ziren sentimenduak
eta jarrerak oso desberdinak ziren. Batzuen kasuan, beraiengan sortzen zen sentimenduak
Sokratesen kontra bortitz jotzera eramaten zituen. Beste batzuen kasuan, Sokratesekiko
errespetua eta mirespena nagusitzen ziren. Zerk ekarri zituen sentimendu eta jarrera horiek?
Sokratesekin elkarrizketan aritu baino lehen batek zuen jarrera.

Lehen esan dugun moduan, Sokrates, intentzio osoz, denon aurrean autosufizienteak, onak eta
jakintsuak azaltzen ziren haiek probokatzen zituen. Sokratesek beraien harrokeria eta handikeria
gorrotatzen zituen, bere ustez harrokeriaz eta handikeriaz jantzita dagoen gizakia zoritxarrekoa
izango baita, ezinbestez. Horregatik, haiekin hitzegiten zuenean, etengabe galderak egiten zizkien,
beren pentsamenduaren hauskortasuna eta denon aurrean barregarri agerian jarri arte. Sokratesek
erabiltzen zuen trufak sasijakintsu haien haserrea ekartzen zuen beti, eta azkenean Sokrates
iraindu egiten zuten (horrela gertatzen da Platonen Gorgias izeneko elkarrizketan). Sokratesek
ironia osoz jokatzen zuen haiekin.

Sokratesen ustez, jakinduria eta bizitza zoriontsua lortzera eraman behar gaituen ibilbidearen
hasieran norberak duen ezjakintasuna aitortzea dago. Aitortze hori askapen bihurtuko zen, hori
eginez gero batek ez baitu bere jakinduria azaldu eta justifikatu behar, edo zergatik ez dakien
azaldu eta justifikatu behar. Ez dakigula aitortzen eta onartzen dugunean, ikasteko gai gara; eta
hori ez da gertatzen egia ezagutzen dugun bakarrak gu garela esaten dugunean.

Platonek horren adibide bat utzi digu Apologia izeneko lanean. Bertan, Sokrates bere bizitza eta
ogibideen gorabeherak aztertzen ari da. Sokratesi buruz, jakintsuena dela diote, eta horren lekuko
Delfoseko Orakulua agertzen da, hau da, greko guztiek errespetatzen eta onartzen duten
lekukotasuna. Kerefontek, Sokratesen lagun batek, Orakuluari galdetzen dio Orakuluari nor den
gizaki jakintsuena, hona hemen bere erantzuna:

“Hortaz, hitz horiek entzun ondoren honelako hausnarketa egin nuen nire baitan: Jainkoak
zer dio benetan? Enigma horren bidez zer erakutsi nahi du jainkoak? Ni jakintsu ez naizela
ohartzen naiz,argi eta garbi. Zer esan nahi du jainkoak ni jakintsua naizela dioenean?
Dudarik gabe, ez dabil gezurretan; ez zaio zilegi”
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Denbora luzez, Sokratesek ez zuen galdera horren erantzuna aurkitu. Azkenean, erabaki bat hartu
zuen: Bere kabuz frogatu behar zuen bera jakintsuena zela. “Jakintsuenetako batengana jo nuen,
posible balitz, halako iragarpena ukatuko zuelakoan, eta horrela orakuluari zera esaten ahalko nuen: “Hori
ni baino jakintsuagoa da, eta zuk ni nintzela esan zenuen”

Sokratesek politikari batengan jo zuen hasiera batean. Horri buruz, Sokratesek zer dio: “Pertsona
askok bera jakintsu zela pentsatzen zutela eta berak bere burua jakintsutzat hartzen zuela iruditu zitzaidan,
baina benetan ez zela.” Orduan, Sokrates ikustarazten saiatu zen “berak jakintsua zela uste zuela  eta
benetan ez zela” Zer lortu zuen horrekin Sokratesek? “Bere eta hor zeuden guztien gorrotoa”.

Gero poeta eta artisauengana jo zuen, eta emaitza bera jaso zuen, honelako ondoriora iristen:
Pentsatzen dute jakintsuak direla, baina benetan ez dira; eta “nik, aldiz, ezer ez dakidanez  gero, ezer
ez dakidala pentsatzen dut”. Beraz, “dirudienez, ni haiek baino jakintsuago naiz honelako gauza txiki
honetan: ez dakidan hori dakidala pentsatzen ez dudala”

Nola iritsi egiara eta ongira? Maieutika

Sokratesek bere ogibidea deskribatzeko emaginen adibidea erabili zuen.
Bere lana ez da ikertzaile bakartiarena, beste batzuekin batera egiten du bere lana elkarrizketaren
bitartez. Elkarrizketa horren helburua egia iristea da. Kontua da solaskideak iritsi nahi duen hori
bere kabuz aurki, agerira ekar dezala.

Maieutika, metodo sokratikoa, oso desberdina da sofistek erabili zuten metodoaren aldean.
Sofisten sutez, ezagutzea ezinezkoa zen, ezagueraren helburuak egonkorrak ez baitziren, eta,
horregatik, elkarrizketaren azken helburua ez zen egia ezagutzea. Sokratesek, berriz, egia irits
daitekeela pentsatzen zuen. Egia iristeko, ezinbestekoa zen hasiera batean norberak duen
ezjakintasuna aitortzea, ezjakintasun horrek, eta ez beste gauza batek, prestatzen du arima
bilatzen dugun emaitza iristeko.

Sokratesen ustez: Zer da egia? Definizioa.

Aristotelesek honela idatzi zuen Metafisika izenekoaren XIII. Liburuan:

“Bi gauza zor zaizkio Sokratesi justiziaz:Argudiaketa induktiboa eta definizio unibertsala”

Argudiaketa induktiboa kasu edo baieztapen partikular batzuetatik abiaturik kasu edo baieztapen
unibertsal batera iristen den argudiaketa da. Sokratesen pentsamenduan, argudiaketa induktiboa
maieutika bihurtu zen.

Baieztapen unibertsala definizioa da. Horren bidez gauzen zerizana edo esentzia ulertzera
ailegatzen gara: hitz bat definitzea izendatu nahi duen horren esentzia esplikatzea da. Sokratesek
batez ere erabili zuen metodo hau gai moralak argitzeko; eta errukia, adorea, neurritasuna, justizia
eta abarren definizioak bilatu zituen.

Zuzena izan nahi dut . Zer egin behar dut? Onbidea ezagutzea da.

Platonek idatzi zuen Menon izeneko elkarrizketan Sokratesek zuen kezka moral laburbiltzen duen
testu bat aurkitzen dugu. Menonek galdera batzuk egiten dizkio Sokratesi, eta hau harrituta
gelditzen da:

“Esaten ahalko didazu, Sokrates, onbidea lortzeko bidea irakaspena ala ariketa
den? Onbidea ez bada ez irakaspenaren ondorioa, ez ariketarena, esaten ahalko
didazu naturak berak gizakiari ematen dion zerbait izango ote den? Esaten
ahalko didazu, bestelako kausa batetik datorren?”
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Aristotelesek, Etika Eudemia izeneko lanean, Sokratesek Menoni eman zion erantzuna ulertzen
laguntzen ahal digun zerbait idatzi zuen:

“Sokratesek uste zuen helburua onbidea ezagutzea dela, eta justizia, adorea eta
onbidearen zati bakoitza zer diren ikertzen zuen; eta bere jarrera guztiz arrazoizkoa zen,
onbideak zientziak zirela pentsatzen baitzuen, eta horregatik, justizia zer den jakitea eta
justua izatea batera datozela, geometria eta arkitektura ikastearekin batera geometra eta
arkitektu izatea baitatoz. Horregatik, berak onbidea zer den ikertu zuen, baina ez nondik
eta nola zetorren”

Ez da zaila asmatzea nolakoa zen Sokratesen dotrina morala: Onbidea ezagutzea da. Horrek
esan nahi du gaizki jokatzearen zergatia ezjakintasuna dela, beraz, ez daude gizaki gaiztoak,
ezjakintsuak baizik.


