
Platon (427-347 K.a.): Testuinguru historiko-filosofikoa

Antzinaroko antolaketa sozialak bi klase bereizten zituen Grezian: Noblezia eta herria.
Nobleziaren eginkizun nagusia hiriaren defentsa zen, hau da, gerlarik izatea, eta horri lotuta
zeuden balioek bikaintasun morala zer den  irudikatzen zuten. Herria bere aldetik nekazaritza
eta abelzaintzari lotuta zegoen. Baina antolaketa sozial hori erabat aldatu zen K.a. VIII.
mendetik aurrera, hedatze kolonialaren ondorioz gauzatu zen prozesuak bultzaturik.

Merkataritzari lotuta zegoen klase sozial berri bat sortu zen. Merkatariek pentsatzen zuten
beren ongizatea lanaren emaitza zela eta mentalitate berri horretan ez zen hain garrantzitsua
garai bateko gerrarako gaitasuna edukitzea edo familia noble batekoa izatea. Horrez gain, gerra
mediarren garaian (Pertsiarren kontrako gerren garaian)  herriak izan zuen parte-hartzea
erabakiorra izan zen garaipena lortzeko eta, hori dela eta, hiriaren gobernuan protagonismoa
eskuratu zuen. Atenas Greziako hiri aberatsen eta kosmopoliten bihurtu zen.

Prozesu horrek garapen demokratikoa bultzatu zuen, eta horrekin batera, ordura arte inoiz
ezagutua ez zen goraldi kulturala. Garai hartakoak Eskilo, Sofokles eta Euripidesen tragediak
ditugu, Herodoto eta Tuzidides historiagileak, Fidias eta Praxitelesen eskulturak eta filosofiari
buruzko ulerkera berria, Sofistek, Sokratesen eta Platonek bultzatu zutena.

Perikles hil zen, eta handik urte batzuetara Esparta Peloponesoko gerran garaile suertatu zen.
Horren ondorioz, Atenasek V. mendean zehar izana zuen nagusigo ekonomikoa eta politikoa
galdu zuen. K.a. 404. urtean Espartak 30 tiranoen diktadura inposatu zuen Atenasen, hau da,
bere interesen aldekoa zen gobernua bat. Handik urte batera atenastarrek gobernu
demokratikoa berrezartzea lortu zuten, baina orduan ezer ez zen Periklesen garaian bezalakoa.
Interes partikularren mesederako, botere politikoa eskuratzeko lehiak areagotu ziren, eta,
errotzen ari zen dekadentziaren erakusletzat har dezakegu, Sokrates, Platonen maisua, heriotz-
zigorrera kondenatu zutela.

Atenasen demokraziaren gainbehera geldiezina zen eta K.a. 338. urtean bukatu zen,
Mazedoniako Filipo erregeak hiria konkistatu zuenean. Horren semeak, Alexandro Handiak hiri
greziar guztiak bildu zituen bere Inperioan, non ez zegoen lekurik ez demokraziarentzat, ez
askatasun politikoarentzat, ez ideal komunitarioentzat.

Demokraziak batzarretan parte hartzeko aukera eman zien hiritar guztiei, eta horrek ekarri zuen
berekin mintzairaren inguruko arteak (oratoria, erretorika, eta abar) gero eta balio handiagokoak
zirelako ustea.  Eztabaidak afera politiko eta juridikoei buruzkoak ziren, eta horrek askotan
zekarren elkarbizitzari dagozkion oinarriak zeintzuk eta nolakoak diren eztabaidatzea: legeak,
ohiturak, erakundeak, eta abarrak.

Testuinguru horretan, naturari buruzko ikerketa filosofikoa, aurresokratikoek egin zuten
moduan, interesik gabekoa zen. Garrantzia zuena besteak konbentzitzen jakitea zen. Orduan
sofistak agertu ziren: mintzairaren inguruko ateak irakasten zuten, baina egia zein den jakitea
ez zitzaien axola. Mintzairari buruzko trebeziak eskuratzeak lehentasuna zuen eta horregatik
aintzat hartzen zituzten sofisten irakaskuntzak. Sokratesek zein Platonek sofisten irakaskuntza
horien kontra egin zuten, polis-entzat kaltegarriak zirelakoan. Sofisten irakaspenaren ondorioz,
hiritarrek bere iritzia aldatu zuten legei buruz: legeak interes partikularren isladak zirelako ustea
zabaldu zen politikarien artean eta bat etorri ziren sofistekin egiari zor zaion errespetua aintzat
ez hartuz. Platon sofistei eta bere garaiko politikariei erantzun zien, baina arlo etiko-politikoa
gainditu zuen eta bere pentsamendua errealitate osoaren gaineko azalpen bat bilakatu zen,
alderdi zientifikoak, ontologikoak eta kosmologikoak kontuan hartuz.

Heraklito eta Parmenidesen teoriak Platonen garaian ere ezagutu zituzten: Cratilo Heraklitoren
ikasleak eta Zenon Parmenidesen ikasleak defendatu zituzten teoria horiek. Parmenidesek
adimena eta izatea bat egin zituen: izatea gure pentsamendua eratzen duten printzipioen
araberakoa izan behar dela defendatuz. Ildo horretan Platonek arrazoimenaren garrantzia
nabarmendu zuen egia ezagutzeko. Bestalde, Parmenidesengandik eratortzen da Platonek



proposatu zuen errealitatea bi mundutan banatzea: sentimenezko mundua (sentimenen bidez
ezagut daitekeena) eta adimenezko mundua (adimenez ezagut daitekeena). Horrekin batera
sentimenekiko mesfidantza ere eratorri zen: Parmenidesek bezala, Platonek uste zuen
sentimenen bidez ezin dela benetan errealitatea ezagutu.
Platonek eskola pitagorikoa era ezagutu zuen, Arkitas Tarentokoaren eskutik.
Pitagorikoengandik matematikarekiko interesa eta filosofoek gobernatu behar zutelako ideia
jaso zituen Platonek. Horien bitartez ere arimen transmigrazioaren teoria orfikoa jaso zuen.

Hala ere, Platonen garaiko pentsalari nagusia Sokrates izan zen.  Sokratesengandik
kontzeptuak edo definizioak duen inportantzia baloratzea eta ongi jokatzea jakitearen ondorioa
dela pentsatzea jaso zituen Platonek. Horrez gain, Platonengan eragin izan zuen Sokratesek
moralari eman zion inportantzia, bai gizabanakoarentzat bai gizartearentzat.
Azkenik, Platonek egin zituen gauzen artean nabarmentzekoa da, dudarik gabe, Akademia
ikastegia fundatu zuela. Historiako lehen unibertsitatetzat har daiteke. Hor gobernariak izan
behar zirenak hezi egin zituen, matematika eta filosofia irakatsiz.


