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BEGIRADA BAT TESTUINGURUARI

TESTUINGURU HISTORIKOA

K.a. V. mendea izan zen kultura klasikoaren goieneko unea, eta Atenas zen horren gunea.

Bi gerra erabakigarri

Mende hori bi guda handik markatuta dago alde guztietatik.  Guda horietan Greziako hiri-
estatuak nahasi ziren; hauek dira: alde batetik, Gerra Medikoak; bestetik, berriz, Peloponesoko
gerra.

Gerra Medikoetan hiri koalizio bat sortu zen inbaditzaileen, persiarren, kontra.  Persiarrek
Akropoliari, Atenasko kulturaren gune sakratuari, su eman zioten.  K.a. 480. urtean,
Salaminako guduan, eta K.a. 479. urtean, Plateakoan, Atenasek persiarrei irabazteak ondorio
garrantzitsuak izan zituen politikan, ekonomian eta kulturan.  Atenasen zeregina indartuta
geratu zen mundu grekoan, eta Periklesen mendea izenekoan iritsi zen gorenera.

Peloponesoko gerra zibila Atenasen eta Espartaren artekoa izan zen.  Mende osoan Espartako
gizarte eta politika sistemak eta Atenasko gizarte eta politika formek izandako tirabiren
emaitza izan zen.  Espartarren sistema oligarkikoa eta zaharkitua zen; Atenaskoan, berriz,
herriak gero eta parte-hartze handiagoa zeukan.  Zalantzarik gabe, Espartan inperialismo
onartezintzat hartzen zuten Periklesek zuzendutako Atenasko panhelenismoa.  Periklesek
gogoak emanda aldatu zuen Atenasera Delosko altxorra; altxor hori Delosko ligan aliatutako
hiriek persiarren kontrako gerrarako egindako ekarpenek osatzen zuten.  Gerra bukatuta,
Atenas goratzeko obretan erabili zuen ondasun haren zati handi bat, eta Espartak hori ez zuen
ongi ikusi.  Lehia Peloponesoko gerran lehertu zen, K.a. 431 eta 404 urteen artean.  Gerra hasi
eta gutxira, K.a. 429an, Atenasen izurria zabaldu zen, eta horren ondorioz, biztanleen herenak
hil ziren.  Niziasen bakeak, K.a. 421ean, ez zuen gerrak jarraitzea eragotzi, eta Atenas setiatu
eta errenditu arte, K.a. 404 arte, iraun zuen.  Atenastarren defentsak eraistea eta Delosko liga
desegitea Persiar Inperioaren arrakasta bihurtu ziren, Espartarena berarena baino gehiago.

Erreforma politikoak eta ekonomikoak

Aristokrazia gerlariak demosaren, herriaren beharra izan zuen Persiar Inperioari aurre
emateko.  Zalantzarik gabe, behar hori zegoen mende horretan Atenasen egin ziren erreforma
demokratiko gogorren jatorrian.

Perikles alderdi demokratikoko buruzagia zen, eta Atenasko V. mendeko aldaketa politiko eta
sozialak sustatu zituen; horiek aurrerapen ekonomiko eta kultural garrantzitsua eragin zuten.
Areopagoa aristokrata kontseilua zen, Solonen garaiko adindunen kontseiluaren ordezkoa, eta
Periklesek eta Efialtesek horren eskuduntzak mugatuz hasi zituzten erreformak.  Areopagoak
batzarrari eta buleari -500en kontseiluari- utzi zien bere eskuduntzen zati handiena;
Areopagoak erlijio eta epailetza kontuetan soilik zeukan aginpidea.  Arkonte edo magistratu
izateko aukera Atenasko hiritar guztiei zabaldu zitzaien.  Magistratuak demosek proposatutako
500en artetik aukeratzen zituzten, zozketaz.  Kargu publikoak eskuratzea mistoforiari esker
erraztu zen: erakunde politikoetan edo magistraturan parte hartzeko aukeratutako hiritarrei
soldata ordaintzen zitzaien.  Hiritar askeek parte hartzen zuten Atenasko bizitza politikoan, eta
aktiboki arduratzen ziren horren oinarrizko printzipioez.
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Burgesia demokratikoak batez ere merkataritzari esker izan zuen goren unea, eta esklabo
masa batek eusten zion: biztanleen herenak inguru ziren, eta ez zeukaten isonomia -
berdintasuna legearen aurrean- eta isagoria eskubiderik -hitzez parte hartzeko eskubidea.

Aristokraziak eragin garrantzitsua izaten jarraitu zuen.  Atika da bertako biztanleria zaharrena
daukan Greziako eskualdea. Atenas sakonki lotuta dago kultuen, kondairen eta milaka urteko
tradizioen iraganarekin; kultu, kondaira eta tradizio horietan, erlijiozkoa eta soziala edo
politikoa nahasten dira.

Aldaketekiko erresistentziak ohiko bihurtu zituen polisaren oreka arriskuan jartzen zuten
pertsonaia berritzaileen kontrako ostrazismo prozesuak eta zigorrak.  Protagorasek, Zimonek,
Anaxagorasek, Temistoklesek -Salaminako garailea- eta Sokratesek -astaperrexila hartzera
zigortua- prozesuak izan zituzten horregatik.

Kultura klasikoaren goren unea

Tradizio eta berrikuntza

Taldearen erlijio tradizioek bizirik irautearen eta espiritu berritzailearen, arrazionalizatzailearen
arteko tirabirak tragedia grekoetan ikus daitezke, tragedia grekoek gizarte kontzientziaren isla
izaten jarraitzen baitzuten.
Eskiloren Persiarrak tragedian, hybrisa kritikatzen da akats larrien gisa.  Hor, indartsuak ahula
gehiegikeriaz tratatzea ulertzen da hybris gisa, bidegabekeriatzat jotzen eta Xerxesen
adibidearen bidez adierazten da -Xerxesek nagusikeriaz tratatzen du bere 'herria-.  Urrun
geratzen zen Homeroren garaia: funtsezko jokaera araua guztien artetik nabarmentzea, lehena
izatea, zen garai hura.
Sofoklesen Antigonak hiriko balio tradizionalen eta gizabanakoaren balioen arteko gatazka
erakusten du: gizabanakoaren askatasuna Estatuaren kontra.  Sofoklesek ez zuen inoren alde
egin.  Polinizes hiriaren kontrako borrokan hil zen.  Kreonte tiranoak hura ehorztea eragotzi
zuen.  Amore eman behar izan zuen, baina boterean jarraitu zuen.  Antigonak ehortzi zuen
Polinizes; familiarekiko eta kontzientziarekiko betebeharren lehentasuna berretsi zuen, baina
heriotzaz zigortu zuten.

Gizarte hura aldakorra zen eta ez zeukan ez gizabanakoarentzako jokaera idealik, ez politika
ideal koherenterik.  Horrela, justiziaren kontzeptua kontzeptu gatazkatsu bihurtu zen.

Gizaki ideala

Tragedietako pertsonaiek gizakiaren funtsezko kontzepzioaren bilaketa ere islatzen zuten.
Sofokles jenioak sortutako pertsonaia iraunkorrak ez ziren Euripidesen obretakoak eta
Aristofanesen komedietakoak bezalakoak, ez ziren egunerokotasunean ageri ziren
norbanakoak, gizaki idealak baizik, Poliklitok zizelatutako atleten irudiak bezalakoak.
Pertsonaiek izan behar zuten funtsezko giza irudia edo giza irudi arketipikoa agertzen saiatu
ziren.  Tragediako pertsonaietara eraman zuten eskultura klasikoaren kanona.
Platonen bereizgarria ere bazen idealaren, arketipikoaren edo perfektuaren bilaketa hori.
Errealitate unibertsal eta iraunkor gisa ulertzen zituen ideiak.  Haren ustez, edertasuna eta
bertutea ezagutzearen kausa ziren, eta horiek ez ziren gizaki bakoitzarenak, unibertsalak
baizik.

Arte eta literatura adierazpena antropozentrikoa zen funtsean; kosmikoaz arduratzetik giza
kontuetara jo zuen.  Fidiasen eta Mironen eskulturetan, irribarre estereotipatudun koreei eta
kurosei haiei falta zitzaien espirituaz hornitu zen giza gorputza.  Sofoklesen poesian espiritu
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bera aurki daiteke, eta sofistak teorizatzen hasi ziren espiritua ere hori bera zen.  Dirudienez,
eskultura, tragedia bezala, heroien psiquera eramaten ahalegindu zen harmonia eta erritmoa;
heroi haiek sofrosinea bilatzen zuten: atsekabean neurritasuna.  Gizakiarengan eta hirian oreka
eta harmonia hori bilatzea zen, Platonen ustez, bertutearen printzipioa bera.

Atenasko ilustrazioa

Politika, gizarte eta kultura aldaketa horiekin batera eta horiekin estu loturik, adimen aldaketa
sakona gertatu zen, gizarte errealitatea ulertzeko erak arrazionalizatzerantz eta uste
tradizionalen kontra.  Prozesu hori areagotu egin zen Atenasko gizarteak Espartaren kontrako
gerran izandako porrotarekin.  Gizarte tradizionaleko balioak ordura arte mitologian gorde
ziren, ordena naturalaren eta ordena moralaren artean bereizketarik egin gabe, baina garai
hartan kolokan jarri ziren.  Filosofiak norabidea alda~ tu zuen: naturari buruz hausnartzetik
humanismorantz.  Humanismo horrek eragin handia izan zuen legeetan, moralean eta
gizartearen eta erlijioaren oinarrietan bertan.  Sofistei egokitu zitzaien Atenasko polisaren
oinarriei buruzko hausnarketa berria eta zaila hastea.  Horiekin batera, baita etika berri baten
oinarriak abiaraztea ere.  Etika berri horren bertutea, aretea, politika izan zen.

Anaxagorasek sartu zituen Atenasen joniar zientzia eta Atenasko lehen ilustrazioa dei
dezakeguna.  Periklesengan, Tuzididesengan, Euripidesengan eta beste batzuengan azkar
nabarmendu zen haren eragina.
Tuzididesek gerren azalpena gertaeretan bertan bilatzen zuen, datuen eta daten bidez; hau da,
Herodotok bere Gerra Medikoen historian aipatzen duen iragarpenik, aztikeriarik edo jainkoei
egindako sakrifiziorik gabe.

Jarrera ilustratu bera erakusten dute Hipokratesen medikuntza tratatuek: klinikoki tratatzen
dute gaixoa, tradizioko Askiepio jainkoarengana jo gabe.  Hipokratesen ustez, gaixotasuna
aldarteen harmoniarik eza edo desoreka zen, eta sendagileak leheneratu egin behar zuen.
Mediku jokabide hori zela eta fedegabezia leporatu ziotenean, argudiatu zuen fedegabezia,
aitzitik, jainko-jainkosen obra -giza gorputzaren funtzionamendua, alegia- ez ezagutzea izan
litzatekeela
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TESTUINGURU FILOSOFIKOA

Bertako giro sozio-kulturalean gertatu ziren hainbat gauzek erakargarri suertatu zen Atenas leku
guztietako filosofoentzat: garapen ekonomikoa, askatasun demokratikoak, erlijioaren garrantzia
ahultzen ari zela, atzerritarrek hara jotzen zutela, berrikuntzei pentsaera irekia, etengabeko
garapen kulturala eta artistikoa... Horien guztien erakargarritasunarengatik, filosofoen
elkargune bihurtu zen.

Besteak beste, V. mendean Anaxagoras joan zen Atenasera eta Perikles eta Demokritoren
inguruko zirkuluan sartu zen. Baina, batez ere, gogoan izan behar dugu nola hartu zituzten ongi
Sofistak izenekoak, urte askoan familia inportanteenetako gazteen heziketaz arduratu zirenak,
Atenaseko bizitza politikoan arrakasta izateko hain garrantzitsuak ziren oratorian eta eztabaida
politikarako trebatuz. Sofista horien artean Prodiko Zeosekoa, Protagoras Abderakoa, Gorgias
Leontinikoa, Hipias Elisekoa zeuden. Denak ospe handi zuten beren irakaspenengatik eta
hizkuntza, antropologia eta soziologiari buruz egin zituzten diskurtsoengatik, beti jarrera
erlatibistak erakutsiz, Joniako filosofoen aldean oso modu desberdin batean, filosofo joniar
haiek  naturari buruzko ikerketan arduratu baitziren. Bestalde, Sofistek Eleako eskoletako
filosofoek bezala, Logikari buruzko interes handia zuten.

Giro horretan, aipatu behar dugu ere Platonengan oso eragin handia izan zuen Sokrates filosofo
atenastarra. Platonek egin zuen moduan, beste gazte batzuk Sokratesengana hurbildu ziren eta
geroago berarengandik jasotako irakaspenetan oinarrituriko eskola batzuk fundatu zituzten:
Euklides Megarakoa, Fedon Elisekoa, Antistenes (eskola zinikoa fundatu zuena) eta Aristipo
Zirenekoa. Platonen ustez Sokrates, atenastarrek sofistatzat hartu zutena, sofisten kontra jarri
zen era bateko moduan, batez ere Platonentzat kezka nagusia izango zen gai batean: egia
absolutua nola iritsi, definizio unibertsala, sofistek bultzatu zuten erlatibismotik urrunduz.
Geroago, Platon bera, Akademia izeneko ikastegia fundatu eta gero, Atenaseko filosofo
ospetsuena izango zen, eta Helade osotik ikasle eta filosofoak erakarri zituen, horien artean
Eudoxo Znidokoa eta Aristoteles.

Bai Atenas izan zuen bere une ospetsua eta itzal handia izan zuen mundu grekoan, baina Platon
Atenasen dekadentziaren lekukoa izan zen. Perikles hil ondoren eta Espartarekiko gerran galdu
eta gero, Atenasek nagusigo ekonomiko eta politikoa galdu zuen.  Eta Hogeita hamar tiranoen
diktaduraren ostean demokrazia ezarri bazuten ere, azken hori ez zen Periklesen garaikoa
bezalakoa, egonkortasunik eza nagusitu baitzen eta horrek dekadentzia areagotu zuen.
Horregatik, Platonek zituen kezkak eta interesak justizia ezarri behar zuen antolaketa sozial
berri baten inguruan zeuden. Giro dekadente horretan, Platonek elkarren kontrako
sentimenduak zituen: Alde batetik, politikan parte hartu nahi zuen, baina, bestaldetik, berea
bezalako familia aristokratikoen interesen alde jarri zen diktadura eta Sokrates heriotza
zigorrera kondenatu zuen demokrazia, biak, ez ziren egokiak gizartean justizia ezartzeko bere
ustez. Hori dela eta, uko egin zion jarduera politikoari eta antolaketa politiko justu bat nola
ezarri bilatu zuen gogoeta filosofikoaren bitartez.

Helburu hori lortzeko bi oztopa zeuden:

1. Sofistak: oratoriaren inguruko irakaskuntzan aritu zirenak, egia bera behar bezala
kontuan hartu gabe, erlatibismoa bultzatuz eta, horregatik, hiritarrek legeekiko
konfiantza galdu zuten.

2. Politikariak: sofistekin bat  zetozen egia eta justiziaren balioa erlatibizatzen.
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Garaiko filosofia Atenaseko egoera politikoan zentratu zen. Hori dela eta, Naturaren inguruko
gaiez arduratzetik gizakia eta hiriko gobernuari buruzko gaiez arduratzera pasatu zen .

Sofistek erlatibismoa eta eszeptizismoa  zabaldu eta indartu zituzten, gizarte indibidualista bat
bultzatuz.

Sokrates, Platonen maisua, haien aurrean, bertute edo justiziaren definizio unibertsalaren
bilatzeari ekin zion, erlatibismo sofista gainditzen saiatuz. Arazo politikoak konpontzeko berak
zuen arrazoiarenganako konfiantzak eragin handia izan zuen Platonengan.

Kezka politikoa Platonen pentsamenduan ardatz nagusia bazen ere, bere gogoeta filosofikoa
aurrera eramateko beste gai batzuetan ere aritu zen, eta horietan filosofo desberdin batzuen
eraginak antzeman daitezke.

Parmenides Eleakoa.

Parmenidesen eragina Platonengan argi ikusten da Platonek garatu zituen bi puntutan: Ideien
teoria eta ezagutzan bereizi zituen graduak. Parmenidesengandik Platonek bi kontzeptu hartu
zituen: errealitatearen bi eremu bereiztea eta, horri lotuta, bi ezagutza mota daudela
planteatzea: sentimenezko ezagutza eta adimenezko ezagutza. Horrez gain, Parmenidesek
Izateari esleitu zizkion ezaugarriak Platonek ideiei esleitu zizkionak izango ziren.

Heraklito Efesokoa.

Esan dugun moduan, Platonek Sokrates izan zuen maisu. Baina baita Heraklitoren ikasle izan zen
Kratilo izeneko bat ere. Horrengandik hartu zuen Platonek sentimenen bidez antzematen dugun
errealitatearen ezaugarri nagusia etengabe bilakatzen ari  delako ideia.

Pitagoras Samosekoa.

Horrengandik gizakiaren gaineko ulertze dualista (gorputza eta arima), eta baita gizakia
hilezkorra delako ideia ere (metempsikosia edo arimen transmigrazioa). Bestalde, Pitagorasen
eragina ikusten dugu Platonek matematikari ematen zion garrantzian.

Anaxagoras.

Nous edo Adimen Unibertsalari buruzko kontzeptua, errealitate fisikoa eratzen eta ordenatzen
duen adimen hori, Platonen Demiurgo izeneko horrek duen zereginean islatzen da.

Sofistak.

Platon sofisten etsai intelektuala dugu; bilatu zuen horien deskalifikazioa espirituaren
prostituitzaileak eta jakintzaren merkatariak zirela esaten zuenean. Sofisten erlatibismoaren
aurrean Platonek defenditu zuen gauzen errealitatea ez dagoela norberaren iritzi
subjektiboaren menpe, baizik eta izaki betiereko aldaezinak diren Ideien  menpe dagoela.

Sokrates.

Nere maisuarengandik, egia aurkitzeko bide egokia delakoan , elkarrizketarekiko zaletasuna
(horregatik Platonek idatzi zituen lanak elkarrizketak dira), intelektualismo morala (ongi
jokatzea ongi zer den jakitetik dator) eta demokraziari buruzko kritika jaso zituen.
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Biografia
PLATON

(K.a. 427 - K.a. 347)

Politikarekiko bere interesak bultzatuta, Platon gobernu
onari buruzko bere teoriak aplikatzen saiatu zen behin eta
berriz. ltaliako hegoaldean (Magna Gretia), Sizilian, bazen
Sirakusa izeneko hiri garrantzitsu bat, eta bertako gorteko
agintari ugari adiskideak zituen Platonek.

Sirakusako tiranoak, Dionisio I.ak, interes handia zuen,
nonbait, Platonen proposamenak praktikan jartzeko, eta,
hala, filosofoa Siziliara aldatu zen haren aholkulari izateko,
han bere teoria politikoa gauzatuko zutelakoan.  Dionisio
I.ak, baina, azkar asko egin zien uko Platonen iradokizunei,
eta horrek bi gizonak elkarrekin etsaitzea ekarri zuen.
Dirudienez, tiranoak esklabo gisa saldu nahi izan zuen
Platon, baina, zorionez, filosofoaren adiskide batek hura
ezagutu, eta askatu egin zuen.

Dionisio I.a hiltzean, haren seme Dionisio II.a bihurtu zen errege, eta Platonek pentsatu zuen
hori abagune egokia izan zitekeela bere ideal politikoa egia bihurtzeko.  Atzera ere Sirakusara
joanda, Platonek uste osoa zuen agintari gaztearen hezkuntzan eragina izan zezakeela. Baina
ez zuen ematen Dionisio II.a prest zegoenik Platonen irakaskuntzak berehalakoan onartzeko,
eta filosofoak Atenasera itzuli behar izan zuen berriro, bere asmoek porrot egin ondoren.

Dionisio II.ak iritziz aldatu zuen denborarekin, eta Sirakusako gortera itzul zedila agindu zion
Platoni. Hala, atenastar filosofoa hirugarrenez joan zen Siziliara, han bere ideal politikoak
praktikan jartzeko. Baina orduko hartan ere ez zuen lortu bere eredu ideala gauzatzea, eta lur
jota itzuli zen berriro Atenasera.

Harrezkero, Platonek behin betiko egin zion uko politikan aktiboki parte hartzeari, baina ez,
ordea, jakintsuen gobernu bat ezartzearen aldeko bere proposamena gauzatu zitekeela
amesteari.

Lanak

Platonenak dira, antzinako filosofoek idatzi zituztenetatik, gaur egun arte osorik iritsi zaizkigun
idazlan bakarrak: haren gutun eta elkarrizketa guztiak, behinik behin, eskura dauzkagu.  Hala
ere, zer noiz idatzi zuen, hori ez dakigu.  Lan horietan aipatzen diren gertaera historikoak
oinarri hartuta, adituek lau etapa bereizten dituzte; honatx:

• Gaztaroan idatzitako elkarrizketak: Sokratesen apologia, Kriton, Eutifron eta
Protagoras, Sokrates hil eta gutxira idatziak den-denak.  Lan horietan, Platonen
maisuaren eragina itzela da, eta, beraz, ikerlari askok uste dute Sokratesen
pentsamendua zabaltzea dela haien xede nagusia.
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• Tarteko etapako elkarrizketak, hala nola Gorgias, Menon eta Kratilo.  Elementu berri
ugari dauzkate lan horiek, eta denborarekin Platonek bere pentsamendua nabarmen
garatu izanaren lekuko dira.

• Helduaroko elkarrizketak: Oturuntza, Fedon eta Fedro, besteak beste.  Lan horietan
esplizituki azaltzen da metafisika platonikoaren muina: Ideien teoria. Errepublika ere
garai horretantxe idatzia da, eta bertan, Platonek zehatz-mehatz esplikatzen du gizarte
ideal bat eraikitze aldera gizakiok gure bizikidetza nola antolatu beharko genukeen.

• Zahartzaroko elkarrizketak, hala nola Parmenides, Sofista, Politikaria eta Timeo, oso
bereziak dira aurreko etapetakoen aldean.  Lan horietan, Ideien teoria zalantzan
jartzeaz eta berrikusteaz batera, haren zailtasun eta kontraesanak agerian uzten dira.
Legeak izeneko azken lanean, auzi politikoei heldu zien berriz Platonek, baina, edonola
ere, liburu hori askoz ezkorragoa eta desengainatuagoa da Errepublika baino.

I. IDEIEN FILOSOFIA

1. Errealitate transzendente bat

1.1. Erlatibismoaren arriskuak

Bere maisu Sokratesek bezala, Platonek ere gogor egin zien aurre sofisten teoria eszeptiko
eta erlatibistei.  Errealitate absoluturik ez dagoela esaten du erlatibismoak; hots, errealitatea
erlatiboa dela, eta nondik begiratzen zaion, egia horren mende dagoela, Sofisten esanetan,
ongiari, justiziari eta halako balioei ematen diegun esanahia aldatu egiten da tokian tokiko eta
unean uneko gure ikuspuntuaren arabera; eta hortik, hain zuzen, ohiturak, arauak eta iritziak
hain mudakorrak izatea herrialde eta garai historiko batetik bestera.

Hala eta guztiz ere, bai Sokratesek eta bai Platonek faltsutzat zituzten teoria erlatibistak,
eta arriskutsutzat ere bai, gainera.  Nola hautematen ditugun, gauzak horrelakoxeak direla
esaten zuten erlatibistek, baina itxura hutsen eta errealitatearen artean dagoen alde itzela
ahaztuta,

Sarritan itxurek engainatu egiten gaituzte, eta huts egiten dugu honi edo hari buruz iritziak
ematen ari garela.  Egiazko errealitatea nolakoa den jakin nahi badugu, beraz, gure uste eta
sinesmenez haratago joaten ahalegindu behar dugu, itxura hutsak alde batera utzita.  Alde
horretatik, Platonek uste zuen -eta horretan bat zetorren Sokratesekin- badela geureaz
aparteko errealitate bat, norberaren ikuspuntua gorabehera beti egiazkoa dena.

Nolanahi ere, egiazko errealitate hori benetan nolakoa den jakitea ez da batere erraza,
Horretarako, gure iritzi partikularrak baztertu beharko genituzke, eta itxurek engainatu egiten
gaituztela ondo gogoan hartu.  Eta horixe da, hain zuzen, filosofiaren eginkizun nagusia: egia
aurkitzearren zer bide urratu behar dugun erakustea.

Sokratesek bezala, Platonek gogor egin zion aurre sofisten erlatibismoari.  Haren esanetan,
ba omen da funtsezko egia bat, gure sinesmen, uste eta iritzietatik haratago dagoena.
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Erlatibismoaren aurka ari zela, Sokratesek uko egin zion presokratikoak gehien kezkatu
zituen gaiak -auzi kosmologiko eta metafisikoak- lantzeari, eta auzi etikoak baizik ez zituen
aztertu.  Bere maisuak urratutako bide horrixe heldu zion gerora Platonek, baina Sokratesek ez
bezala, Platonek filosofiaren adar guzti-guztiak landu zituen, etikaren esparrura mugatu
beharrean,

Platonek gai eta auzi asko hartu zituen ikergai, eta morala ez ezik, natura, ezaguera eta
gizakia ere aztertu zituen, besteak beste.  Jakintzaren adar horietan guztietan, gainera,
Sokratesengandik zetorkion konbentzimendu hauxe izan zen Platonen inspirazio-iturri nagusia:
egiazko errealitatea itxura hutsetatik haratago dagoela, eta, horrenbestez, egia aurkitzearen
alde gogor saiatu behar dugula gizon-emakumeok, hura zertan datzan jakitera iritsiko bagara.

1.2. Sentimenezko mundua eta adimenezko mundua

Egiazko errealitatea bilatu behar horretan, matematika sakon ikasteak garrantzi handiko
gako ugari eman zizkion Platoni.  Esate baterako, denok dakigu zer den karratu bat, eta gutako
inork ez du zailtasunik batere karratuek zer-nolako itxura duten imajinatzeko.

Irudi geometriko hori arkatz bat edo klarion bat erabiliz grafikoki irudikatu behar bagenu,
ordea, berehala ohartuko ginateke ezinezkoa dela karratua zehatz-mehatz marraztea, haren
xehetasun guztien berri ematea.

Eta zergatik gertatzen da, ba, hori?  Bada, gure gogoan irudikatutako karratu hori poligono
perfektu bat delako; angelu guztiak zuzenak eta alde guztiak tamaina berekoak dituen lauki
perfektu bat, alegia.  Horixe da, hain zuzen, karratua zer den definitzen duen esentzia1. Aldiz,
paperean edo arbelean marraztutako karratua inperfektua da, akastuna eta gorabehera
handikoa, alde guztiak desberdinak eta angeluak ere gutxi-asko zuzenak dituena, hura
marraztean eskuaira eta kartaboia erabili baditugu ere.

Nola liteke irudi geometriko hori zehatz-mehatz marraztu ezin ahal izatea eta, hala eta
guztiz ere, denok jakitea karratu perfektu bat zertan datzan?  Platon guztiz sinetsita zegoen
enigma hori argitzeko bide bakarra errealitatea bi eremutan bereiztea dela: sentimenezko
mundua, batetik, objektuz osatua; eta bestetik, adimenezko mundua, ideien eta esentzien
mundua.

Ikus eta uki ditzakegun gauza guztiek osatzen dute sentimenezko mundua, eta, beraz,
materiaz osatuta dago; inguruan ditugun objektu partikular inperfektu, aldakor eta galkor
guztien eremua da, eta sentimenen bidez hauteman dezakegu.

Baina, Platonen esanetan, ba omen da sentimenen bidez hautematen dugunaz guztiz
aparteko beste mundu bat ere, adimenezko mundua, materiaz haraindi dagoena, esentzia
materiagabez osatuta dagoenez gero.  Mundu hori arrazoimenaren bidez soilik atzeman
dezakegu.  Objektuak ez bezala, esentziak unibertsalak, perfektuak, betierekoak eta
aldaezinak dira.  Mundu horren parte dira errealitate esentzial materiagabe guzti-guztiak, hala
nola kontzeptu abstraktuak -ongia, justizia, edertasuna...-, zenbakiak eta irudi geometriko
perfektuak.

1 Esentzia: gauza batek bere horretan dituen ezaugarri guztien multzoa, gauza hori beste ezer ez baizik eta
den horixe izatea ahalbidetzen duena.
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Hori guztia dela eta, bada garrantzi handiko ideia bat, behin, bitan eta behar bestetan
azpimarratu beharrekoa: Platonen iritziz, esentziak objektu materialenaz bestelako plano
batean daude, eta transzendenteak direnez, sentimenezko munduaz haraindi daude,
errealitatearen maila goragoko eremu batean.

Platonen esanetan, errealitateak bi eremu bereiz ditu: batetik, sentimenezko mundua,
sentimenen bidez hautematen ditugun gauza guztiek osatzen dutena; eta, bestetik,
adimenezko mundua, arrazoimenaren bidez atzematen ditugun esentzia transzendenteek
osatua, eta perfektua, betierekoa eta aldaezina dena.

2. Partaidetzaren teoria

2.1. Metafisika dualista bat

Adimenezko munduko esentzia transzendente horiek izendatzen hasita, Platonek 'forma'
nahiz 'irudi' esan nahi duten grezierazko bi termino erabili zituen: idea eta eidos.  Horregatik,
Ideien edo Formen teoria esaten zaio esentzien mundua eta sentimenezko mundua bereizten
dituen Platonen proposamenari.

Ideien teoria doktrina ontologiko bat da, bene-benetan zer errealitate mota dauden
deskribatzea helburu duena; eta, alde horretatik, Platonek argi eta garbi egin zuen metafisika
dualista baten alde, errealitateak bi eremu bereiz dituela defendatzen duenez gero:
sentimenezko mundua eta adimenezko mundua.

Platonek uste zuen bi mundu bereiz horiek egoteak ezin hobeto esplikatzen duela gauzen
eta esentzien arteko aldea hain itzela izatea.  Guk badakigu, esperientziaz jakin ere, ikusten eta
ukitzen ditugun gauza guzti-guztiak aldatu egiten direla; alegia, inperfektuak eta galkorrak
direla.  Guk marraztutako edozein karratu akastuna izango da beti, eta, denborak aurrera egin
ahala, azkenean desagertu egingo da, gainera.

Karratua zer den definitzen duen esentzia, ordea, ez da sekula aldatzen, bere horretan beti
berdin irauten baitu, tokian tokiko eta unean uneko gure ikuspuntua zein den gorabehera.
Hori dela eta, hain zuzen, esentziek ez daukate gauzen gure mundu honen parte izaterik;
aitzitik, esentziek beren eremu bereizia dute, geureaz guztiz apartekoa.  Mundu bereiz hori
betierekoa da, perfektua eta aldaezina, eta Platonek adimenezko mundu edo Ideien mundu
deitu zion.

2.2. Ideien eta gauzen arteko lotura

Sentimenezko mundua eta adimenezko mundua bereizi behar horrek hartaratuta, Platonek
bi galdera hauei erantzutea hartu zuen helburu: Zer-nolako lotura dute errealitatearen bi
eremu horiek?  Ba al da loturarik gauzen eta Ideien artean?

Platonek bi mundu horiek nola uztartu zituen ulertzeko, egokia izan liteke adibide konkretu
bat aztertzea.  Erreparatu, adibidez, inguruan han-hemenka dauzkazun gauza eder guztiei.
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Bistan denez, asko dira guk edertzat ditugun gauzak: gizon-emakumeak, jarduerak, objektuak...
Eta zer dute, ba, gauza horiek guztiek berdin?  Bada, edertasuna bera; hau da, eder izatearen
nolakotasuna.  Dena den, bere horretan ederra den hori, edertasuna bera, ez omen da gure
sentimenezko mundu honetako parte; edertasuna, Platonen esanetan, adimenezko munduko
esentzia bat da.  Nola liteke, orduan, ikusten eta ukitzen ditugun gauza horiek guztiek eder
izatearen nolakotasun hori izatea?

Platonen esanetan, auzi hori argitzeko aski litzateke uste izatea ederrak diren gauza guztiak
direla nolabait edertasun ideiaren parte, denek dutela eder izatearen nolakotasuna.  Ederrak
diren gauza guztietan hezurmamitzen da edertasunaren esentzia betiereko eta aldaezin hori,
eta horrexek egiten ditu gauzak eder, hain zuzen ere. Gauzen eta ideien arteko lotura, beraz,
partaidetza; grezieraz methexi deritzona, alegia.

Partaidetzaren teoriak zera dio: batetik, Ideiak gauzen eredu betiereko aldaezinak direla,
gauza bakoitza hari dagokion Ideiaren parte delako; eta, bestetik, Ideiak direla gauzen funts
eta sorburua, diren horixe izatea eragiten diena. Sentimenezko munduko izaki guztien
sorburua haiei dagozkien Ideiak direnez, Platonek dio izaki guztiek jotzen dutela, modu
partzialean bada ere, ideia horiek imitatzera, Ideia horien ahalik eta antzekoenak izatea dela
izaki guztien helburua, beren xedea erabat betetzea lortzen ez duten arren.

Horrenbestez, gauza guztiek erdiestera jotzen duten idealak ere badira Ideiak, haien funts
eta sorburu diren arketipo, eredu edo paradigmak ezik. Ideien eta haiek imitatzera jotzen
duten gauzen arteko tentsio dinamiko hori errazago ulertzeko, maitalearen eta maitatuaren
artean zer-nolako harreman-mota sortzen den esplikatzen zuen Platonek.  Maite dugun hori
lortzearren ahalik eta perfekzio-mailarik handiena lortzen ahalegintzera bultzatzen gaitu
maitasunak, eta gauzen helburu nagusia ere horixe da: Ideien ahalik eta antzekoenak izatera
iristea, alegia.

Platonen ustez, gauzak Ideien parte dira, eta Ideiak imitatzea dute xede; horregatik dira
diren bezalakoak, eta hortik datozkie beren ezaugarriak.

Partaidetzaren teoriak ondorio hau ere badakar: gauzak haien eredu diren a inperfektuak
baldin badira, orduan Ideiak garrantzitsuagoak eta Ideiak dira gauzak baino; alegia,
adimenezko mundua bikainagoa dela sentimenezkoa baino, eta errealagoa eta egiazkoagoa
ere bai, beraz.

2.3. Ideien arteko hierarkia

Ideia guztiak dira iraunkorrak, perfektuak eta betierekoak, baina denek ez dute garrantzi
bera. Errepublika izeneko lanean, Platonek esaten du Ideiak piramide antzera hierarkikoki
antolatuta daudela: piramidearen beherenean, garrantzi gutxieneko Ideiak daude, eta
gorenean, berriz, balio handieneko Ideia orokor gailenak.

Ideia guztien artetik, Onberatasuna, Edertasuna, Justizia eta antzeko balioak zituen
nagusitzat Platonek.  Eta Ideia horien guztien gainetik, piramidearen gailurrean, Platonek Ideia
gorentzat zuena dago: Ongia, hain zuzen.

Platonen arabera, adimenezko mundua osatzen duten Ideiak hierarkia baten bera
antolatuta daude.  Ongiaren Ideia da Ideia gorena, beste guztien gainetik dagoena.
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2.4. Demiurgoaren mitoa

Platonek Timeo izeneko elkarrizketan eman zuen kosmosaz zuen ikuskeraren berri, Ideien
teorian oinarrituta.  Elkarrizketa horretan, munduan diren gauza guztien jatorria azaltzeko,
narrazio alegoriko bat erabili zuen Platonek: Demiurgoaren mitoa.

Gogoan izan behar da, dena den, unibertsoa hutsetik sortua izan delako ideia hori -eta, Big
Bang delako teoria zientifikoa dela tarteko, ideia horixe da gaur egun nagusi- pentsaezina zela
antzinako greziarrentzat.  Horretan, Platon bat zetorren beste filosofo guztiekin: mundua
betierekoa da.  Baina, hala ere, kosmosa ez omen da beti guk orain ikusten dugun bezalakoa
izan.  Platonen arabera, hasieran materia kaotiko, inperfektu eta formarik gabeko bat besterik
ez omen zen existitzen; baina Demiurgo izeneko jainko moduko batek, artisau jakintsu eta on
batek, materia hori guztia moldatu, eta guk ikusten dugun mundu ugari, askotariko eta
ordenatu hau sortu zuen.

Hara zer dioskun mitoak: Demiurgoa, eskura zuen materia moldatu, eta Ideiak mamitzen
ahalegindu omen zen behinola, gaur egun munduan diren gauza guztiak sorraraziz.  Hala eta
guztiz ere, materiaz eginak baitaude, munduko gauzak ez dira inola ere perfektuak, baizik eta
akastunak, eta etengabe aldatzen dira, harik eta, zaharturik, guztiz hondatzen diren arte.

Platonen lanetako gainerako mitoetan bezala, hemen ere badirudi narrazioaren esanahia
sinbolikoa dela erabat.  Egiaz, partaidetzaren teoria da istorio honen bidez Platonek kontatu
nahi duena.  Narrazioak alegorikoki azaltzen du gauzek Ideien antzeko izateko joera dutela
beti, nahiz eta horretan ez duten ia inoiz asmatzen, eskasak baitira, materia inperfektu batez
eratuak.  Mitoak orobat gogorarazten digu gauza guztiek Ideiak dituztela sorburu, Ideiak
gauzen arketipoak direnez gero.  Alde horretatik, eredu perfektu zein iraunkorren eta haien
kopia material inperfektu nahiz aldakorren artean dauden aldeetan jartzen du azpimarra
mitoak.

Partaidetzaren teoria eta kosmosaren jatorria sinbolikoki interpretatzea hartzen du
helburu Platonen Demiurgoaren mitoak.

Ongia

Batasuna
Antzekotasuna
Ugaritasuna...

Onberatasuna
Edertasuna, Justizia...

Arketipoak:
Sua, Gizakia, Zaldia, Zuhaitza...
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3. Zientzia eta iritzia

3.1. Bi mundu, ezagutzeko bi modu

Platonen teoria gnoseologikoa oso estu lotuta dago haren proposamen metafisikoarekin.
Platonen arabera, bi mundu bereiz existitzeak esplikatzen du ezagutzeko moduak ere bi izatea.

Alde batetik, sentimenezko mundua dago, sentimenen bidez hauteman dezakeguna, baina
egiazko errealitatearekin inondik ere bat ez datorrena, inperfektua eta aldakorra denez gero.
Beste alde batetik, berriz, Ideien mundua dago, egiazko errealitate bakarra, mundu perfektu
eta betierekoa, arrazoimenaren bidez baizik ezagut ez dezakeguna.

Platonen esanetan, bi ezaguera-bide horiek guztiz desberdinak dira.  Izan ere, gizakiok
hautemandako guztia aldakorra eta inperfektua denez, sentimenen bidezko ezaguera ez da
egia ezagutzera iristeko berme; haren bidez, itxura hutsak baizik ezin dira ezagutu.  Horregatik,
jakintza hutseginkor eta osagabe horri iritzi (doxa, grezieraz) deitu zion Platonek.

Ideien ezaguera, aldiz, jakintza ziurra da, egiazko ezaguera-bide bakarra, Ideiak ez baitira
inoiz aldatzen, beti bere horretan berdin irautea dutenez ezaugarri nagusi.  Ezaguera-mota
horri zientzia (episteme, grezieraz) esaten zion Platonek, eta, sentimenak ez, baizik eta
arrazoimena da hartara iristeko bide bakarra.

Platonek bi jakintza-modu bereizten ditu: batetik, doxa ('Iritzia'), sentimenezko mundua
sentimenen bidez hautemateko aukera ematen diguna, baina ezaguera-bide inperfektu eta
osagabea dena; eta, bestetik, epistemea ('zientzia' edo 'egiazko jakintza'), adimenezko
munduko Ideia betiereko eta aldaezinak arrazoimenaren bidez ezagutzeko bermea ematen
diguna.

Nolanahi ere, benetako episteme hori erdiestea ez dago edonoren esku.  Izan ere, Ideiak
ulertzera iristeko, beharrezkoa da, batetik, sentimenen mugez jabetzea, eta bestetik, gure
arrazoimenaz fidatzea.  Platonek uste zuen ezaguera-maila hori bide luze bezain malkartsu bat
urratu ondoren baizik ezin dela lortu, eta filosofoak direla horretarako prestatuen daudenak.

3.2. Doxatik epistemera igarotzea

Sentimenen bidez baizik erdiets ezin daitekeen ezaguera engainakorra bazterturik Ideien
egiazko ezaguera horretara iritsi nahi badugu, prest egon behar genuke luze eta gogor
saiatzearen alde konprometitzeko.  Bidaiari batek mendi malkartsu baten goienera igotzeko
izan ohi dituen lanen paretsukoa da prozesu horretan norberak egin beharreko esfortzua.
Maila errazenetatik hasi eta gailurrik garaienera iritsi bitarterainoko bide guztian ezari-ezarian
gora egitea, horixe bide horretan denok egin behar genukeena.

Bidean gora egite horretan, gure arrazoimenaz fidatu behar dugu, inolako zalantzarik gabe.
Baliteke, ordea, bidea bakarrik egin ezin izatea, eta onik aterako bagara, Ideien berri dakien
bati laguntza eskatu behar izatea, hark gurekin solasean arituz zer urrats egin irakats diezagun.
Horregatik, Platonek goraldi dialektiko esaten zion prozesu luze eta gorabeheratsu horri.

Egiazko jakintza erdiestera iristeko, goraldi dialektiko izeneko prozesu konplexu batetik igaro
behar dugu gizon-emakumeok, bide horrek sentimenen bidezko ezagueratik Ideien
ezagueraraino eraman gaitzan.
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Begi-bistakoa denez, sentimenen bidez hautemandakoa dugu gizon-emakumeok lehen
ezaguera-iturria, Baina hori ere ez da egiazko ezagueraren bidea, Platonek doxa esaten zion
iritziarena baizik; okerra ere izan litekeena, bide batez esanda.

Auzia arretaz aztertzen hasita, ordea, erraz ohartuko gara doxaren barruan ere bi ezaguera-
iturri daudela.  Hasieran, irudiak baizik ez ditugu hautematen: irudi engainakor traidoreak.
Ezaguera-mota horri aieru (eikasi, grezieraz) zeritzon Platonek.

Baina sentimenezko mundua ez da irudiz osatzen, gauzaz baizik.  Irudietatik haratago joatea
lortuz gero, eta horrela objektuak atzematera iritsi, ezaguera prozesuko bigarren faseari ekin
diezaiokegu: Platonek sinesmen (pistis, grezieraz) esaten zionari, hain zuzen.  Dena den, hori
ere sentimenen bidezko ezaguera-mota bat da, eta, beraz, ezin esan sinesmenarena egiazko
jakintza ziurra denik.  Ideiena da ezaguera-bide ziur bakarra, eta ez gauzena.

Platonek bazekien, eta ondo, gainera, sentimenen lekukotzari uko egitea oso zaila dela, eta,
horrenbestez, gizakiok nekez irits gaitezkeela Ideien mundua ezagutzera.  Horretan asmatzeko,
atenastar filosofoak matematikan sakontzea aholkatzen zuen, hura buru-belarri ikastea.  Izan
ere, izaki matematikoak ez dira ikus edo uki ditzakegun objektuak, ezpada entitate
materiagabeak.

Jakina, guk arbela erabil dezakegu bertan triangelu bat marrazteko; gogoan zer dugun,
arbelean horren irudi hautemangarria taxutzeko.  Baina, ondo pentsatzen hasita, ez al da egia
ez daukagula ezer marrazteko beharrik, aski zaigula triangeluak zer propietate dituen
pentsatzea?  Kontu jakina da, esate baterako, edozein triangeluren angeluen baturak 1800

ematen duela beti.  Modu horretako arrazoibideak egiten ditugunean, objektu materialak ez
baizik eta entitate mentalak, gure gogoan beste inon ez daudenak, hartzen ditugu oinarri.

Izaki matematikoek izate materiagabea dutela ulertzea lortzen badugu, beraz, ezaguera-
prozesuko hurrengo fasera iritsiko gara: Platonen filosofian arrazionaltasun diskurtsibo
(dianoia, grezieraz) esaten zaionera, alegia.  Ezaguera-maila hori episteme edo egiazko
jakintzari dagokio, eta objektu hautemangarriak aztertu ordez, entitate materiagabe, betiereko
eta aldaezinak -triangeluak, zirkunferentziak, zenbakiak...- ikertzea du xede.

Baina izaki matematikoak, adimenezko munduaren parte izanagatik ere, ez dira inondik
inora Ideia nagusiak, Ideia gailenak.  Are esfortzu handiagoa egin behar dugu, hortaz, egiazko
ezaguera lortzera iritsi eta, hala, Edertasuna, Justizia, Egia eta gainerako Ideia gailenak
atzemateko gai izango bagara.

Eta noiz bukatzen da, ba, prozesu hori?  Bada, nekezena ez ezik garrantzi handikoena ere
baden fasea igaro eta Ongiaren Ideia begiestea lortzen dugunean, Horregatik, nagusitzat
huraxe zuelako, ezagutza zientifikoa (noesis, grezieraz) deitu zion Platonek prozesuko azken
urrats horri.  Egiazko ezaguerak maila goren hori erdiesten duenean, orduantxe amaitzen da
goraldi dialektiko esan diogun prozesua.

Goraldi dialektiko izeneko prozesuan, Ideietatik abiatu behar dugu lehenik, gero, Ideia soil
horien bidez, Ideia gailenetara iristeko.

Platonek, Errepublika izeneko laneko VII, liburuan, haitzuloaren alegoria ezagunaz baliatu
zen goraldi dialektikoa zertan datzan sinbolikoki esplikatzeko.  Haren dualismo metafisikoa ere
ederki ilustratzen du kontakizun ezagun horrek, eta doxa eta episteme kontzeptuak bereizi
izana ere bai,
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3.3.Anamnesia

Lehen begiratuan, goraldi dialektikoaren teoriak arraro samarra eman dezake.  Platonek
esaten duena zera da: gizon-emakumeok, sentimenezko munduan bizi garen arren, gai garela
gurea baino maila goragoko errealitate bat atzemateko, baldin eta gora eginda Ideien mundura
iristen bagara.  Baina nola liteke hori, Ideiak ez ikusi ez ukitu ezin badira egin?  Nola irits
gaitezke gizon-emakumeok adimenezko munduaren errealitate materiagabe horretara?

Platonen ustez, Ideiak geure baitan daude nolabait, eta horregatik gara gai gizakiok haiek
atzematera iristeko.  Esate baterako, nekez defini dezakegu Justiziak, Ongiak edo Edertasunak
zehatz-mehatz zer esan nahi duten, baina denok dakigu zertaz ari garen kontzeptu horietaz
dihardugunean.

Horretaz ohartu zaitezen, esan dezagun gure arimak baduela Ideien nolabaiteko ezaguera,
baina ahaztuak dituela auskalo zergatik, eta zaila gertatzen zaiola, beraz, haiek atzera ere
begiestea.  Prozesu horri anamnesi deitu zion Platonek, eta teoria bat ere eskaini zion Menon
eta Fedon izeneko liburuetan.

Teoria horren arabera, giza arima Ideiekin harremanetan egona da behinola, eta
horrexegatik gertatzen zaizkigu guri hain ezagunak, haietaz gogoratzen ez bagara ere.
Arimaren eta Ideien arteko hartu-eman hori gu jaio baino lehen gertatuko zen, ziur asko: gure
arima adimenezko munduan ideia materiagabez inguratuta zegoenean, alegia.

Gure arima gure gorputzari lotu zitzaionean, ordea, Ideien ezaguera hori itzali egin
zitzaigun, eta Ideiak ahaztu egin genituen, jakintza horiek guztiak geure baitan lo geratu balira
bezala.  Hala ere, sentimenezko munduan inguruan ditugun gauzekin dugun kontaktuak gugan
lo dauden Ideiak esnaraz ditzake.
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Hala, behinola ezagutu genituen eta ahaztuak ditugun Ideia horiek esnarazi eta gogora
ekartzean, gizakiok goraldi dialektikoari ekin diezaiokegu, Eta, hain zuzen, horixe esan nahi du
grezierazko anamnesi hitzak: oroipena.

Platonen ustez, anamnesi izeneko oroipen-prozesuak eragiten du guk goraldi dialektikoari
ekin ahal izatea; hau da, gu jaio baino lehen gure arimak bere baitan zituen Ideiak gogora
ekartzeak.

II. GORPUTZA ETA ARIMA

4. Dualismo antropologikoa

4.1. Gorputza, arimaren kartzela

Errealitateaz eta ezagutzaz proposatu zituen teoriak bezala, Platonen ikuskera
antropologikoa ere dualista da, argi eta garbi.  Haren esanetan, gizakiok bi alderdi dauzkagu:
batetik, gorputza, gure alderdi material, aldakor eta inperfektua, sentimenezko munduko parte
dena; eta, bestetik, arima, gure alderdi materiagabea, pertsonongan den alderdirik nobleena.
Platonek uste zuen arima ez dela inondik ere perfektua, baina, hala ere, arrazoimenarekin estu
lotuta dagoenez, baduela Ideien munduaren antzik, nolabait.

Platonen antropologia dualista da.  Pentsamolde horren arabera, gizon-emakumeon
arima, gure alderdi materiagabea, materiazkoa eta inperfektua den gure gorputzean preso
omen dago.

Bi giza alderdi horien arteko aldeak esplikatu nahian, Platonek tradizio pitagorikora jo
zuen.  Atenastar filosofoaren esanetan, gorputza (soma, grezieraz) kartzela moduko bat da
(sema, grezieraz), eta bertan preso omen dago arima. Ikuskera horren arabera, gorputzaren
grinak eta irrikak guztiz doilorrak dira, gure alderdi lurtarrari lotzen baitzaizkio, eta gure akats
eta makur guztiak ere haiek eraginak dira.  Gorputzaren premiek eta irrikek eraso egiten digute
etengabe, eta horrek jakintsu eta zoriontsu izatea galarazten digu.

Gure gorputzaren apetek mendean har gaitzaten uzten badugu, horrek gure irriken
esklabo bihurtuko gaitu azkenean.  Bizimodu bete-betea izatera iritsiko bagara, beraz, Platonek
uste zuen nahitaezkoa dugula gizakiok gure alderdi arrazionala -giza arimarekin estuen lotuta
dagoen hori- lantzea, hala gure gorputzak nora ezean eraman ez gaitzan.  Horretarako,
bizimodu aszetikoa2 izan behar dugu, ezinbestez.  Hala, gure joera zitalenak garaitzeko, galga
eman behar diegu gorputzaren grinei eta irrikei; alegia, batez ere arimaz arduratu behar
dugula, gorputzaz gehiegi kezkatu gabe.

4.2.Arimaren hilezkortasuna

Platonen arabera, hiltzean zer gertatzen zaigun kontuan hartzen badugu ikusten da argi
zertan datzan arima gorputza baino maila goragokoa izate hori.  Gorputza, materiaz osatuta

2 Aszetikoa: pertsona bat modu aszetikoan bizi dela esaten da, bere alderdi espirituala lantzeari ematen
dionean garrantzia, bere gorputzaren premia eta irrika materialak bigarren mailan utzita.
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dauden gainerako gauza guztiak bezala, desegin eta hil egiten da; arimak, aldiz, bizirik
jarraitzen du beti.

Platon sinetsita zegoen giza arima betierekoa eta hilezkorra dela. Fedon  izeneko lanean
dioenez, anamnesiaren teoriak ematen digu arima hilezkorra delako frogarik sinesgarriena:
noizbait adimenezko munduan Ideia transzendenteak begietsi izanak esplikatzen du, Platonen
ustez, guk orain sentimenen bidez hauteman ezin ditzakegun Ideia horiek atzeman ahal izatea.
Hortaz, gu jaio aurretik ere existitzen zen gure arima, eta gu hil ondoren ere existituko da.

Bada, Platonen iritziz, beste ezaugarri bat, arima hilezkorra dela primeran frogatzen duena:
haren soiltasun edo bakuntasuna, alegia.  Hainbat zatiz osatuta dagoelako, horrexegatik omen
da hilkorra gure gorputza.  Aldiz, arima -gizakion alderdi materiagabe, arrazional eta noblea,
alegia- bakuna da, ez baitago hura baino are soilagoak diren beste zati batzuez osatuta.
Horregatik, arima ez da inoiz ez desegiten ez hiltzen.

Platonek giza arima hilezkorra dela defendatzen zuen, eta anamnesiaren teorian eta
arimaren soiltasunarenean oinarritu zen hori frogatzeko.

4.3.Berraragiztapenaren teoria

Platonen filosofian, arima hilezkorra delako sinesmena berraragiztapen edo
metempsikosiaren teoriarekin dago lotuta.  Sinesmen horrek filosofo pitagorikoen
pentsamoldean du oinarria, eta Platonen ustez, gu hil ondoren ere arima bizira itzuliko omen
da, baina geureaz bestelako gorputz bati lotuta. Iraganeko gure bizialdia nolakoa izan den,
halakoxe berraragiztapena izango dugu: bizimodu bertutetsua izan badugu, eta gorputzaren
irrikak baztertuta gure alderdi espirituala lantzeari eskaini baldin badiogu bizitza, orduan
gorputz noble eta eder batean berraragiztatuko gara; hala ez bada, ordea, oraingoa baino
maila apalagoko gorputza izango dugu.

Platonek dio berraragiztapen-prozesu horrek ez duela etenik, behin eta berriz gertatzen
dela.  Hala ere, bizialdi bakoitzean modu aszetikoan biziz gure arima hobetzea eta araztea
lortzen baldin badugu, gero eta gorputz noble eta perfektuagotan berraragiztatuko gara, eta
azkenean, berraragiztapen-ziklo ugaritatik igaro ondoren, agian iritsi ahal izango gara gure
arima guztiz garbitzera, hura arrasto materialik gabe uztea lortuta.  Orduan, berraragiztapen-
kate luze hori etenda, arima, bete-betea eta dohatsua, betiko biziko da Ideien munduan.

4.4.Giza arimaren hiru alderdiak

Gehienbat giza alderdi arrazionala balioesten bazuen ere, Platonek ondo zekien gure
irrikek eta pasioek berebiziko eragina dutela gure portaeran. Sarri askotan, gure desirak eta
gure arrazoimena bat ez datozenean, barrua urratu bezala egiten zaigu.  Gizon-emakume
guztiok inoiz edo behin sufritu izan dugun barne-tentsio hori esplikatzeko, Platonek arimaren
hiru alderdiei buruzko teoria proposatu zuen.

Platonen esanetan, giza ariman hiru alderdi daude aldi berean, pertsona mota bakoitzari
dagozkion funtzioei lotuak.  Arima arrazionala, gure alderdi nobleena, buruan dago, eta
adimenaren eremua da.  Arima haserrekorra bularrean dago, eta hari dagozkio pasioak nahiz
sentimendu nobleak, hala nola ohorea eta sumina -soldaduek gudu-zelaian sentitu ohi dutena,
adibidez-.  Azkenik, arima irrikatsua sabelean dago, eta han datza desira; arima-mota hori
nagusi duten gizon-emakumeek premia materialak (jatea, edatea ... ) eta sexu-irrika asetzeko
interesa izaten dute.
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Guregan arimaren alderdi horietako zein den nagusi, horren baitan dago gu zer pertsona-
mota garen, Alderdi arrazionala nagusi duten gizon-emakumeek ikastea dute gogoko, eta
arrazoimena estimatzen dute oroz gain.  Arima haserrekorra garatua dutenek, berriz, adorez
jokatu ohi dute, eta ohorea dute ardura nagusi.  Azkenik, arima irrikatsua nagusi duten
gizabanakoek sentimendu zitalak eduki ohi dituzte, eta kontu materialez kezkatzen dira, batik
bat.

5. Ongiaren etika

5.1. lntelektualismo morala

Platonek Sokratesen ikuskeretan oinarritu zuen bere teoria etikoa, eta hark bezala,
unibertsaltzat eta objektibotzat jo zituen balio moral guztiak.

Alde horretatik, Platonen esanetan, ongia eta justizia berez existitzen dira, eta berdinak dira
den-denontzat, edonongo eta edonoizko gizon-emakume guztiontzat.  Bistan da zeinen handia
den pentsamolde horrek sofisten teoria erlatibistarekin duen kontrastea, eta, hain zuzen ere,
teoria hori gogor kritikatu zuten bai Sokratesek eta bai Platonek.

Gainera, Platon intelektualismo moral sokratikoaren aldekoa zen.  Teoria moral horren
arabera, ez da maltzurkeria gaizki jokatzera bultzatzen gaituena, ezjakintasuna baizik.  Izan ere,
ongia benetan zertan datzan bageneki -hots, hura bakarra eta denentzat berdina dela
ohartuko bagina-, behar bezala jokatuko genuke, nahi eta nahi ez.  Alde horretatik, oker
egoteak eragiten du gure jokabidea gaiztoa izatea: egiten dugun horrek onuraren bat ekarriko
digula uste izateak, esate baterako.

Hala, etikaren auzia, funtsean, Ongiaren Ideiaz jabetzean datza, zeren eta egiazko Ongi hori
zer den ulertzera iritsitakoan, gure jokabidea beti izango baita ona eta moralki egokia.

Sokratesek defendatutako unibertsalismoan eta intelektualismo moralean oinarritzen da
Platonen teoria etikoa.

Horrek arazo bat ere badakar, ordea.  Platonek dio mundu guztia ez dela gai Ongiaren Ideia
hori begiestera iristeko.  Gogoan izango duzunez, Ongia errealitate gorentzat zuen Platonek,
hura baita mundu adigarriko Ideien arteko hierarkian gainerako Ideia guztiei gailentzen zaiena.

Hortaz, Ideia hori da garrantzitsuena, argi eta garbi, baina baita atzematen zailena ere.
Horretara iristeko, urteak eman behar izaten dira gogor lanean, prozesu luze bezain malkartsu
horretan dialektikoki gora egiteko.

Eta, horiek horrela, zer pertsona-mota irits daiteke Ongiaren Ideia hori ulertzera?  Bada,
arimaz eta arrazoimenaz baino arduratzen ez dena; hau da, desiren eta pasioen mendean
egoteari aszetikoki uko egiten diona.

Horrek esan nahi du oso gutxi direla egiazko Ongia zertan datzan benetan ulertzeko gai
diren gizon-emakumeak.  Horrelako pertsonentzat, moralaren auzia oso da ebazten erraza:
aski da Ongiaren Ideia atzematea, hala beti behar bezala jokatzeko.  Eta gainerako gizon-
emakumeek, Ongiaren Ideia begiestera heltzeko asmorik ere izan ez dezaketenek, nola jokatu
behar lukete?
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5.2.Bertuteak eta justizia

Platonen arabera, Ongiaren ideia ulertzera irits daitezkeen pertsona bakarrak arima
arrazionala nagusi dutenak dira.  Gainerako gizabanakoek -garatuen arima haserrekorra nahiz
arima irrikatsua dutenek, alegia- ez dute gaitasunik goraldi dialektikoari ekiteko, eta, beraz, ez
dira inoiz Ideia gailen horiek begiestera iritsiko.

Pertsona-mota horiek ere badaukate ondo jokatzea, baina beren arima mota espezifikoak
ezartzen dizkien mugen barruan betiere.

Platonek uste zuen arimaren alderdi bakoitzari berariazko bizimodu bat dagokiola;
pertsona-mota horientzat egokiena zein den, horixe.  Bizimodu horietako bakoitzari, gainera,
bertute edo bikaintasun bat omen dagokio; gizon edo emakume horrentzat desiragarrienak zer
ezaugarri diren, horiekin bat datorrena.

Arima arrazionala nagusi duten pertsonei zuhurtasuna dagokie, eta hura dute, beraz,
bikainak izatera iritsiko badira.  Aldiz, sendotasuna da arima haserrekorra garatua dutenek
landu behar duten bertutea.

Azkenik,arima nagusiki irrikatsua duten gizon-emakumeek neurritasuna lantzen saiatu
behar dute, desirek mendean har ez ditzaten.  Hala, bada, arima mota zitalena dutenak ere gai
izan daitezke bizimodu bertutetsua izateko eta bizitzeko.

Platonek uste zuen arimaren alderdi bakoitzari berariazko bertute bat dagokiola: arima
arrazionalari, zuhurtasuna; arima haserrekorrari, sendotasuna; eta irrikatsuari, neurritasuna.

Dena den, bada bertute bat, justizia, ezaugarri bikain horiei guztiei nabarmen gailentzen
zaiena.  Platonen esanetan, arimaren alderdi arrazionalak kontrolpean izan behar ditu gure
alderdi haserrekorra eta irrikatsua, horrela justizia nagusi izan dadin.  Arrazoimenak gure pasio
eta desirak azpian hartzen dituenean, orduantxe soilik erdiets dezakegu justizia.

Teoria hori esplikatzeko, giza arima gurdi hegodun batekin parekatu latonek Fedro izeneko
elkarrizketan.  Gurdia auriga batek gidatzen bi zaldi hegodunek tiratzen dute.  Zaldietako bat

Zuhurtasuna
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noblea eta otzana a, eta bestea, berriz, alferra eta esan txarrekoa.  Aurigak arima arrazionala
du; zaldi nobleak, arima haserrekorra; eta esan txarrekoak, arima irrikatsua.

Hauxe da alegoriaren irakaspena: gurdiak (gure bizitzak) aurrera egingo badu, aurigak
(arrazoimenak) mendean hartu behar ditu bi zaldiak (pasioak eta desirak), haiek erotu daitezen
galarazita.

Aurigaren helburua zeruan gora egitea da -eta gora egite horrek, noski, Ideien mundua
irudikatzen du-, eta, hain zuzen, horrexegatik aipatzen ditu onek bi zaldi hegodun bere mitoan.
Baina auriga ez baldin bada gai bi zaldiak mendean hartzeko, gurdiak (gure bizitzak, alegia)
oreka galduko du, lurrera erorita, sentimenezko mundu material eta inperfektura amilaraziko
gaitu.

III. GIZARTE PERFEKTUA

6. Platonen politikarako grina

6.1.Errealitate inperfektu bat

Bere bizitza guztian, politikarekiko interes handia izan zuen Platonek.  Aristokraten familia
batekoa zen, itzal handiko familia aberats batekoa, eta haren senitartekoetako batzuk politikan
jardunak ziren Atenasen, eta oso kargu nabarmenetan, gainera.  Platonek ere gazte-gaztetatik
parte hartu nahi izan zuen politika aktiboan, baina azkenean uko egin zion auzi publikoetan
tartean izateari.

Platon gaztea zela, Atenasek Peloponesoko Gerra galdu izanak demokraziaren porrota
ekarri zuen.  Haren ordez, espartarrek erregimen aristokratiko bat ezarri zuten: Hogeita hamar
Tiranoen Gobernua, hain zuzen.  Platonen ahaide batzuk ere tartean ziren gobernu horretan,
baina gobernariak injustiziaz, krudelkeriaz eta despotismoz agintzen hasteaz batera, Platonek,
desilusionaturik, gaitzetsi egin zuen erregimen hura.

Azkenean, atenastarrak matxinatu egin ziren, eta horrek demokrazia berrezartzea ekarri
zuen.  Baina erregimen demokratiko berrezarri huraxe izan zen Sokrates epaitu eta pozoiturik
hiltzera zigortu zuena, eta, beraz, Platonek okertzat eta bidegabetzat jo zuen sistema politiko
hura ere.  Gehienen artean hartutako erabakiei dagokienez, Sokrates kondenatu izanak
erakusten omen du ondoen erabakiak hala hartzen dituztenek ez dutela beti asmatzen.
Platonen ustez, sistema politiko bat bidezkoa izango bada, nahitaezkoa da denentzat egokiena
eta ona zer den badakitenek hartzea erabakiak.  Hortaz, aginteak ez luke herritarren eskuetan
egon behar, jakintsuen ardurapean baizik, haiek baitakite ondoen gu guztioi zer komeni zaigun.

Gizarte perfektu bat eratzeko eredua diseinatzen ari zela, Platonek esan zuen estatuan
agintea jakintsuenen esku utzi beharko litzatekeela.

6.2.Hiri ideala

Platonek Errepublika izeneko liburuan azaldu zuen bere proposamen politikoa, hura bere
teoria antropologikoan oinarrituta.  Atenastar filosofoak uste zuen behar bezala eratutako
gizarte batean justiziak izan behar lukeela nagusi, eta agintariek denon mesedetan gobernatu
behar luketela.  Horretarako, gizabanako bakoitzak zer trebetasun dituen, horretan jardun
beharko genuke, egiten ez dakizkigun lanetan nahasi gabe.  Hiru motatako pertsonak
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daudenez gero, bakoitzak nagusi arimaren zer alderdi duen, horri ondoen egokitzen zaizkion
zereginetan jardun beharko genuke denok.

Hala, gizarte ideal batean, funtsean arima irrikatsua dutenek premia materialak
asetzearekin lotutako lanbideetan (nekazaritza, abeltzaintza, artisautza, merkataritza...) jardun
behar lukete, horiek interesatzen baitzaizkie gehien.  Aldiz, arima haserrekorra garatua
dutenek soldadu jardun behar lukete, gizartea bere etsaietatik babestea helburu hartuta.

Azkenik, hiriaren gobernua arima arrazionala dutenei dagokie, haiek soilik direlako gai,
Ongia eta Justizia zer diren dakitenez gero, Ideia unibertsal eta objektibo horietan ardaztuta
agintzeko, Ideia gailen horiek atzeman eta justizian errotuta gobernatzeko.  Beraz, aginte
politikoa filosofoek hartu behar lukete, gizarte osoari zer komeni zaion jakiteko gaitasuna haiek
baitute.

Platonek diseinatutako eredu politiko idealean, zer arima-mota duen, horren araberako
lekua dagokio pertsona bakoitzari gizartearen barruan.

Platonen eredu politikoak gizarte ideal eta perfektu bat diseinatzea zuen helburu, horrek
aukera eman ziezagun gure mundu honetako estatu errealen huts eta akats ugariak
zuzentzeko.  Alde horretatik, haren gizarte-eredua ez da errealista inondik inora, utopikoa
baizik, justizia nagusi izango badu estatua nola antolatu beharko litzatekeen deskribatzen
duenez gero.  Horregatik esan ohi da Platonen proposamen politikoa arauemailea dela, eta ez
deskriptiboa.

Platonek proposatzen zuena gizarte-antolaketa zorrotz-zorrotz bat zen.  Halako gizarte
batean, gure lanbidea umetatik emana letorkiguke, norberak arimaren zer alderdi duen nagusi
kontuan hartuta.  Prozesu horretan, bistan denez, hezkuntzak garrantzi handia izango luke,
pertsona bakoitza gehien komeni zaion lanbiderantz orientatuko bailuke.

Sistema politiko horretan, baina, gizon-emakumeek ez lukete askatasunez zertan lan egin
erabakitzerik izango; eta, gainera, arima arrazionala garatua dutenek izango lukete iritziak
emateko eta erabakietan parte hartzeko eskubidea, baina ez beste inork.

Platonek diseinatutako gizarte ideal hori hain da zorrotza, artistak berak ere lazki
kontrolatuko bailituzkete bertan.  Platonek ederki zekien zein eragin handia duen arteak
gizakiongan, norainokoa den literaturak, musikak eta arte plastikoek guregan emozioak
sortzeko duten gaitasuna.  Indar emotibo itzel hori dela medio, hain zuzen, Platon ez zen
artistez fidatzen, beren lanen bidez gu limurtzen saia daitezkeelako; eta, jakina, beldur zen
arteak ez ote gintuen egiazko errealitatetik urrunduko.  Horregatik, Platonek uste zuen artisten
lana gogor kontrolatu behar dela, gizartean eragin gaiztorik izan ez dezaten.

Aipatutakoez gain, Platonen proposamen politikoak badu beste elementu bat, ohiz
kanpokoa erabat, bere garairako guztiz harrigarria dirudiena.  Sasoi hartako jende gehienaren
pentsamoldeari aurre eginik, Platonek uste zuen gizaki guztiok, izan gizon edo izan emakume,
gaitasun berberak ditugula, eta denok izan gaitezkeela filosofo nahiz gobernari, arima
arrazionala baldin badugu.

Antzinaroan, guztiz apartekoa behar zuen inondik ere Platonen genero-berdinzaletasun
horrek, jakina baita greziar kulturan emakumezkoek ez zutela politikan parte hartzeko
eskubiderik batere.  Horretan, behintzat, Platonek aurrea hartu zion bere garaiari, gizon-
emakume guztiak, funtsean, berdintzat baitzituen.
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Platonen gizarte idealak askatasunik ez badu ere, lehen aldiz proposatzen da hartan gizon-
emakume guztion arteko parekotasuna. Arima arrazionala duen edonor, nahiz gizon nahiz
emakume, gobernari izan daiteke.

7. Justizia lortzea helburu

7.1.Gizarte perfektuaren harmoniarantz

Ohartuko zinenez, Platonen filosofia politikoa oso estu lotuta dago haren teoria etiko eta
antropologikoarekin.  Gizabanako bakoitzak arimaren zer alderdi duen nagusi, horren baitan
dago norberari gizartearen barruan dagokion funtzio soziala.  Gizartea ondo eratuta egotea eta
bertan harmonia gailen izatea nahi baldin badugu, beraz, dagokion horixe egin behar du
pertsona bakoitzak.

Horregatik, filosofoek izan behar lukete gobernari, haiek bai baitakite egiazko errealitatea
zertan datzan: gizartearen barruan gure bizikidetza ardazten duten esentziak zein diren, alegia.
Jakintsuenak balira agintari, haiek balute sistema soziala txukun doituta dagoen ikuskatzeko
ardura, horrek kolektibitateak behar bezala funtzionatzea bermatuko luke.

Eta, hain zuzen, horretantxe datza, Platonen esanetan, gizartean justizia nagusi izatea: zer
egitea komeni den badakitenen agindupean, gizabanako bakoitzak dagokion horixe egitean,
hain zuzen.

Platonen ustez, norberaren arima-motaren arabera bakoitzak dagokiona egiten duenean,
orduantxe da gizarte bat justua.

7.2.Justizia indibiduala eta justizia soziala

Justizia oinarri-oinarrizko baliotzat zuen Platonek, Bere lanetan ere, balio horri buruz ari
dela, bi alderdi bereizten ditu: gizabanakoei aplika dakiekeena, eta gizarteari dagokiona.
Platonen esanetan, arimaren hiru alderdiak orekatzen asmatzen duen gizabanakoa da justua.
Arima arrazionalak arimaren alderdi irrikatsuaren eta alderdi haserrekorraren pasio eta desirak
gobernatzea lortzen baldin badu, orduan esan daiteke pertsonak badakiela justiziaren arabera
jokatzen.

Antzeko zerbait gertatzen da politikan ere.  Platonen arabera, gizarte bat justua izateko,
beharrezkoa da bertan bizi diren hiru pertsona-moten artean oreka harmoniko bat ezartzea.
Estatuan justizia nagusi izan dadin, beraz, herritar bakoitzak ondoen egiten zer dakien, horixe
egin behar du.  Eta halaxe banatu behar dira zereginak ere: jakintsuenek jardun behar dute
gobernu lanetan; soldaduek gizartea defendatzea izan behar dute ardura nagusi; eta ekoizleek
kolektibitatearen premia materialak ase behar dituzte,

Platonek justiziaren bi alderdi bereizten ditu: alde batetik, justizia indibiduala, gure
arimaren hiru alderdiak orekatu beharra oinarri duena; eta, beste alde batetik, justizia soziala,
estatua osatzen duten hiru pertsona moten arteko harmonia lortzea helburu duena.
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- Después de eso – proseguí - compara
nuestra naturaleza respecto de su
educación y de su falta de educación con
una experiencia como ésta. Represéntate
hombres en una morada subterránea en
forma de caverna, que tiene la entrada
abierta, en toda su extensión, a la luz. En
ella están desde niños con las piernas y el
cuello encadenados, de modo que deben
permanecer allí y mirar sólo delante de
ellos, porque las cadenas les impiden girar
en derredor la cabeza. Más arriba y más
lejos se halla la luz de un fuego que brilla
detrás de ellos; y entre el fuego y los
prisioneros hay un camino más alto, junto al
cual imagínate un tabique construido de
lado a lado, como el biombo que los titiriter-
os levantan delante del público para
mostrar, por encima del biombo, los
muñecos.

- Me lo imagino.

- Imagínate ahora que, del otro lado del
tabique, pasan sombras que llevan toda
clase de utensilios y figurillas de hombres y
otros animales, hechos en piedra y madera
y de diversas clases; y entre los que pasan
unos hablan y otros callan.

- Extraña comparación haces, y extraños
son esos prisioneros.

- Pero son como nosotros. Pues en
primer lugar, ¿crees que han visto de sí
mismos, o unos de los otros, otra cosa que
las sombras proyectadas por el fuego en la
parte de la caverna que tienen frente a sí?

- Claro que no, si toda su vida están
forzados a no mover las cabezas.

- ¿Y no sucede lo mismo con los objetos
que llevan los que pasan del otro lado del
tabique?

- Indudablemente.

- Pues entonces, si dialogaran entre sí,
¿no te parece que entenderían estar
nombrando a los objetos que pasan y que
ellos ven?

- Necesariamente.

- Y si la prisión contara con un eco desde
la pared que tienen frente a sí, y alguno de
los que pasan del otro lado del tabique
hablara, ¿no piensas que creerían que lo
que oyen proviene de la sombra que pasa
delante de ellos?

-Honen ondoren, bada, esan nuen, heziera eta
hezigabetasunari buruz pareka ezazu gure
izaera honelako egoerarekin. Ikus itzazu, bada,
gizon batzuk, luzera guztian argirantz sarrera
zabal bat zabalik daukan lurpeko leize-egoitza
batean baleude bezala, umetatik bertan
daudelarik, bernetatik eta samatik loturik, beti
leku berean, eta aurrera baino begiratu ezinik,
eta, lokarriak direla eta, euren buruak ezin
itzulirik; bestalde gizon hauen atzealdetik
urrunean eta goitik suargi bat bizturik, eta bide
bat goialdean suaren eta atxilotuen artean;
ikusazu baita ere bide horren luzeran eginiko
harresitxo bat, titiriteroek jendearen aurrean
jartzen duten estalkiaren antzekoa, zeinen
gainetik gauza harrigarriak erakusten dituzten.

-Badakusat, esan zuen.

-Harresi horren luzeran, ikus itzazu, bada,
gizon batzuk, harresia gainditzen duten
edotariko tresnak eramaten, eta baita giza iduri
batzuk ere eta harrizko edo zurezko animalia
batzuk eta eginiko guztitariko gauzak ere; eta
berezko denez, garraiari hauen artean batzuk
hizketan joango dira eta beste batzuk ixilik.

-Hara nolako ikuskizun eta atxilotu baragarriak
aipatzen dituzun, esan zuen.

-Gure antz-antzekoak dira, esan nuen.
Lehenengo eta behin, uste ote duzu honako
hauek eurei buruz edo besteei buruz ezer ikusi
dutenik suak aurrean daukaten leize-hormara
jaurtikitzen dizkien itzalak baino besterik?

-Nola, esan zuen, buruak geldi edukitzera
behartuak izan badira bizitza osoan?

-Eta eramaten dituzten gauzei buruz, zer? Ez
ote da gauza bera gertatuko?

-Zer, bada?

-Eta euren artean hitzegiteko gai balira ez al
duzu uste agertzen zaizkien gauzei buruz
dihardutela uste izango dutenik?

-Beharrezko.

-Eta espetxe horrek aurreko hormatik oihartzun
egingo balu, zer? Eta igarotzen direnen artetik
inork hitzegin lezakeen bakoitzean, uste duzu
agertzen zaizkien itzalak baino bestek
hitzegiten diela uste izango dutenik?

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



25

delante de ellos?

- ¡Por Zeus que sí!

- ¿Y que los prisioneros no tendrían por
real otra cosa que las sombras de los
objetos artificiales transportados?

- Es de toda necesidad.

- Examina ahora el caso de una
liberación de sus cadenas y de una curación
de su ignorancia, qué pasaría si
naturalmente les ocurriese esto: que uno de
ellos fuera liberado y forzado a levantarse
de repente, volver el cuello y marchar
mirando a la luz y, al hacer todo esto,
sufriera y a causa del encandilamiento fuera
incapaz de percibir aquellas cosas cuyas
sombras había visto antes. ¿Qué piensas
que respondería si se le dijese que lo que
había visto antes eran fruslerías y que
ahora, en cambio, está más próximo a lo
real, vuelto hacia  cosas más reales y que
mira correctamente? Y si se le mostrara
cada uno de los objetos que pasan del otro
lado del tabique y se le obligara a contestar
preguntas sobre lo que son, ¿no piensas
que se sentirá en dificultades y que
considerará que las cosas que antes veía
eran más verdaderas que las que se le
muestran ahora?

- Mucho más verdaderas.

- Y si se le forzara a mirar hacia la luz
misma, ¿no le dolerían los ojos y trataría de
eludirla, volviéndose hacia aquellas cosas
que podía percibir, por considerar que éstas
son realmente más claras que las que se le
muestran?

- Así es.

- Y si a la fuerza se lo arrastrara por una
escarpada y empinada cuesta, sin soltarlo
antes de llegar hasta la luz del sol, ¿no
sufriría acaso y se irritaría por ser arrastrado
y, tras llegar a la luz, tendría los ojos llenos
de fulgores que le impedirían ver uno solo
de los objetos que ahora decimos que son
los verdaderos?

- Por cierto, al menos inmediatamente.

- Necesitaría acostumbrarse, para poder
llegar a mirar las cosas de arriba. En primer
lugar miraría con mayor facilidad las
sombras, y después las figuras de los
hombres y de los otros objetos reflejados en
el agua, luego los hombres y los objetos
mismos. A continuación contemplaría de
noche lo que hay en el cielo y el cielo
mismo, mirando la luz de los astros y la luna
más fácilmente que, durante el día, el sol y
la luz del sol.

-Nik neuk ez, Zeusarren, esan zuen.

-Era guztietara, beraz, esan nuen, honako
hauek ez dute egiatzat ezer izango, eginiko
gauzen itzalak baino.

-Guztiz beharrezko, esan zuen.

-Azter ezazu, bada, esan nuen, zer gerta
litekeen euren lokarrietatik askatu eta
zorakeriatik senda balitez eta euren izaerari
dagokionez, honako gauza hauek gerta
balekizkie: honako atxilotu bat askatu izan
ledinean, eta bat-batean zutitzera, burua
itzultzera, ibiltzera, eta argirantz begiratzera
behartu izan ledinean, eta gauza guzti hauek
egitean min har lezanean, eta distirengatik,
lehen itzalez ikusten zituen gauzak ikus ezin
litzanean, zer uste duzu erantzun lezakeela
horrek inork esan balezaio lehen huskeriak
bakarrik ikusten zituela, eta orain, izatearen
askoz hurrago dagoelako eta izate
benetakoagoaren aurrez aurre dagoelako
hobeto ikusten duela, eta areago, igarotzen
diren gauzen artetik bakoitza erakutsirik zer
den erantzutera behar baleza? Ez al duzu uste
zurtz eginik egon litekeenik eta lehen ikusten
zituen gauzak orain erakusten zaizkionak
baino egiazkoagoak zirela uste izan
lezakeenik?

-Askoz gehiago, benetan, esan zuen.

-Eta argi berbererantz begiratzera behartua
izan baledi, ez ote lezake begietako oinazerik
izan eta ihes egin ikus litzakeen gauzetara
itzuliz, eta ez ote lezake uste izan benetan
gauza hauek argiago direla erakusten
zaizkionak baino?

-Horrelaxe da, esan zuen.

-Eta, esan nuen, inork indarrez handik atera
baleza irteera latz eta erripatsu horretan zehar,
eta eguzkiaren argitara narraz eraman arte utz
ez baleza, ez ote duzu uste, ausaz, mindu eta
narraz eramana izateagatik haserre litekeenik,
eta argitara heldurikoan, begiak argiz bete-
beterik dauzkalako ez datekeela gai orain
egiazko direla dioguzan gauzen artetik bat
bera ere ikusteko?
-Ez, ez litzateke gai izango, esan zuen, bat-
batean, behintzat.
-Uste dut, bada, ohitu beharko lukeela goiko
gauzak ikusiko baditu. Hasteko, errazen itzalak
ikusiko lituzke, hauen ondoren urazaletan
gizonen eta gainerakoen iduriak, eta azkenik
gauza berberak zuzenean. Hauen ondotik,
errazago ikusiko lituzke gauez zeruan dauden
gauzak eta zerua bera, izarren eta ilargiaren
argirantz begiraturik, egunez eguzkia eta
eguzkiaren bidez ikusten direnak baino.
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el agua, luego los hombres y los objetos
mismos. A continuación contemplaría de
noche lo que hay en el cielo y el cielo
mismo, mirando la luz de los astros y la luna
más fácilmente que, durante el día, el sol y
la luz del sol.

- Sin duda.

- Finalmente, pienso, podría percibir el
sol, no ya en imágenes en el agua o en
otros lugares que le son extraños, sino
contemplarlo cómo es en sí y por sí, en su
propio ámbito.

- Necesariamente.

- Después de lo cual concluiría, con
respecto al sol, que es lo que produce las
estaciones y los años y que gobierna todo
en el ámbito visible y que de algún modo es
causa de las cosas que ellos habían visto.

- Es evidente que, después de todo esto,
arribaría a tales conclusiones.

- Y si se acordara de su primera morada,
del tipo de sabiduría existente allí y de sus
entonces compañeros de cautiverio, ¿no
piensas que se sentiría feliz del cambio y
que los compadecería?

- Por cierto.

- Respecto de los honores y elogios que
se tributaban unos a otros, y de las
recompensas para aquel que con mayor
agudeza divisara las sombras de los objetos
que pasaban detrás del tabique, y para el
que mejor se acordase de cuáles habían
desfilado habitualmente antes y cuáles
después, y para aquel de ellos que fuese
capaz de adivinar lo que iba a pasar, ¿te
parece que estaría deseoso de todo eso y
que envidiaría a los más honrados y
poderosos entre aquéllos? ¿O más bien no
le pasaría como al Aquiles de Homero, y
«preferiría ser un labrador que fuera siervo
de un hombre pobre» o soportar cualquier
otra cosa, antes que volver a su anterior
modo de opinar y a aquella vida?

- Así creo también yo, que padecería
cualquier cosa antes que soportar aquella
vida.

- Piensa ahora esto: si descendiera
nuevamente y ocupara su propio asiento,
¿no tendría ofuscados los ojos por las
tinieblas, al llegar repentinamente del sol?

- Sin duda.

errazago ikusiko lituzke gauez zeruan dauden
gauzak eta zerua bera, izarren eta ilargiaren
argirantz begiraturik, egunez eguzkia eta
eguzkiaren bidez ikusten direnak baino.

-Eta nola ez, bada?

-Eta azkenean, bada, uste dut eguzkia bera,
baina ez uretan edo beste edozein lekutan
haren iduria, eguzkia bera baino, den-
denekoan eta bere eremuan ikusi ahal lukeela
eta den-den lakoxean begira ahal liokeela.

-Beharrezko, esan zuen.

-Ondoren eguzkiari buruz ebatziko luke
eguzkia bera dela urtaroak eta urteak ere
jartzen dituena, eta ikusgai-eremuan dauden
gauza guztien gain agintzen duena, eta era
batera edo bestera, eurak ikusten dituzten
gauza guztien iturburu.
-Argi dago, esan zuen, uste haietatik
besteetara joango litzatekeela.

-Zer, bada? Lehengo bere etxeaz eta hango
jakintzaz eta bere gartzela-kideez gogoratzen
denean, ez ote duzu uste, alde batetik,
zoriontsu izango dela izan duen aldakuntzaz,
eta bestetik, haien erruki izango dela?

-Bai horixe.

-Eta atxilotuen artean, agertzen diren gauzak
zorrotzen ikusten dituenarentzat eta zeintzuk
ziren lehen igarotzen direnak eta zeintzuk
ondoren edo batera ondoen gogoratzen
denarentzat, eta ikuskizun horietan oinarriturik
gertatuko dena iragartzeko ahalmen handiena
daukanarentzat, bata bestearekiko ohore eta
goraipamenik balitz, uste duzu haien bekaitzik
izango lukeenik, ala Homerosena gertatuko
litzaiokeela, edozein modutan nahiago izango
lukeela nekazari-mutil izanik lan egitea
ondasun gabeko beste gizon batentzat eta
areago beste edozer jasatea, gauza guzti
haiek eriztearen ordez, eta era hartan bizi
izatearen ordez?

-Horrelaxe, uste dut nik neuk ere, edozer
jasatea onartuko lukeela era hartan bizi izan
baino.
-Hauxe ere izan dezazula gogoan, esan nuen:
honako hau berriro jaitsirik lehengo leku
berean jar baledi, ez ote lekioke begiak itzalez
bete, bat-batean eguzkitatik helduaz?

- Bai horixe, esan zuen.
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- Y si tuviera que discriminar de nuevo
aquellas sombras, en ardua competencia
con aquellos que han conservado en todo
momento las cadenas, y viera con-
fusamente hasta que sus ojos se
reacomodaran a ese estado y se
acostumbraran en un tiempo nada breve,
¿no se expondría al ridículo y a que se
dijera de él que, por haber subido hasta lo
alto, se había estropeado los ojos, y que ni
siquiera valdría la pena intentar marchar
hacia arriba? Y si intentase desatarlos y
conducirlos hacia la luz, ¿no lo matarían, si
pudieran tenerlo en sus manos y matarlo?

- Seguramente.

- Pues bien, querido Glaucón, debemos
aplicar íntegra esta alegoría a lo que
anteriormente ha sido dicho, comparando la
región que se manifiesta por medio de la
vista con la morada - prisión, y la luz del
fuego que hay en ella con el poder del sol;
compara, por otro lado, el ascenso y
contemplación de las cosas de arriba con el
camino del alma hacia el ámbito inteligible, y
no te equivocarás en cuanto a lo que estoy
esperando, y que es lo que deseas oír. Dios
sabe si esto es realmente cierto; en todo
caso, lo que a mí me parece es que lo que
dentro de lo cognoscible se ve al final, y con
dificultad, es la Idea del Bien. Una vez
percibida, ha de concluirse que es la causa
de todas las cosas rectas y bellas, que en el
ámbito visible ha engendrado la luz y al
señor de ésta, y que en el ámbito inteligible
es señora y productora de la verdad y de la
inteligencia, y que es necesario tenerla en
vista para poder obrar con sabiduría tanto
en lo privado como en lo público.

-Eta berriro itzal haiexez eritziak emanez beti
atxiloturik egon direnekin lehiatu behar balu,
ondino lauso dela, begiak egokitu aurretik, eta
egokitze-epe hori ez litzateke guztiz laburra
izango, ez ote litzateke barregarri bihurtuko eta
berari buruz ez ote litzateke esango, gora igo
delako, han begiak guztiz hondatu dituela, eta
gora igotzearren ez duela merezi ahalegintzea
ere? Eta askatzera eta gora eramatera
ahaleginduko litzatekeena, euren eskuetan
hartu ahal balezate eta hil, ez ote lukete hilko?

-Zalantzarik gabe, esan zuen.

-Iduri hau, bada, esan nuen, ene adiskide
Glaukon, oso-osoan aurrerago esan direnen
ondoan jarri behar da; alde batetik,
ikusmenaren bidez agertzen dena espetxeko
egoitzarekin parekatu behar da, eta bestetik,
bertan dagoen suaren argia eguzkiaren
indarrarekin. Eta gora igotze hori, eta goian
dauden gauzen ikuste hori, arimaren adimen-
eremurako igoeratzat hartzen baduzu, ez diozu
hutsik egingo benetan nire itxaropenari, horixe
entzun nahi duzunez gero. Agian,
jainkotasunak daki egiazko suertatzen den.
Hauxe da, bada, nire eritzia: adimenaren
eremuan azkenen eta nekez ikusten dena
onaren ideia da, eta ikusirikoan, ondorenez
atera behar da, bera dela zuzentasun eta
edertasun guztien iturburua gauza guztietan;
ikusmen-eremuan, argia eta argiaren jabea
sortu duena; adimen-eremuan bera da
nagusia, egia eta ezaguera ematen duena; eta
ikusi ere berau ikusi behar du, zentzuz aritzea
nahi duenak bere baitan edo herriaren aurrean.
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PLATONEN TESTUA

(Politeia, Bilbo: Klasikoak, 1.993, orr. 703-733.Juan Jose Pujanaren itzulpena)

Ulertzeko sarrera: Dialogo edo solasaldi honetan Platonek bere ideien gaineko teoria azaldu
nahi zuen metafora baten bidez.  Politeia edo Estatua liburutik hartuta dagoen zati hau
"Haitzuloko mitoa" izenarekin ezagutzen dugu.  Solaskideak bi dira: alde batetik Sokrates eta
bestetik horren ikaslea den Glaukon.  Platonek liburu hau heldua izanik idatzi zuen, bere
maisua, Sokrates hilik dago, baina Platonek gehienetan bere maisuaren pertsonaia erabiltzen
du.

-Honen ondoren, bada, esan nuen, heziera
eta hezigabetasunari buruz pareka ezazu
gure izaera honelako egoerarekin.

Ikus itzazu, bada, gizon batzuk, luzera
guztian argirantz sarrera zabal bat zabalik
daukan lurpeko leize-egoitza batean
baleude bezala, umetatik bertan daudelarik,
bernetatik eta samatik loturik, beti leku
berean, eta aurrera baino begiratu ezinik,
eta, lokarriak direla eta, euren buruak ezin
itzulirik; bestalde gizon hauen atzealdetik
urrunean eta goitik suargi bat bizturik, eta
bide bat goialdean suaren eta atxilotuen
artean; ikusazu baita ere bide horren
luzeran eginiko harresitxo bat, titiriteroek
jendearen aurrean jartzen duten estalkiaren
antzekoa, zeinen gainetik gauza harrigarriak
erakusten dituzten.

-Badakusat, esan zuen.

-Harresi horren luzeran, ikus itzazu, bada,
gizon batzuk, harresia gainditzen duten
edotariko tresnak eramaten, eta baita giza
iduri batzuk ere eta harrizko edo zurezko
animalia batzuk eta eginiko guztitariko
gauzak ere; eta berezko denez, garraiari
hauen artean batzuk hizketan joango dira
eta beste batzuk ixilik.

-Hara nolako ikuskizun eta atxilotu
baragarriak aipatzen dituzun, esan zuen.

-Gure antz-antzekoak dira, esan nuen.
Lehenengo eta behin, uste ote duzu honako
hauek eurei buruz edo besteei buruz ezer
ikusi dutenik suak aurrean daukaten leize-
hormara jaurtikitzen dizkien itzalak baino
besterik?

Heziera: heziketa.  Hau da testuaren gaia:
nola hezi behar ditugun hiritarrak gure Estatu
ezin hobean.  Platonen ustez heziketa
zentzumenezko bidetik adimenera pasatzeko
prozesua da, benetako ideiak ezagutzea eta
horien arabera jokatzea.

(Berna: zangoa Sama: lepoa)

Platonek metafora bat irudikatzen du benetako
gizakiekin konparatzeko.  Zatitxo hau
haitzuloko deskribapena da.
Hemen ezagutzaren lehen maila azaldu nahi

du: zentzumena eta mundu materialeko
egoera: Gizakiak mundu honetan preso
gaude, eta ezagutzen duguna (itzalak) faltsua
da. Zentzumenek mundu honetara lotzen
gaituzte.  Suak ezagutza modu faltsua
irudikatzen du, ez da benetako argia.
Zentzumenezko ezagutzaren ahulezia
irudikatzen du.

Badakusat: ikusten dut, ikusten ari naiz.

Hemen ezagutzaren bigarren maila azaltzen
du: irudimena.  Platonentzat irudimena
adimena eta zentzumenaren tarteko bat da,
panpintxoak irudi konkretuak dira, benetako
errealitateak imitatzen dituzte (ideiak) baina ez
dira abstraktuak, konkretuak baizik, eta ez dira
perfektuak.  Horien itzalak dira guk
hautematen ditugun gauzak.  Gauza
materialen faltsutasuna adierazten du horrela.
Entzuten dugun hizkuntza ez da benetako
hizkuntza engainatzailea baizik, benetako
kontzeptual beste munduan daude.

(baragarriak: (baragarriak: harrigarriak)

Metaforaren esanahia azaltzen du hemen:
gizakion egoera da hau, mundu hau
kobazulokoa bezalakoa da, faltsua, ez da
benetako egia.  Gauza materialak benetako
errealitateen kopiak txarrak besterik ez dira.
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-Nola, esan zuen, buruak geldi edukitzera
behartuak izan badira bizitza osoan?
-Eta eramaten dituzten gauzei buruz, zer?
Ez ote da gauza bera gertatuko?

-Zer, bada?
-Eta euren artean hitzegiteko gai balira ez al
duzu uste agertzen zaizkien gauzei buruz
dihardutela uste izango dutenik?

-Beharrezko.
-Eta espetxe horrek aurreko hormatik
oihartzun egingo balu, zer? Eta igarotzen
direnen artetik inork hitzegin lezakeen
bakoitzean, uste duzu agertzen zaizkien
itzalak baino bestek hitzegiten diela uste
izango dutenik?

-Nik neuk ez, Zeusarren, esan zuen.

-Era guztietara, beraz, esan nuen, honako
hauek ez dute egiatzat ezer izango, eginiko
gauzen itzalak baino.

-Guztiz beharrezko, esan zuen.

-Azter ezazu, bada, esan nuen, zer gerta
litekeen euren lokarrietatik askatu eta
zorakeriatik senda balitez eta euren izaerari
dagokionez, honako gauza hauek gerta
balekizkie: honako atxilotu bat askatu izan
ledinean, eta bat-batean zutitzera, burua
itzultzera, ibiltzera, eta argirantz begiratzera
behartu izan ledinean, eta gauza guzti
hauek egitean min har lezanean, eta
distirengatik, lehen itzalez ikusten zituen
gauzak ikus ezin litzanean, zer uste duzu
erantzun lezakeela horrek inork esan
balezaio lehen huskeriak bakarrik ikusten
zituela, eta orain, izatearen askoz hurrago
dagoelako eta izate benetakoagoaren
aurrez aurre dagoelako hobeto ikusten
duela, eta areago, igarotzen diren gauzen
artetik bakoitza erakutsirik zer den
erantzutera behar baleza? Ez al duzu uste
zurtz eginik egon litekeenik eta lehen
ikusten zituen gauzak orain erakusten
zaizkionak baino egiazkoagoak zirela uste
izan lezakeenik?
-Askoz gehiago, benetan, esan zuen.

-Eta argi berbererantz begiratzera behartua
izan baledi, ez ote lezake begietako
oinazerik izan eta ihes egin ikus litzakeen
gauzetara itzuliz, eta ez ote lezake uste izan
benetan gauza hauek argiago direla
erakusten zaizkionak baino?

-Horrelaxe da, esan zuen.

Leitzeko gizakien solasak, noski, ikusten eta
entzuten dutenari buruz ariko dira.  Guk ere
bakarrik hemen ikusten dugunari buruz, hots,
gauzen munduari buruz besterik ez dugu hitz
egiten

Mitoaren bigarren zatia da hau: atxilotu bat
askatua izaten denean, edo gauza bera dena,
gizaki bat mundu honetatik ideien mundura
pasatzen denean, edo benetako ideiak
ezagutzen dituenean.
Hezkuntza ibilbidea ez da erraza: sufrimendua
dakar, ez da erosoa, mina ematen du,
diziplina eta konstantzia behar da.  Presoak
gorputzean mina sentitzen duen bezala,
gizakiak ariman sumatzen du egon eza.
Hasieran ez du onartzen benetako egia.
Gauza material konkretuak egiazkoagoak
iruditzen dira.  Kontzeptu abstraktuak eta
materiagabeak, zailagoak dira ulertzeko.
Baina bukaeran benetako errealitatea
ezagutzen da eta zoriona lortzen da

Ideien ezagutzaren prozesua: hasieran gauza
konkretuen ideiak ulertzen dira errazago,
gero kontzeptu abstraktuak eta azkenean
Ongiaren ideia. Hasieran ideia
abstraktuak ulertzea zaila da eta hez egiten
ari den arimak nahiago du gauza materialaz
aritzea, konkretuak direlako eta hobeto
ulertzen dituelako.
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-Eta, esan nuen, inork indarrez handik atera
baleza irteera latz eta erripatsu horretan
zehar, eta eguzkiaren argitara narraz
eraman arte utz ez baleza, ez ote duzu uste,
ausaz, mindu eta narraz eramana
izateagatik haserre litekeenik, eta argitara
heldurikoan, begiak argiz bete-beterik
dauzkalako ez datekeela gai orain egiazko
direla dioguzan gauzen artetik bat bera ere
ikusteko?

-Ez, ez litzateke gai izango, esan zuen, bat-
batean, behintzat.

-Uste dut, bada, ohitu beharko lukeela goiko
gauzak ikusiko baditu. Hasteko, errazen
itzalak ikusiko lituzke, hauen ondoren
urazaletan gizonen eta gainerakoen iduriak,
eta azkenik gauza berberak zuzenean.
Hauen ondotik, errazago ikusiko lituzke
gauez zeruan dauden gauzak eta zerua
bera, izarren eta ilargiaren argirantz
begiraturik, egunez eguzkia eta eguzkiaren
bidez ikusten direnak baino.

-Eta nola ez, bada?

-Eta azkenean, bada, uste dut eguzkia bera,
baina ez uretan edo beste edozein lekutan
haren iduria, eguzkia bera baino, den-
denekoan eta bere eremuan ikusi ahal
lukeela eta den-den lakoxean begira ahal
liokeela.

-Beharrezko, esan zuen.
-Ondoren eguzkiari buruz ebatziko luke
eguzkia bera dela urtaroak eta urteak ere
jartzen dituena, eta ikusgai-eremuan dauden
gauza guztien gain agintzen duena, eta era
batera edo bestera, eurak ikusten dituzten
gauza guztien iturburu.
-Argi dago, esan zuen, uste haietatik
besteetara joango litzatekeela.
-Zer, bada? Lehengo bere etxeaz eta hango
jakintzaz eta bere gartzela-kideez
gogoratzen denean, ez ote duzu uste, alde
batetik, zoriontsu izango dela izan duen
aldakuntzaz, eta bestetik, haien erruki
izango dela?
-Bai horixe.
-Eta atxilotuen artean, agertzen diren
gauzak zorrotzen ikusten dituenarentzat eta
zeintzuk ziren lehen igarotzen direnak eta
zeintzuk ondoren edo batera ondoen
gogoratzen denarentzat, eta ikuskizun
horietan oinarriturik gertatuko dena
iragartzeko ahalmen handiena
daukanarentzat, bata bestearekiko ohore
eta goraipamenik balitz, uste duzu haien
bekaitzik izango lukeenik, ala Homerosena
gertatuko litzaiokeela, edozein modutan
nahiago izango lukeela nekazari-mutil izanik
lan egitea ondasun gabeko beste gizon
batentzat eta areago beste edozer jasatea,
gauza guzti haiek eriztearen ordez, eta era
hartan bizi izatearen ordez?

Mundu batetik bestera pasatzea ez da gauza
erraza, ahalegin handia suposatzen du eta
bakarrik arima sendoak eta adimenez
jakintsuak direnek lortu ahal dute.
Ikaskuntzaren prozesua hain gogorra den non
batzuetan ikaslea haserretzen da.  Hasieran
ideia abstraktuak ez ditu ulertzen.

Ikasketa prozesua ideia abstraktuekin
ohituratzea da, hasieran gauza konkretuen
ideiak ulertzen dira (kanpoko munduko itzalak)
gero irudiak (objektu matematikoak, zenbakiak
eta forma geometrikoak) gero objektuak (ideia
abstraktuak) eta azkenean Ongiaren ideia
(eguzkia)

Jakintsua konturatuko da Ongia dela ideia
guztien artean nagusiena, erreferentea bai
ideien munduan eta baita ere gauzen
munduan horrela izan behar dela.

Mitoaren hirugarren zatia hemen hasten da:
jakintsua izatera iritsi dena, aurreko
ezjakintasunaren egoeraz gogoratuko da eta
behar moralarengatik, zentzumenezko
munduan oraindik murgilduta daudenak
laguntzera ekin beharko dio.  Ezin du berak
gorde benetako jakintza eta besteak
faltsukerian utzi, horregatik gauzen mundura
"itzuli" behar du besteak laguntzearren.
Baina mundu materialeko gauzekin orain ez
da ongi moldatzen eta barregarri geratzen da
besteen aurreak, jakintsua gauza praktikoekin
askotan traketsa da, berak benetako ideia
abstraktuaz asko daki baina ez mundu
material eta faltsu honetaz.  Horregatik
nahiago du ideien mundura bueltatzea, baina
bere betebehar morala besteak laguntzea da.
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eta goraipamenik balitz, uste duzu haien
bekaitzik izango lukeenik, ala Homerosena
gertatuko litzaiokeela, edozein modutan
nahiago izango lukeela nekazari-mutil izanik
lan egitea ondasun gabeko beste gizon
batentzat eta areago beste edozer jasatea,
gauza guzti haiek eriztearen ordez, eta era
hartan bizi izatearen ordez?

-Horrelaxe, uste dut nik neuk ere, edozer
jasatea onartuko lukeela era hartan bizi izan
baino.
-Hauxe ere izan dezazula gogoan, esan
nuen: honako hau berriro jaitsirik lehengo
leku berean jar baledi, ez ote lekioke begiak
itzalez bete, bat-batean eguzkitatik helduaz?

- Bai horixe, esan zuen.
-Eta berriro itzal haiexez eritziak emanez
beti atxiloturik egon direnekin lehiatu behar
balu, ondino lauso dela, begiak egokitu
aurretik, eta egokitze-epe hori ez litzateke
guztiz laburra izango, ez ote litzateke
barregarri bihurtuko eta berari buruz ez ote
litzateke esango, gora igo delako, han
begiak guztiz hondatu dituela, eta gora
igotzearren ez duela merezi ahalegintzea
ere? Eta askatzera eta gora eramatera
ahaleginduko litzatekeena, euren eskuetan
hartu ahal balezate eta hil, ez ote lukete
hilko?

- Zalantzarik gabe, esan zuen.

-Iduri hau, bada, esan nuen, ene adiskide
Glaukon, oso-osoan aurrerago esan direnen
ondoan jarri behar da; alde batetik,
ikusmenaren bidez agertzen dena
espetxeko egoitzarekin parekatu behar da,
eta bestetik, bertan dagoen suaren argia
eguzkiaren indarrarekin. Eta gora igotze
hori, eta goian dauden gauzen ikuste hori,
arimaren adimen-eremurako igoeratzat
hartzen baduzu, ez diozu hutsik egingo
benetan nire itxaropenari, horixe entzun nahi
duzunez gero. Agian, jainkotasunak daki
egiazko suertatzen den.

Hauxe da, bada, nire eritzia: adimenaren
eremuan azkenen eta nekez ikusten dena
onaren ideia da, eta ikusirikoan, ondorenez
atera behar da, bera dela zuzentasun eta
edertasun guztien iturburua gauza guztietan;
ikusmen-eremuan, argia eta argiaren jabea
sortu duena; adimen-eremuan bera da
nagusia, egia eta ezaguera ematen duena;
eta ikusi ere berau ikusi behar du, zentzuz
aritzea nahi duenak bere baitan edo
herriaren aurrean.

bere betebehar morala besteak laguntzea da.

Homerosena gertatuko litzaiokeela: Homerok
kontatzen du Ulisesek esaten duen esaldi hau:
gizon pobre baten morroia izatea nahiago
duela.

Jakintsuak mundu materialera itzulirik berriro
sufrituko luke.  Ez da erraza irakaslea izatea,
ez da erraza mundu perfektu batetik mundu
faltsu batera joatea.
Bera, jakintsua izanik, tontoena bezala
geratuko litzateke, itzalei buruz "zientzia
faltsua" ez duelako.  Barregarri geratuko zen.
Presoek ikusiko zuten nola sufritzen duen eta
ez lukete nahiko kobazulotik ateratzea, hau
da, ezjakinek ez lukete sinetsi jakintsuak
esandakoa eta ez dute jarraitu nahi.
Horregatik mundu materialean dauden gizaki
ezjakinak berarekin trufa egiten dute eta
jakintsuak konbentzitzen saiatzen bada, hauek
berarekin haserretu eta ahal badute hil egiten
dute ere, beraien mundu (faltsua, baina
beraientzat erreala) zalantzan jartzen duelako.
Hemen Platonek bere maisua Sokratesi egin
ziotena salatzen du.

Orain arte bakarrik mitoaren deskribapena
izan bada, hemen mitoaren esanahia ematen
du Platonek:
-kobazuloan dauden pesoak gizakiak
zentzumenezko mundu materialean dira.
-Sua edo gezurrezko ezagutza Eguzkia edo
benetako ezagutzarekin parekatzen du,
-Igotzea hauxe da: arimaren heziketa mundu
intelektualera edo adimenezkora

Heziketa horretan azkenean ulertzen den ideia
Ongiaren ideia da, jakintsuak jakinen du ongia
dela beste ideia eta gauza guztien eredua eta
ongiaren ideia ongi ulertu behar da pertsona
ona izateko eta baita ere politikan herria ongi
gobernatzeko (intelektualismo etiko eta
politikoa)
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Gizon: gizakia.  Arima arrazionala da, mundu material honetan preso dagoena, bere jatorria
ideien munduan dago.  Hemen arrazoimena erabiliz hezi behar du bere okerra garbitzeko eta
ideien mundura itzultzeko.  Hilezina da. Materiarik gabekoa da.  Gizaki guztiak ezberdinak dira
adimenaren mailaren arabera eta horregatik gizartean zeregin ezberdinak dituzte.

Leitze-egoitza: Haitzuloak mundu material hau irudikatzen du.  Mundu faltsua eta
gizakiarentzat presondegia dena.  Mundu honetan zentzumenak erabiltzen ditugu, baina
horien bidez ezagutzen duguna ez da benetako errealitatea.  Gizakiak, leitzeko presoak bezala,
ez gara konturatzen mundu faltsu batean bizi garela, baina benetako errealitatea, ezagutza eta
zoriona, mundu honetatik kanpo dago, gure arrazoiaren ideien munduan, alegia.

Lokarriak: kateak edo lokarriek mundu honetara heltzen gaituena irudikatzen du: zentzumena
eta bere plazerak.  Plazer materialek mundu hau maitatzeko eragiten gaituzte, eta mundu
bakarra dela sinestarazten digute.  Baina dena faltsua, suntsikorra eta balorerik gabekoa da.
Guk lokarri horiek hautsi behar ditugu eta gure arima askatu plazer intelektualen mundura,
ideia abstraktuen erreinura.

Suargi: Leitze barruan dagoen argi ahula eta faltsua da sua, eta beraz, mundu honetako
ezagutza mota irudikatzen du, hots, zentzumenezko ezagutza.  Horren bitartez presoek itzalak
ikusten dituzte, guk ere, zentzumenen bidez gauza materialak ezagutzen ditugu.  Baina hau ez
da benetako errealitatea.

Harresitxo: Leitzean sua eta presoen artean horma bat dago.  Horma honen atzetik
pertsona batzuek irudi batzuek agertzen dituzte eta suaren eraginez, hauen itzalak, presoen
aurrean duten horman proiektatzen dira.  Platonen metaforan iruditxoak benetako ideia
abstraktuak eta gauza materialen artean dagoen ezagutza maila da, hau da, guk gogamenean
ditugun irudi konkretuak.  Harresitxo hau gure ezagutzaren bigarren maila da, irudimena.

Irudi batzuk: Platonen metaforan iruditxoak benetako ideia abstraktuak eta gauza materialen
artean dagoen ezagutza maila da, hau da, guk gogamenean ditugun irudi konkretuak.  Ez dira
benetako ideia abstraktuak ez eta ere gauza konkretuak.  Gure irudimenean dauden irudiak
dira.

honako hauek ez dute egiatzat ezer izango, eginiko gauzen itzalak baino. Gizakiok presoak
bezalakoak gara.  Jaiotzetik ezagutzen dugun mundu bakarra zentzumenez ikusten ditugun
gauzak dira, eta hauek besterik ez direla egiazkoak uste dugu, ez dugu pentsatzen ere ideien
Mundu perfektua dagoenik.

euren lokarrietatik askatu. Lokarriak Platonen teorian mundu materialeko plazerak dira.
Plazer materialek mundu honetara lotzen gaituzte eta mundu intelektualera igotzea
oztopatzen digute, gure arimak gogo materialekin liluratuta dago eta ezin du arrazoia soilik
erabili.

gauza guzti hauek egitean min har lezanean. Ideien mundurako ikaskuntza prozesua ez da
erraza, sufrimendua dakar, diziplina, konstantzia eta pazientzia handiak, eta gauza materialei
uko egitea.
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irteera latz eta erripatsu horretan zehar, Aurrekoan bezala, ideien mundurako ikaskuntza
prozesua ez da erraza, sufrimendua dakar, diziplina, konstantzia eta pazientzia handiak, eta
gauza materialei uko egitea.

Hasteko, errazen itzalak ikusiko lituzke, hauen ondoren ur-azaletan gizonen eta gainerakoen
iduriak, eta azkenik gauza berberak zuzenean. Ideien mundura iristean edo ikasterakoan,
hasieran ideia abstraktuak ez dira ongi ulertzen, hasi behar da beste ideiekin, kanpoko itzalek
eta ur-azaletako irudiek ideia matematikoak irudikatzen dituzte, eta gauza berberak ideia
abstraktuak

Eguzkia: ongiaren ideia da, ideia gorena, beste ideia guztien eredua eta mundu honetan ere
ezagutu behar duguna beste mundura joateko.  Eguzkia da ideien munduko argia, ongiak dena
argitzen duen bezala.

Eta askatzera eta gora eramatera ahaleginduko litzatekeena, euren eskuetan hartu ahal
balezate eta hil, ez ote lukete hilko? Benetako irakaslearen papera ez da erraza, zeren eta
ikasleek ez dute sinesten, eta gainera mehatxatuta sentitzen dira, bere mundua zalantzan
jartzen duelako, eta horregatik ahal badute, hilko lukete irakaslea, Sokratesekin egin zuten
bezala.

gora igotze hori, Arimaren hezkuntza prozesua gauzen mundutik ideian mundura,
zentzumenak erabili ordez, arrazoimena erabiltzen hasten dena ideia abstraktuak ulertu arte
eta azkenean ongia zer den jakin arte.

adimenaren eremuan Ideien mundua da, adimenez edo arrazoiez ezagutzen dena, ideiaz
osaturik dago, ongiaren mundua da, mundu perfektua eta gauzen munduaren eredua dena.
Giza arimek hor dute bizilekua eta mundu honetan jakituria lortu behar dute ongia zer den
jakiteko eta beraz egiteko eta ondorioz betiko ideien mundura joateko.

onaren ideia: ideia gorena, beste ideia guztien eredua eta mundu honetan ere ezagutu behar
duguna beste mundura joateko.  Eguzkia da ideien munduko argia, ongiak dena argitzen duen
bezala
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SELEKTIBITATEAN EZARRITAKO AZTERKETAK

2015

-Ikus itzazu, bada, gizon batzuk, luzera guztian argirantz sarrera zabal bat zabalik daukan
lurpeko leize-egoitza batean baleude bezala, umetatik bertan daudelarik, bernetatik eta
samatik loturik, beti leku berean, eta aurrera baino begiratu ezinik, eta, lokarriak direla eta,
euren buruak ezin itzulirik; bestalde gizon hauen atzealdetik urrunean eta goitik suargi bat
bizturik, eta bide bat goialdean suaren eta atxilotuen artean; ikusazu baita ere bide horren
luzeran eginiko harresitxo bat, titiriteroek jendearen aurrean jartzen duten estalkiaren
antzekoa, zeinen gainetik gauza harrigarriak erakusten dituzten.

-Badakusat, esan zuen.
-Harresi horren luzeran, ikus itzazu, bada, gizon batzuk, harresia gainditzen duten edotariko
tresnak eramaten, eta baita giza iduri batzuk ere eta harrizko edo zurezko animalia batzuk eta
eginiko guztitariko gauzak ere; eta berezko denez, garraiari hauen artean batzuk hizketan
joango dira eta beste batzuk ixilik.
-Hara nolako ikuskizun eta atxilotu baragarriak aipatzen dituzun, esan zuen.
-Gure antz-antzekoak dira, esan nuen. Lehenengo eta behin, uste ote duzu honako hauek eurei
buruz edo besteei buruz ezer ikusi dutenik suak aurrean daukaten leize-hormara jaurtikitzen
dizkien itzalak baino besterik?

-Nola, esan zuen, buruak geldi edukitzera behartuak izan badira bizitza osoan?
-Eta eramaten dituzten gauzei buruz, zer? Ez ote da gauza bera gertatuko?

-Zer, bada?
-Eta euren artean hitzegiteko gai balira ez al duzu uste agertzen zaizkien gauzei buruz
dihardutela uste izango dutenik?

-Beharrezko.
-Eta espetxe horrek aurreko hormatik oihartzun egingo balu, zer? Eta igarotzen direnen artetik
inork hitzegin lezakeen bakoitzean, uste duzu agertzen zaizkien itzalak baino bestek hitzegiten
diela uste izango dutenik?

-Nik neuk ez, Zeusarren, esan zuen.

-Era guztietara, beraz, esan nuen, honako hauek ez dute egiatzat ezer izango, eginiko gauzen
itzalak baino.
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1

0,5

1. Laburpena eta testuari buruzko kontzeptu-definizioak

a. Egin testuaren laburpen txiki bat, gutxi gorabehera lau edo
bost lerrokoa, esaldirik kopiatu gabe.

b. Zer esan nahi du filosofo honek adierazpen honen bidez: ”
luzera guztian argirantz sarrera zabal bat zabalik daukan
lurpeko leize-egoitza batean baleude bezala”?

c. Zer esan nahi du adierazpen honek: “Era guztietara, beraz,
esan nuen, honako hauek ez dute egiatzat ezer izango,
eginiko gauzen itzalak baino”?

0,5

2. Garatu gai hau: “Errealitatearen teoria Platonengan”
4

1
3. Testuinguruan jartzea eta beste autore bat(zu)ekin alderatzea:

a. Azaldu Platonen testuinguru historiko-filosofikoa.

b. Garatu autore honen beste gai bat, eta alderatu beste filosofo
bat(zu)ek horri buruz esan du(t)enarekin.(Funtsezkoa da autore
batek edo bik esan dutenarekin alderatzea edo loturak
bilatzea, guzti-guztiak aipatu gabe eta aurrekin galderetan
garatu duzuna errepikatu gabe.

2

4. Alderdi formalak: Puntu bat gelditzen da honako hauengatik
emateko: ortografia, sintaxia, aurkezpena, gai-antolamendua eta
landutako material-kantitatearen eta bestelako ezaugarri
formalak.

1
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2011 eta 2016

 Azter ezazu, bada, esan nuen, zer gerta litekeen euren lokarrietatik askatu eta zorakeriatik
senda balitez eta euren izaerari dagokionez, honako gauza hauek gerta balekizkie: honako
atxilotu bat askatu izan ledinean, eta bat-batean zutitzera, burua itzultzera, ibiltzera, eta
argirantz begiratzera behartu izan ledinean, eta gauza guzti hauek egitean min har lezanean,
eta distirengatik, lehen itzalez ikusten zituen gauzak ikus ezin litzanean, zer uste duzu erantzun
lezakeela horrek inork esan balezaio lehen huskeriak bakarrik ikusten zituela, eta orain,
izatearen askoz hurrago dagoelako eta izate benetakoagoaren aurrez aurre dagoelako hobeto
ikusten duela, eta areago, igarotzen diren gauzen artetik bakoitza erakutsirik zer den
erantzutera behar baleza? Ez al duzu uste zurtz eginik egon litekeenik eta lehen ikusten zituen
gauzak orain erakusten zaizkionak baino egiazkoagoak zirela uste izan lezakeenik?

1

0,5

1. Laburpena eta testuari buruzko kontzeptu-definizioak

a. Egin testuaren laburpen txiki bat, gutxi gorabehera lau edo
bost lerrokoa, esaldirik kopiatu gabe.

b. Zer esan nahi du filosofo honek adierazpen honen bidez:
”euren lokarrietatik askatu”?

c. Zer esan nahi du adierazpen honek: “orain, izatearen
askoz hurrago dagoelako”? 0,5

2. Garatu gai hau: “Platonen errealitatearen teoria” (2011)

“Filosofia praktikoa Platonen arabera” (2016)
4

1
3. Testuinguruan jartzea eta beste autore bat(zu)ekin alderatzea:

a. Azaldu Platonen testuinguru historiko-filosofikoa. (2011)

b. Garatu autore honen beste gai bat, eta alderatu beste
filosofo bat(zu)ek horri buruz esan
du(t)enarekin.(Funtsezkoa da autore batek edo bik esan
dutenarekin alderatzea edo loturak bilatzea, guzti-guztiak
aipatu gabe eta aurrekin galderetan garatu duzuna
errepikatu gabe.

2

4 Alderdi formalak: Puntu bat gelditzen da
honako hauengatik emateko: ortografia, sintaxia, aurkezpena, gai-
antolamendua eta landutako material-kantitatearen eta bestelako
ezaugarri formalak.

1
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2017
-Zer, bada? Lehengo bere etxeaz eta hango jakintzaz eta bere gartzela-kideez gogoratzen
denean, ez ote duzu uste, alde batetik, zoriontsu izango dela izan duen aldakuntzaz, eta
bestetik, haien erruki izango dela?
-Bai horixe.
(...)
-Hauxe ere izan dezazula gogoan, esan nuen: honako hau berriro jaitsirik lehengo leku
berean jar baledi, ez ote lekioke begiak itzalez bete, bat-batean eguzkitatik helduaz?

- Bai horixe, esan zuen.
-Eta berriro itzal haiexez eritziak emanez beti atxiloturik egon direnekin lehiatu behar
balu, ondino lauso dela, begiak egokitu aurretik, eta egokitze-epe hori ez litzateke guztiz
laburra izango, ez ote litzateke barregarri bihurtuko eta berari buruz ez ote litzateke
esango, gora igo delako, han begiak guztiz hondatu dituela, eta gora igotzearren ez duela
merezi ahalegintzea ere? Eta askatzera eta gora eramatera ahaleginduko litzatekeena,
euren eskuetan hartu ahal balezate eta hil, ez ote lukete hilko?

-Zalantzarik gabe, esan zuen.

1

0,5

1. Laburpena eta testuari buruzko kontzeptu-definizioak

a. Egin testuaren laburpen txiki bat, gutxi gorabehera lau edo
bost lerrokoa, esaldirik kopiatu gabe.

b. Zer esan nahi du filosofo honek adierazpen honen bidez: ”
ez ote lekioke begiak itzalez bete, bat-batean eguzkitatik
helduaz”?

c. Zer esan nahi du adierazpen honek: “eta askatzera eta
gora eramatera ahaleginduko litzatekeena (...)ez ote
lukete hilko ”? 0,5

0,5
2. Garatu beharreko gaia:

a. Platonen testuinguru historikoa

b. Filosofia praktikoa (Etika eta Politika) Platonengan
4

0,5
3. Testuinguruan jartzea eta beste autore bat(zu)ekin alderatzea:

7.3. Platonen testuinguru filosofikoa.

7.4. Garatu autore honen beste gai bat, eta alderatu beste filosofo
bat(zu)ek horri buruz esan du(t)enarekin.(Funtsezkoa da autore
batek edo bik esan dutenarekin alderatzea edo loturak bilatzea,
guzti-guztiak aipatu gabe eta aurrekin galderetan garatu duzuna
errepikatu gabe.

2

5. Alderdi formalak: Puntu bat gelditzen da honako hauengatik
emateko: ortografia, sintaxia, aurkezpena, gai-antolamendua
eta landutako material-kantitatearen eta bestelako ezaugarri
formalak.

1


