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Historia da Filosofía

FILOSOFÍA ANTIGA (I)

 MITO E LOGOS
A Filosofía xorde como o intento de substituír por unha explicación racional a explicación mítica

dos fenómenos. Imos ver que son tanto o Mito como a explicación racional que os gregos denominaban
Logos.

Dende que o home existe, a Natureza e os seus fenómenos producíronlle un asombro e unha
curiosidade  que  só  se  podían  satisfacer  tentando  darlles  algún  tipo  de  explicación.  Aparecen  así  as
explicacións  mitolóxicas  da  orixe  do  Universo,  das  forzas  naturais,  do  movemento  dos  astros,  e  de
calquera outra  cousa á  que non se lle  puidera atribuír  unha causa directamente  observable.  Así,  por
exemplo, o movemento ‒aparente do sol explicase, na mitoloxía grega, porque o deus Apolo fai circular
diariamente o seu carro de ouro de este a oeste polo firmamento ou, na mitoloxía escandinava, os tronos e
lóstregos das treboadas son o resultado dos golpes do martelo de Thor.

A explicación mítica caracterízase por divinizar as forzas naturais de forma que, ou ben son
deuses directamente, ou ben son o resultado das accións dos deuses. Como consecuencia disto todo o que
ocorre na Natureza depende da vontade dos deuses ‒de que queiran ou non que algo suceda‒, nada pode
ser  previsto,  todo sucede de forma arbitraria  ‒porque si,  sen ningunha razón. Nesta visión mítica da
realidade é imposible unha postura nin sequera parecida  ao  que hoxe denominamos Ciencia, porque a
ciencia pretende atopar  leis  constantes  no Universo  pero,  como pode haber leis  se todo depende do
capricho dos deuses?.

Fronte a este tipo de explicación ‒que non deixa de ter o seu valor‒ presente na súa propia
cultura,  os gregos opuxeron o que eles coñecían co nome de Logos ou explicación racional. O Mito era
unha explicación pero non era racional.  O Logos negará a  arbitrariedade,  o  que sucede,  ocorre  por
necesidade non por casualidade ou por capricho. Por exemplo, se o sol sae todos os días non é porque a
Apolo lle de a gana se non porque o seu movemento sometese a unha serie de leis eternas e inmutables
que obrigan a ese astro a comportarse sempre da mesma forma ‒hoxe sabemos que o que se move é a
terra e que o seu movemento obedece a motivos cós primeiros filósofos nin sequera sospeitaron pero isto
non lle quita mérito á intuición grega.

O mérito da explicación racional non reside tanto en que sexa correcta, de feito a maior parte do
que  os  gregos  consideraron  como  racionalmente  explicado  é  falso,  como  en  que  non  da  nada  por
explicado  se  non  se  fundamenta  en  razóns  intelixibles  ‒que  poidan  ser  comprendidas  pola  nosa
intelixencia ou razón‒ en lugar de ‘invencións’ ou explicacións máis ou menos fantásticas ‒que é o propio
do mito. É fácil ver como neste tipo de explicación si que é posible a aparición dunha actitude máis
cercan á ciencia ‒que, tal e como nos a coñecemos, non aparecerá hasta moitos séculos despois.

A idea de necesidade aparece vinculada a unha serie de conceptos fundamentais na explicación
racional ‒Logos‒ da realidade:

O máis relevante é o de  Esencia ‒o que algo é. Se as cousas acontecen de xeito necesario debe
ser porque nelas hai algo permanente ou constante que fai que se comporten dun xeito determinado e non
doutro. Por exemplo, se a auga ferve sempre os 100º será por que posúe unhas propiedades constantes que
constitúen a súa forma propia ‒esencial‒ de ser  e que a diferencia doutras sustancias que ferven a distinta
temperatura. A esencia, ademais, é o que permanece a pesar dos cambios posto que a auga é sempre a
mesma, sexa liquida, sólida ou gasosa.

A partires  desta  interpretación  do  concepto  de  esencia,  foi  típica  do  pensamento  grego  a
explicación da realidade mediante pares de conceptos opostos. Fronte o que é permanente nunha cousa ‒o
que fai que a auga sexa auga a pesares do seu estado‒ está o cambiante ‒posto que é evidente que algo
cambia  na  auga  cando  se  converte  en  xeo‒  sendo  o  permanente  a  esencia  das  cousas  ‒o  que
verdadeiramente son‒ e constituíndo o cambiante a aparencia ‒o que parecen ser. É claro tamén que a
esencia representa a unidade das cousas, o que fai que podamos apreciar o que teñen de común seres
aparentemente distintos ‒pese a todas as súas diferencias todos os homes pertencen a un único tipo de ser,
non son especies distintas‒ mentres que a aparencia está na base da multiplicidade é dicir, nos distintos
aspectos  que  pode  tomar  un  mesmo  individuo  ‒neno-adulto-vello;  sólido-líquido-gaseoso…‒  ou  un
individuo con respecto aos seus semellantes  ‒un home branco,  negro ou amarelo;  un cabalo grande,
mediano ou pequeno…

O coñecemento  consistirá,  nestas  condicións,  en  captar  o  común e  o  permanente,  e  dicir  a
esencia. Pero, con que facultade coñecemos a esencia?. Os gregos creron que os nosos sentidos captaban
as aparencias das cousas pero non a súa verdadeira esencia. Esta só podía ser captada mediante unha
facultade especial que sería a razón. A dualidade na realidade ten a súa continuación no coñecemento.
Sentidos e razón son camiños distintos para coñecer distintos aspectos da realidade ‒o que cambia e o que
permanece. O coñecemento racional podémolo encontrar en estado puro nas matemáticas onde só opera a
razón e non interveñen para nada os sentidos.
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Todo o que levamos exposto pode resumirse no seguinte gráfico:

                                               RAZÓN
  TIPOS DE
 COÑECEMENTO
                                   
                                            
                                               SENTIDOS

Do que levamos dito dedúcese que individuos distintos comparten a mesma esencia ‒todos os
homes son, precisamente, homes‒ pero esta comunidade non se detén nos individuos da mesma especie ‒
homes e cabalos, non compartimos o feito de seren mamíferos? De feito, podemos clasificar aos diversos
categorías  cada  vez  máis  amplas  con  elementos  comúns  a  todos  eles.  Finalmente  minerais,  plantas,
animais e o mesmo home pode que teñan algunha característica ou elemento común a todos eles. A busca
de esencias cada vez máis xerais revela a convicción que tiñan os gregos de que o universo está formado
por un ou moi poucos elementos que constitúen a súa esencia.  A este último ‒ou últimos‒ elemento
déronlle o nome de  arkhé ou principio da realidade. É característica da filosofía grega, da explicación
racional no seu comezo, a pregunta polo arkhé.
  

A NATUREZA (PHYSIS)
O concepto de  ‘natureza’ ou  ‘physis’ é fundamental na concepción grega da realidade e está

relacionado cos conceptos  dos que falamos anteriormente.  Ten dúas grandes acepcións:  por natureza
pódese entender o conxunto das cousas ‒non ‘fabricadas’ polo home ou artificiais‒ que compoñen o
universo, a totalidade do universo ou ben, como vimos, o que é propio dunha cousa, o que unha cousa é, é
dicir, a esencia, o que permanece.

Características do concepto de natureza:

1) A natureza está vinculada ao concepto de necesidade tanto entendida como totalidade ‒existe
un orden necesario o universo e un cosmos, non un caos‒ como entendida como esencia ‒
cada ser do universo comportase ‘necesariamente’ como corresponde o que é, o león como
león, a pedra como pedra, etc.

2) A natureza  é  dinámica.  O  universo  mostra  continuos  cambios  ‘ordenados’ ‒o  cambio
estacional, o movemento dos astros, etc. Renegar do cambio, do movemento, será renegar da
natureza.

3) O movemento e o cambio na natureza son movemento e cambio propios dos seres naturais.
Isto e o que permite distinguir radicalmente entre seres naturais e artificiais. Calquera cousa
fabricada polo home non posúe máis propiedades físicas que as dos materiais naturais que a
compoñen, p. ex: se utilizo unha mesa de madeira como leña para quentarme esta arderá e
producirá calor en tanto que ‘madeira’, nunca en tanto que ‘mesa’. Na época grega concíbese,
en xeral, o universo como unha especie de ‘organismo’ no que cada ser cumpre a misión que
lle corresponde e lle é propia exactamente igual que nun organismo vivo cada órgano realiza
unha función propia e característica ‒a isto chámaselle modelo organicista do universo fronte
a concepción mecanicista máis propia doutras etapas.

Podemos identificar o concepto de natureza co de esencia sempre que teñamos en conta que
inclúe un matiz de ‘movemento’. A esencia era, segundo vimos, o permanente, o concepto de natureza
inclúe dentro do permanente, o ‘permanente modo de cambiar e moverse que teñen os seres naturais’, p.
ex: é propio e ‘permanente’, é dicir, esencial, no home ‘cambiar’, ‘modificar’ o seu aspecto físico o longo
da súa vida que comeza como neno e acaba como ancián. Preguntarse pola natureza é preguntarse pola
esencia das cousas para, desde ela, poder explicar os cambios.

Precisamente a pregunta que da comezo á Filosofía é unha pregunta pola natureza ou physis. Os
primeiros filósofos gregos preguntaranse polo elemento ou elementos últimos que compoñen o universo,
é dicir, pola natureza última do universo entendida como o seu substrato ‒o que o universo é en último
termo‒, por aquelo do que proceden  todas as cousas,  é dicir,  polo seu orixe e por aquelo que pode
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explicar o cambio e o movemento, e dicir, pola causa. En calquera dos tres casos estamos a facer  a
mesma pregunta aínda que  dende ópticas distintas, a pregunta sobre a natureza.

A FORMACIÓN DA POLIS GREGA
A Filosofía,  o  intento  de  explicar  a  realidade  dunha  forma  racional  en  contraposición  ás

explicacións non racionais do mito. Xorde en Greza a partires do s. VII a. de C. e vai evolucionando
lentamente dende entón.

Na India e  na China déronse,  incluso antes  que na propia Greza,  aproximacións de enorme
importancia ao que hoxe coñecemos como pensamento filosófico, pero nestes casos non podemos falar de
Filosofía  propiamente  dita  porque  as  sabedorías  orientais  non  se  formulan  nos  termos  estritamente
racionais ‒é dicir, dando razón, explicando os ‘porqués’ do que se di‒ que son esixibles ao que na Cultura
Occidental veuse a denominar como Filosofía, o que non significa que ditas sabedorías sexan inferiores,
senón que son modos distintos de acceder ao ‘coñecemento’ da realidade.

O feito de que a Filosofía, en sentido estrito, xurda en Greza obedece á confluencia dunha serie
de factores que facilitaron a súa aparición. Os máis salientables son os seguintes:

• A Cidade  ‒Pólis‒ e a Democracia: A vida dos gregos ‒en realidade só a dos cidadáns libres‒
réxese polo dominio da lei ‒nómos‒, polo orden, pola racionalidade e o respecto ás diversas
opinións. Noutras palabras, na súa vida pública os cidadáns están acostumados a usar a razón
polo que lles  parecerá  o máis  normal  utilizala  noutros  ámbitos  como o do coñecemento da
realidade.

• A forma de vida grega na polis baseábase na escravitude o que propiciou que os homes libres
foran donos dunha grande cantidade de ‘tempo libre’ que, segundo Aristóteles, era condición
indispensable para a  Filosofía  ‒concibida como unha actividade contemplativa que fuxía do
traballo manual indigno do home libre. Naturalmente esta situación non pode ser interpretada
actualmente do mesmo xeito posto que nos nin xustificamos a escravitude, nin cremos que o
traballo manual sexa incompatible coa actividade intelectual, pero o que ocorreu de feito é que
nesa época e nesa sociedade os únicos homes que se podían dedicar á Filosofía eran os que
‘tiñan tempo’ para facelo aínda que, desgraciadamente, a costa da escravitude doutros.

• A relixión das polis gregas carecía de dogmas inamovibles polo que non existía o que hoxe
denominamos  ortodoxia  relixiosa  ‒Homero  e  Hesíodo,  principais  fontes  da  relixión  grega,
construíron versións mitolóxicas que a miúdo eran contraditorias entre si. O sacerdocio non era
estable  polo  que  non  había  ‘intereses  de  clase’ que  defender  nin  ‘gardiáns  da  verdadeira
relixión’. Esta situación propiciou unha liberdade de pensamento nada común noutras sociedades
cunha  relixión  fortemente  institucionalizada  ‒pensemos  no  cristianismo  das  sociedades
medievais  e  na  Inquisición‒ e  inclinou aos homes  cultos  da  época  a  un certo  escepticismo
relixioso e a interpretacións racionalistas dos mitos relixiosos.

• Por  último,  e  unha  vez  superada  a  etapa  inicial  da   civilización  grega  de  carácter
fundamentalmente agrario e pechada en si  mesma, a polis converteuse nun centro comercial
aberto ás influencias culturais externas ‒asiáticas e exipcias‒ o que enriqueceu a súa cultura e
fomentou un ambiente propicio ás novidades e á creación intelectual.

A polis, como acabamos de ver,  é un dos máis peculiares e distintivos elementos da cultura
grega. Polo nome de polis coñécense as cidades estado típicas da Greza antiga que constituíron a forma
política propia da mesma ate o helenismo, época na que o imperio de Alexandre Magno (s. IV a.C.)
substitúeas como modelo de organización política.

A súa orixe remontase ao século VII a. C. como resultado da lenta reorganización política e
social  que  seguiu  á  desaparición  da  civilización  micénica  ‒os  ‘aqueos’ que,  encabezados  polo  rei
Agamenón, participan na guerra de Troia na Ilíada de Homero‒ que entrou en declive  en torno ao s. XII.
a. C. probablemente pola invasión doutro pobo grego do norte, os dorios. As polis típicas xorden como a
unión entre o núcleo urbano e o campo, de maior ou menor extensión, que o rodeaba e, en xeral, se
asentaron nas cidades micénicas precedentes.

A polis xeralmente estendíase en torno a unha acrópole ‒fortificación elevada‒ que se situaba
nun outeiro e podía servir como refuxio en caso de ataque. O contorno da polis estaba constituído por
terreos fértiles, que eran de propiedade privada e destinábanse á agricultura, e outros campos que non
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eran tan produtivos e dedicábanse a pasto e adoitaban ser comunitarios. Case todas as polis estaban cerca
do mar, pero o porto adoitaba ser un núcleo distinto á propia polis.

Un elemento básico do urbanismo das polis facilitaba tanto o intercambio de opinións políticas
ou  de  calquera  outro  tipo  sobre  os  máis  diversos  temas,  especialmente,  como  veremos,  nas  polis
democráticas. Este elemento era a ágora, a praza pública, centro dos debates políticos, unha especie de
parlamento onde se reunían os cidadáns para expresarse libremente o que axudou notablemente á difusión
desa  nova  forma  de  pensamento  chamada  filosofía  que,  fundamentándose  na  razón,  tratará  de  dar
explicacións dos fenómenos da realidade máis fundamentadas que as dos mitos ou crenzas relixiosas.  

Todas as polis tiñan, como acabamos de sinalar, elementos comúns pero as súas constitucións
políticas e gobernos podían ser moi diferentes, como sinalaron tanto Platón como Aristóteles –que, aínda
que dende diferentes puntos de vista, dedicaron unha boa parte do seu pensamento a explicar as formas,
funcións e composición da polis como tamén fixeron, con posterioridade, moitos pensadores do periodo
helenístico–, abarcando a monarquía, o goberno militar ‒timocracia‒, o poder ostentado polas familias
máis influentes e poderosas da cidade ‒oligarquía‒, o goberno exercido polo conxunto dos máis sabios ou
con máis experiencia –e por elo considerados os mellores para exercer o poder, a aristocracia‒, a tiranía e
a democracia.

Este último, a democracia, é o tipo de goberno máis importante dende o punto de vista do inicio
e desenvolvemento da filosofía polo feito, sinalado máis arriba, de que a vida dos cidadáns gregos que
vivían en polis democráticas, como o caso de Atenas, réxese polo dominio da lei ‒nomos‒, polo orden,
pola racionalidade e o respecto ás diversas opinións. Sendo que, na súa vida pública, os cidadáns están
acostumados a usar a razón, lles parecerá o máis normal utilizala noutros ámbitos da súa vida ademais do
político  e  dicir,  lles  resultará  do  máis  normal  facer  filosofía,  estudar  libremente  e  sen  prexuízos  a
realidade.

Non debemos crer, sen embargo, que a democracia das polis gregas era en todo semellante á o
tipo de goberno que hoxe denominamos co mesmo nome. Para empezar existían os escravos que eran
unha grande parte da poboación e, dende logo, non tiñan ningún dereito político. As mulleres tamén eran
completamente ignoradas como suxeitos políticos. Os estranxeiros ‒metecos‒, aos que se lles prohibía
expresamente ter  propiedades,  tampouco tiñan dereitos políticos aínda que fosen homes libres.  So se
podía ser cidadán, en definitiva, por nacemento no seo dalgunha das estirpes familiares da polis e se se
era varón adulto,  só isto  lles  daba dereito,  os chamados cidadáns,  a participares  plenamente na vida
política.

Finalmente, xa en vida de Aristóteles,  durante a formación do imperio de Alexandre e, máis
ainda cos reinos helenísticos posteriores, o modelo político da Polis entra en decadencia e se inaugura
unha nova época na que os valores democráticos, que formaban parte da vida de moitos gregos, quedan
abolidos  por  un  novo  modelo  político  baseado  no  goberno  unipersonal  sobre  territorios  moito  máis
amplos  cos  das  vellas  polis,  iniciandose  así  unha época  de  crise  e  busca  de  novos  valores  nos  que
fundamentar o novo xeito de entender a política e mesmo a vida.

ANTECEDENTES PRESOCRÁTICOS
Os presocráticos reciben este nome porque a meirande parte deles foron anteriores a Sócrates aínda

que algún foi seu contemporáneo e Demócrito mesmo viviu despois da morte deste.  Sen embargo, a
temática socrática é totalmente distinta da destes filósofos que se interesaron fundamentalmente polo
estudio da natureza. Os presocráticos tratan de dilucidar cal é o  principio, o ‘arkhé’, do que todo procede
sendo en eles máis importante a pregunta mesma sobre a orixe que as diversas respostas que ofrecen.

 É case seguro que todos eles deixaron obra escrita pero nos só posuímos fragmentos citados por
outros autores e interpretacións das súas teorías que quizais non sexan  sempre exactas.

Aínda que  hai  algunha excepción  ‒Anaxágoras  pese  a  ser  xonio de nacemento  traballou en
Atenas, e Demócrito naceu en Tracia‒ todos eles naceron e traballaron  ben en Xonia ‒costas da actual
Turquía‒ ben en Italia meridional.

Os  xonios  seguirán  unha  orientación  ‘científica’  influenciados  polos  logros  exipcios  e
mesopotámicos  e  os  itálicos   terán  unha   certa  tendencia  ‘mística’  e  si  non  están  directamente
influenciados polo orfismo, polo menos presentan similitudes con esta ‘relixión mistérica’.

Tales de Mileto (Xonia) (624-546 a. C.):
O arkhé e a auga. Puido partir da observación da necesidade da auga para a vida. Probablemente

concibía a natureza ‒formada por auga‒ como algo vivo e con movemento, o Universo sería, entón, un
ser animado, vivo.

Anaximandro de Mileto (Xonia) (610-545 a. C.):
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Probablemente discípulo de Tales. O seu arkhé é un elemento indefinido, non empírico, pero
material, que el denomina ‘apeiron’ ‒o indeterminado. Precisamente por ser algo indefinido ‒que non se
identifica con ningunha materia concreta‒ pódese concibir máis facilmente como todas as cousas  ‒tan
distintas  entre  si‒ derivan  dun  único  arkhé.  Tamén  supón  un  avance  ‘abstractivo’ en  canto  que  se
desvincula  dos  elementos  concretos.  O  apeiron  é,  como  en  xeral  todos  os  ‘arkhés’,  eterno  e
imperecedoiro. A cosmoloxía  de Anaximandro supón que do apeiron sepáranse substancias opostas  ‒
oposición de contrarios‒ e cando unha prevalece prodúcese unha reacción que restablece o equilibrio. ‒p.
ex.: o calor do verán e substituído polo frío do inverno. Os ‘opostos’ sepáranse nun proceso de rotación
que forma o universo, deixando o frío e húmido no centro e o quente e seco o seu redor ‒o calor fai que se
evapore parte da auga xurdindo a terra seca e constituíndo o vapor o ceo que circunda a terra, ceo que
deixa ver, alén del, o fogo exterior ‒as estrelas. A vida xorde da auga e todos os animais, incluído o home,
descenden dos peixes ‒unha idea extremadamente moderna.

Anaxímenes de Mileto (Xonia) (585-524 a. C.):
Discípulo de Anaximandro non afonda no esforzo de abstracción do seu mestre e postula como

arkhé o aire. É o primeiro en explicar mediante que procesos todo provén do arkhé. Todo ven do aire a
causa dun dobre proceso de ‘rarefacción’ e ‘condensación’. Por rarefacción o aire se converte en lume e
por condensación, progresivamente, en vento, nube, auga, terra e pedra.

Pitagóricos (itálicos):
Non podemos certificar a existencia real de Pitágoras, personaxe que aparece envolto en lendas,

pero si que podemos afirmar a existencia dunha ‘escola’ pitagórica entre os séculos VI e V a.C.. Dita
escola ten un enorme contido místico-relixioso ‒transmigración e reencarnación das almas en todo tipo de
seres ‒posto que estamos emparentados con todos os seres vivos. Cren tamén no Eterno Retorno.

As súas achegas ‘científicas’, de indubidable valor, están sempre bañadas dun contido místico. O
arkhé  son  os  números.  Quizás  esta  afirmación  se  debera  á  observación  de  que  certas  constantes
universais, como os intervalos musicais, poden ser expresadas numericamente.

Seguramente  porque  confundían  o  punto  xeométrico  coa  unidade  aritmética,  concibían  aos
números como entidades espaciais, e dicir: reais ‒ós gregos, ata Platón, resultáballes difícil imaxinar que
algo puidese ser real se non ocupaba un lugar no espazo.

Son dualistas no sentido de que cando afirman que o arkhé son os números o que queren dicir e
que o que constitúe a Natureza e a oposición entre os contrarios expresada polo par-impar ou o limitado-
ilimitado, e dicir: son dous elementos ‒e non un como ata agora‒ opostos os que constitúen os elementos
últimos da Natureza. Este dualismo implica unha doutrina da harmonía, necesaria para que coexistan os
opostos no cosmos ‒que non é outra cousa que un todo harmónico.

Heráclito de Éfeso (Xonia) (544-484 a. C.):
Chamado  ‘O Escuro’ pola  dificultade  que  entrañaba  a  comprensión  da  súa  doutrina.  A súa

filosofía contraponse á de Parménides.
O arkhé é o lume, todo sae e perece no lume para renacer de novo nun Eterno Retorno, antiga

idea grega que xa apuntaba en Anaximandro e que reaparece en Platón e os estoicos. Sen embargo, neste
filósofo, non é tan importante a teoría sobre o arkhé como a súa concepción do mundo como un continuo
devir, un permanente cambio e movemento como podemos comprobar na experiencia. Todo flúe. Se todo
cambia  continuamente  non  podemos  falar  de  que  algo  sexa  exactamente  o  mesmo  agora  e
inmediatamente despois ‒non podemos bañarnos dúas veces no mesmo río‒, polo tanto, non hai un ‘ser’
constante e permanente o que fai imposible definir algo esencialmente ‒posto que a definición perdería o
seu valor de inmediato‒ o que impedirá a existencia dun coñecemento certo e seguro, ‘científico’.

O cambio prodúcese  porque a  Estrutura  da  realidade  basease  na oposición de  contrarios  ‒
quente-frio, guerra-paz, día-noite…‒ e hai un continuo movemento dun extremo a outro. Pese a que a
realidade é contraditoria, existe unha harmonía entre os elementos opostos. Esta harmonía está garantida
por un Logos ou  ‘Razón’, que rexe o mundo e a mente humana. Hai coincidencia entre a orde do real e a
orde da razón ‒idea que aparecerá moitas veces na historia da filosofía.

Xenófanes de Colofón ‒de orixe xonio pero considerado eleata (itálico)‒ (570-475 a. C.):
 De orixe xonio emigra a Elea ‒Italia‒ e, segundo algúns, funda a ‘escola de Elea’ tendo por

discípulo a Parménides.  Sen embargo o máis probable e que o verdadeiro fundador da escola fose o
propio Parménides. De Xenófanes sabemos con seguridade que fai unha crítica a relixión acusándoa de
antropomorfismo ‒os distintos pobos ‘inventan’ deuses semellantes a eles mesmos.

Parménides de Elea (itálico) (540-470 a. C.):
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É  o  filósofo  máis  importante  da  escola  de  Elea.  Probablemente  ao  principio  seguiu  ao
pitagorismo para deixalo máis tarde. Puido coñecer a doutrina de Heráclito á que, en calquera caso, é
totalmente oposto. Escribiu un ‘Poema’ no que expón a súa filosofía, e do que conservamos bastantes
fragmentos. O ‘poema’ ten dúas partes, a vía da verdade na que expón a súa doutrina, e a vía da opinión ‒
dóxa‒ na que presenta teorías coas que non está de acordo.

‘Só o ser é, e a nada non é’, ademais só o que existe é pensable e o que non existe non pode ser
pensado xa que nin sequera é concibible ‒identidade do ser e do pensar‒, en consecuencia, só existe o Ser
‒e dicir, a Realidade‒ concibido como algo corpóreo, material ‒non se menciona ningún arkhé concreto
ou empírico‒ que é: único, eterno –inxénito e imperecedoiro–, inmóbil, continuo, indivisible e finito.

É claro que o Ser ten que ser eterno pois non provén doutra cousa xa que esa cousa ‘non sería’ ‒
sería nada, que é tanto como dicir que non sería‒, nin sequera podería ser pensada. Naturalmente o Ser ten
que ser único pois se houbera outra cousa sería o ‘non-Ser’ é dicir, outra vez a nada. A inmobilidade do
Ser tamén resulta evidente se pensamos que todo cambio implica ir do que se é ao que non se é, e o que
non é Ser e nada e polo tanto, fora do Ser, non hai nada onde ir ou no que transformarse. Ten que ser por
forza indivisible, pois se tivera partes o baleiro que as separase equivalería ao non-Ser e xa sabemos que
este non pode existir.

Parménides  da  unha  explicación  tremendamente  lóxica  para  xustificar  a  inexistencia  do
movemento e o cambio co obxectivo fundamental de negar a aparencia, aquelo que captan os sentidos e
que só serve  para fundamentar  a  opinión ‒doxa‒,  que non é verdadeiro  coñecemento  ‒pois  sobre o
cambiante non se pode establecer un coñecemento firme e seguro‒, e para afirmar que, pola contra, a
verdade só se encontra no que non cambia ‒o Ser‒ e que só e accesible polo uso da Razón ‒que capta o
permanente‒ e nunca dos sentidos ‒que só dan conta do aparente, do cambiante que, en realidade, non
existe.

O problema do coñecemento ‒novo problema filosófico‒ e central neste pensador ate o punto de
negar a evidencia do movemento e o cambio co fin de preservar un coñecemento certo e seguro que,
segundo el, non podería producirse de existir dito movemento.

Zenón de Elea (itálico) (490-420 a. C.):
Discípulo de Parménides, dedicouse a crear argumentos, chamados ‘aporías’ ‒rúas sen saída‒,

apoiando as teses do seu mestre, sobre todo contra o movemento e o cambio. Por exemplo, se Aquiles
-heroe famoso pola súa rapidez  ao  correr- lle da vantaxe nunha carreira a unha tartaruga, nunca máis
podería alcanzala. Cando Aquiles recorra, nun determinado tempo, o espazo que lle deu de vantaxe, nese
mesmo tempo a tartaruga terá recorrido outro espazo que, de novo, Aquiles terá que recorrer invertendo
tempo; pero,  nese tempo, a  tartaruga terá recorrido outro espazo que o heroe terá que recorrer e  así
indefinidamente. Isto debe suceder así, di Zenón, porque un espazo calquera pode ser dividido en infinitos
puntos e non é posible recorrer un número infinito de partes teñamos o tempo que teñamos. O fallo do
argumento reside en que Zenón confunde o pensar co ser, a esfera do lóxico coa do real. Unha cousa é
que loxicamente poidamos falar dos infinitos puntos dun segmento e outra que ese número infinito de
partes exista na realidade.

PLURALISTAS:
Ate o de agora, todos os filósofos que levamos estudado, salvo os pitagóricos, crían que o arkhé

era un só elemento e, por eso, poden ser denominados monistas.
O monismo foi levado  ao  extremo na teoría de Parménides ate chegar a negar o movemento

contradicindo así  á  experiencia.  Pero,  doutra  banda,  a  postura  de  Parménides  presenta  a  vantaxe  de
xustificar o coñecemento.

O que intentarán os filósofos que imos estudar agora será compaxinar as vantaxes lóxicas da
teoría  eleata  e  a  súa  defensa  do  coñecemento  coa  evidencia,  posta  de  manifesto  por  Heráclito,  da
existencia do movemento, superando a enorme contradición en que estaba sumida a filosofía. Para facelo,
aceptarán  a  definición  do  Ser  de  Parménides  excepto  no  que  se  refire  á  unicidade.  Existen  varios
elementos constituíntes da realidade que cumpren, cada un deles, as condicións impostas polo eleata.
Reciben,  por  elo,  o  nome  de  Pluralistas.  A pesares  de  que  os  pitagóricos  tamén  son  pluralistas  ‒
exactamente, dualistas‒ non os incluímos aquí por que o propósito do seu dualismo non é o de conciliar a
posibilidade do movemento e do coñecemento,  conciliar a Heráclito e Parménides.

Os principais filósofos pluralistas son os seguintes:

Empédocles de Agrixento (itálico) (495-435 a. C.):
Parte  de Parménides e,  como el,  concibe o Ser  ‒a realidade‒ como unha esfera.  Pero como

Empédocles negase a non ver o evidente,  admite a existencia do movemento. Para poder conciliar o
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movemento co Ser parmenideo vese obrigado a introducir no seu interior a multiplicidade, así que dentro
da esfera encóntranse mesturados os catro elementos ‒auga, aire, fogo e terra‒ que constitúen o arkhé da
Natureza. Ao introduciren a multiplicidade dentro do Ser, introdúcese o movemento pois a unicidade do
Ser era condición ‘sine qua non’ da súa inmobilidade.

A mestura dos catro elementos prodúcese pola acción de dúas forzas cósmicas que son o Amor e
o Odio. O Amor atráenos e mestúraos,  mentres que o Odio sepáraos. Mediante a acción destas dúas
forzas, pódese explicar perfectamente unha teoría cíclica do mundo ‒Eterno Retorno‒ como o continuo e
alternante xuntarse e separarse dos elementos. Os catro elementos tamén serven para ter unha visión do
home e fundamentan unha teoría da saúde como equilibrio.

Anaxágoras de Clazomene
 (500-428 a. C., xonio de nacemento é o primeiro filósofo que se instala en Atenas):

Parte  de  Parménides,  como  Empédocles  e,  polo  mesmo  motivo  que  el  ‒posibilitar  o
movemento‒, declarase pluralista.

A realidade é o resultado da mestura de innumerables elementos, sementes das cousas que, máis
tarde, Aristóteles chamará homeomerías, que constitúen o arkhé.

As  homeomerías son cualitativamente diferentes, de xeito que hai  homeomerías de carne, de
pedra, de auga, de ferro, de madeira, etc. En todas as cousas hai homeomerías de todo pero en cada cousa
predominan as homeomerías que lle son propias ‒no ferro hai todo tipo de homeomerías pero con enorme
predominio das de ferro. O feito de que todos os seres teñan todo tipo de homeomerías serve para explicar
o cambio  ‒como unha cousa pode chegar a  ser  outra‒ e fenómenos como o da nutrición  ‒se certos
animais comen plantas e engordan é porque nas plantas hai homeomerías de carne.

Todos os cambios que se producen na Natureza, incluíndo o nacemento e a morte, ocorren pola
mestura ou separación das homeomerías. O mundo xorde dun movemento de remuíño no que se realizan
as  mesturas  e  separacións.  Para  explicar  como se  orixina  este  movemento  de  remuíño recorre  a  un
‘principio’ que  chama  Nous ‒literalmente:  Espírito,  Intelixencia‒ que  é  distinto  ás  homeomerías ‒
transcendencia?‒ coñéceo todo e todo o pode. Parece que Anaxágoras se aproxima á figura de Deus co
seu Nous, pero a realidade é que este ‘Espírito’ limítase a por en marcha o movemento e, a continuación,
todo  o  Universo  funciona  mecanicamente  sen  a  súa  intervención.  É,  incluso,  bastante  probable  que
Anaxágoras pese a utilizar a palabra ‘espírito’ non se referise a algo totalmente inmaterial; este sería o
significado actual da palabra, pero non necesariamente o que lle daban os gregos.

Demócrito de Abdera (460-370 a. C., Tracia, nordés da actual península grega). O Atomismo:
Parece que o seu mestre foi Leucipo, filósofo que probablemente era de Mileto e de quen non se

coñece practicamente nada, polo que é moi difícil precisar que contidos do Atomismo son obra súa. En
calquera caso, a figura central de esta escola é Demócrito.

O  Atomismo  democritiano  parte  tamén  da  postura  de  Parménides  e,  como  os  pluralistas
anteriores, postula a pluralidade do ser para salvar o movemento. A diferencia dos seus predecesores, en
cambio, admite o baleiro ‒que se fai necesario para permitir o movemento do ser plural no seu interior‒ e
nega todo tipo de forzas distintas á  materia que constitúe o mundo  ‒Amor-Odio,  Nous‒ e  dicir,  son
materialistas estritos.

O mundo está constituído por infinitas partículas materiais e indivisibles chamadas átomos que,
individualmente,  posúen  as  calidades  do  ser  parmenideo.  Son  cualitativamente  iguais  pero
cuantitativamente diferentes pois teñen distintas figuras, orden e posicións,…‒o peso dos átomos parece
que non foi admitido por Demócrito e será introducido máis adiante por Epicuro.

Os átomos posúen movemento eterno de seu e este prodúcese en todas as direccións no baleiro,
polo que chocan entre si formando infinitos mundos. A esta teoría obxectoulle Aristóteles que non daba
razón da orixe do movemento, pois afirmar que o movemento é eterno non escusa de explicar o seu
porqué ‒non todo o eterno carece de fundamento. Fronte a esta obxección seguidores do atomismo  moi
posteriores argumentaban ‒suponse que foi Epicuro aínda que só aparece expresamente no filósofo latino
Lucrecio‒ a  existencia  dun  ‘clinamen’,  ou  desviación  na  caída  vertical  dos  átomos  no  baleiro  ‒
renunciándose  ao  movemento multidireccional‒,  que permitía  explicar  o  primeiro  contacto que daría
lugar a un movemento en cadea ‒de todos os xeitos cabería preguntarse pola orixe dese ‘clinamen’.

En calquera caso, os choques son enteiramente azarosos ou fortuítos polo que o Universo non é
froito dun plan previamente establecido por algunha ‘Intelixencia Ordenadora’. Para explicar o Mundo só
precisan da materia, o baleiro e o movemento. Este tipo de postura coñecese co nome de Mecanicismo e
aparecerá continuamente na historia do pensamento.

O  materialismo e mecanicismo dos  atomistas  son  tan  firmes  e  consecuentes  que  mesmo a
percepción ou calquera forma de coñecemento ‒mesmo o propio pensamento‒ son explicados mediante o
contacto entre átomos.
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A solución platónica  ao  dilema entre Heráclito e Parménides, foi a de situar o movemento no
Mundo Sensible e o ‛auténtico ser’ no Mundo das Ideas (admitindo a existencia de múltiples ideas, de
multitude de ‛auténticos seres’, coa mesma intención en que os pluralistas falaban de máis dun ser en
lugar do ser único de Parménides). Dita solución constitúe a súa Teoría das Ideas.

A FILOSOFÍA ATENIENSE

O período do pensamento grego que iniciamos agora ten dúas características que o diferencian
do anterior. A primeira é o cambio de localización: da Xonia e de Italia, o centro da creación filosófica
trasladase a Atenas e alí permanecerá durante moito tempo. A segunda consiste nun xiro no pensamento
polo que o ‘Home’ pasa a ser un tema de reflexión filosófica fronte o interese case que exclusivo pola
Natureza propio dos Presocráticos.  Este cambio de interese é especialmente notable nos sofistas e en
Sócrates  nos  que  o  home  e  os  seus  problemas  son  o  centro  da  filosofía.  Platón  e  Aristóteles
compatibilizarán a súa fundamental preocupación polo home co estudio da Natureza.

OS SOFISTAS E SÓCRATES 

SOFISTAS
Os sofistas son filósofos non orixinarios de Atenas pero que desenvolven a súa actividade nesta

cidade.  Cónstanos que escribiron obras filosóficas  pero só conservamos algúns fragmentos.  De entre
todos eles cabería destacar a Protágoras  (Abdera ‒Tracia‒  481-411 a.  C.) e a Gorgias (Leontinos ‒
Sicilia‒ 483-375 a. C.) aínda que nos imos estudar, brevemente, as súas teorías de forma xenérica.

A palabra ‘sofista’ significa, orixinalmente, ‘sabio’, pero Platón, discípulo de Sócrates, filósofo
enfrontado aos sofistas, empezou a utilizar esta palabra como sinónimo de ‘enredante’, ‘enganador’, ‘o
que é capaz de confundirnos coas palabras’, a causa da dedicación dos sofistas á formación da maior parte
dos políticos atenienses aos que ensinaban, entre outras cousas, oratoria e a argumentar e discutir con
vantaxe, cousa moi apreciada polos políticos. Este significado pexorativo pasou a historia facéndolles, en
realidade, pouca xustiza.

Os sofistas foron os primeiros filósofos que cobraron por ensinar os seus coñecementos o que,
dado o concepción tradicional grega da sabedoría como unha ocupación por encima da vulgaridade da
vida cotián, non foi ben visto por algúns pensadores ‒outra vez Sócrates e Platón‒ opostos a eles.

Os sofistas centraron o seu interese no home e nos aspectos prácticos da vida humana. Sostiñan
unha actitude relativista segundo a cal as diferentes crenzas, costumes, leis, relixións, valores e, incluso, o
que se considera verdade en cada sociedade son froito da convención, do acordo entre os membros desa
sociedade; non existen ‘verdades absolutas’ válidas universal e obxectivamente. ‘O home é a medida de
todas as cousas’ é unha frase de Protágoras que expresa perfectamente o relativismo sofístico pois pon de
manifesto, segundo este autor, que o que se considera Ben, Xustiza, Verdade, Beleza, etc. depende, en
cada caso concreto, do que os homes decidan ‒convencionalmente‒ que sexa, e que, por tanto, non ten
porque coincidir en distintas sociedades, épocas ou culturas.

O escepticismo é outra característica da filosofía sofística,  afirmada claramente por Gorgias,
segundo  a  cal,  aínda  no  caso  de  que  puideran  existir  verdades  absolutas  ‒que  non  existen,  dado  o
relativismo destes filósofos‒ estas non poderían coñecerse como demostra, por exemplo, a falta de acordo
entre os filósofos da physis sobre o arkhé ‒podería pensarse que existe un arkhé, pero, en todo caso, non
se pode saber cal é.

A derradeira característica que imos destacar dos sofistas é o seu inductivismo. A súa forma de
operar consiste en estudar casos concretos para extraer deles consecuencias prácticas; por exemplo, do
estudio  das  solucións  concretas  que  os  gobernantes  doutras  épocas  ou  doutros  lugares  deron  a
determinados problemas, pode o gobernante ateniense de agora mesmo valerse para solucionar problemas
semellantes.

SÓCRATES 
(Atenas, 470/469-399 a. C.)

Non deixou obra escrita, pero a súa influencia na historia da filosofía foi enorme pois foi mestre
de Platón primeiro filósofo do que conservamos a súa obra.

Foi un antidemócrata ben intencionado, pois consideraba que o goberno de Atenas non estaba en
mans dos mellores cidadáns senón dos máis ‘hábiles’ en convencer aos demais. Precisamente pola súa
postura crítica co goberno, creouse moitos e poderosos inimigos o que o levou a ser condenado a morte
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baixo as acusacións de impiedade ‒non crer nos deuses de Atenas‒ e corrupción da xuventude ‒introducir
ideas antiatenienses nas súas mentes. Sócrates puido ter escapado con anterioridade  ao  xuízo ou puido
fuxir antes de que se executase a sentencia  ‒houbo un plan de fuga preparado, entre outros, polo seu
discípulo Platón‒,  pero preferiu  ser  fiel  a  Atenas e  ás  súas  leis  e  bebeu a  cicuta que  o mataría  por
envelenamento.

Como nos sofistas, o centro da filosofía socrática son os problemas humanos, en especial os
problemas éticos ‒a virtude‒ aos que Sócrates dedicaría a súa vida.

Concibía a filosofía como un diálogo permanente e colectivo ‒o que puido influír no feito de non
deixar obra escrita. Os homes levan a verdade dentro de si e deben descubrila con axuda dos demais
mediante o diálogo. Pero este diálogo, naturalmente, non é feito de calquera xeito nin sen motivo ningún,
senón que ten un obxectivo claro, atopar a verdade, e desenvolvese seguindo un método que ten dúas
partes:

1. A ironía ‒literalmente, facer comprender o que se quere dicir, dicindo o contrario‒: Consiste en
formular preguntas, dentro do proceso do diálogo, que  poñan fronte a fronte ao interlocutor coa
súa propia ignorancia.

2. A maiéutica que, copiando á súa nai que era comadroa, consiste en facer as preguntas precisas
para que o interlocutor ‘saque á luz’, descubra, as verdades que xa ten en si mesmo.

As verdades obtidas  mediante a  aplicación deste método serán definicións universais,  o  que
temos denominado como esencias, o permanente o que non cambia. Sócrates está totalmente en contra do
relativismo, escepticismo e convencionalismo dos sofistas, para el existen verdades absolutas, inmutables,
por encima da existencia dos casos particulares que era o único que consideraban os sofistas.

Sen embargo,  como nos sofistas,  o  seu modo de operar  é  indutivo pois para chegar a unha
definición inmutable, a unha verdade absoluta  ‒ás cales, en realidade, Sócrates parece non ter chegado
nunca‒, é preciso partir do estudio dos casos particulares da realidade investigada ‒en Sócrates a busca
concentrase, como xa vimos, en conceptos éticos como virtude, ben, xustiza…‒ e xeneralizar, a partir
deles.

A doutrina ética de Sócrates cualifícase comunmente como ‘intelectualismo ético’ pois, segundo
el, saber e virtude coinciden: o que sabe o que está ben, obrará ben, só o ignorante fai o mal ‒non existe a
‘culpa’ senón só a ignorancia. Esta doutrina é, sen dubida, demasiado optimista e arredada da realidade e
xa foi criticada por Aristóteles. Pero Sócrates tamén defende un ‘utilitarismo moral’‒é bo o que é útil‒
que é unha doutrina ética máis realista e bastante próxima a posicións contemporáneas.

PLATÓN
MARCO HISTÓRICO-CULTURAL E FILOSÓFICO DO AUTOR

Platón (Atenas, 427 a. C.-347 a. C) pertencía a unha familia aristocrática e estaba destinado á
política, sen embargo queda fondamente decepcionado dela sobre todo trala morte de Sócrates, o seu
mestre, polo que sentía un grande afecto e tamén polo desastre da Guerra do Peloponeso contra Esparta,
seguido polas inxustizas do réxime oligárquico dos Trinta Tiranos promovido en Atenas polos vencedores
espartanos.  Pese a todo, as súas máis fondas preocupacións son a política e a ética,  de feito,  en tres
ocasións trata de por en práctica as súas ideas políticas en Siracusa (Sicilia), pero sempre terminou en
fracaso.

Tras a morte de Sócrates marchou de Atenas e viaxou durante algún tempo por diversos lugares
de Greza  –sendo hóspede de Euclides en Megara– e por Exipto. Despois regresa a Atenas pero segue
viaxando por distintas cidades gregas e en Sicilia coñece aos círculos pitagóricos e é chamado a Siracusa
polo tirano Dionisio I que, asustado polo extremado da política platónica o vende como escravo, situación
da que é rescatado polo seu discípulo Anníceris de Cirene.

De volta en Atenas fundou unha escola coñecida co nome de Academia onde ensinou ata a súa
morte. Esta escola perdurou ata o ano 529 d. C. data na que foi pechada polo emperador Xustiniano. Inda
volveu a Siracusa dúas veces tras a morte de Dionisio I pero tampouco tivo éxito o tratar de impoñer as
súas ideas políticas. Volve a Atenas e ensina filosofía ata a súa morte no 347 a. C.

É probable que na Academia  utilizase textos técnicos para uso interno dos estudantes  pero, se
así  foi,  non os conservamos.  Coñecemos os  que poderían ser  chamados escritos de ‘divulgación’ da
filosofía platónica, feitos para o consumo externo, para o ‘gran público’. Estes escritos conservados de
Platón constitúen, á marxe do seu valor filosófico, unha das cumes da literatura grega e mesmo universal.
Están  escritos,  maioritariamente,  en  forma  de  diálogos  entre  distintas  personaxes.  O  seu  título
corresponde case sempre ao nome dalgún dos interlocutores de Sócrates que, menos nas obras de vellez, é
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sempre a personaxe central. Cada un dos diálogos centrase nun tema concreto pero, en realidade, en case
todos aparecen tratados a meirande parte dos problemas platónicos.

Para explicar as súas teorías utiliza exemplos, símiles e mitos, de carácter metafórico que axudan
a entender as súas doutrinas e constitúen un dos selos característicos da filosofía de Platón.

A obra platónica soe ser dividida en catro períodos aínda que a cronoloxía das súas obras e
cuestión moi debatida ata hoxe:

 Período de  xuventude  ou  socrático  (393-389):  O interese  fundamental  é  a  ética,  como para
Sócrates. A figura do seu mestre aparece enxalzada e idealizada. –Apoloxía de Sócrates: defensa
de Sócrates trala condena.  Critón: sobre a obediencia ás leis.  Laques: sobre a valentía.  Lisis:
sobre a amizade. Protágoras: sobre o ensinanza da virtude. Cármides: sobre a temperanza.

 Período de transición (388-385):  Neste período ten lugar a primeira viaxe a Sicilia, onde entra
en contacto cos pitagóricos e co tirano de Siracusa, e a fundación da Academia. Xa se observa
nos  escritos  desta  época  unha  certa  superación  das  posturas  socráticas.  Aparece  o  primeiro
acercamento á Teoría das Ideas. –Gorgias: sobre o político. Menón: sobre o ensinanza da virtude.
Crátilo: sobre a linguaxe.

 Período de madurez (385-370): É o período no que Platón escrebe as obras máis importantes e
desenvolve plenamente as súas principais teorías, en especial a Teoría das Ideas. –O Banquete:
sobre o amor e a beleza. Fedón: sobre a inmortalidade da alma. A República: sobre a política. A
organización do Estado. Fedro: sobre a natureza da alma.

 Período de vellez ou crítico (369-347):  Realiza dúas viaxes máis a  Siracusa que novamente
terminan en fracasos. O xeito de escribir nesta etapa e moito máis seco e menos preocupado pola
beleza formal. Sócrates xa non é o protagonista principal. Somete a crítica e revisión moitas das
súas  principais  doutrinas.  Existe  un  abandono  das  cuestións  metafísicas  en  favor  das
cosmolóxicas  e  históricas.  –Teeteto:  sobre o verdadeiro coñecemento.  Parménides:  crítica da
Teoría das Ideas. O Sofista: sobre a Teoría das Ideas.  O Político: sobre a teoría do gobernante
filósofo. Timeo: sobre o Mundo e a súa orixe. As Leis: crítica á súa teoría política anterior. Carta
VII: autobiográfica.

TEORÍA PLATÓNICA DAS IDEAS:
O mito da caverna

Esta  exemplificación  da  Teoría  das  Ideas  e  máis  do  proceso  do  coñecemento  é  unha  das
narracións metafóricas  máis  importantes  e  coñecidas  de Platón.  Atopase no que,  quizais,  sexa  o seu
diálogo máis importante, a República. Resumidamente podería exporse así:

Imaxinemos unha caverna moi fonda na que estiveran encerrados dende o seu nacemento unha
serie de homes. Estes homes están encadeados de tal xeito que só poden mirar para a parede do fondo da
cova sen poderen ver ‒pois teñen a cabeza tamén inmobilizada‒ máis que aquelo que apareza reflectido
en dita parede.

Imaxinemos tamén que detrás dos encadeados houbera unha grande fogueira que dirixiría a súa
luz contra o fondo da cova e que entre a fogueira e os prisioneiros houbera un muro tras do que uns
homes pasaran portando diversos obxectos,  como siluetas de figuras humanas ou de animais...,  que
sobresaíran por riba do muro proxectando así as súas sombras contra a parede do fondo  ‒como as
sombras chinesas ou, mesmo, o cine‒ Non crerían estes homes que a única e verdadeira realidade son as
sombras que ven na parede da cova?. Non chamarían tolo e mentireiro a aquel que lles dixese que o que
eles toman pola verdadeira realidade non é máis que unha sombra da auténtica?.

Máis imaxinemos agora que fosen liberados. En principio se resistirían a saír da cova porque a
luz  do  día  cegaríaos  e  impediríalles  ver  os  verdadeiros  obxectos.  Se,  pouco  a  pouco,  se  fosen
acostumando á luz recoñecerían as siluetas como aquelo que provocaba as sombras que eles vían e,
finalmente, daríanse conta de que mesmo as siluetas non son máis que copias das verdadeiras realidades
que hai no exterior da cova.

Non nos ocorre a nos o mesmo que aos prisioneiros dos que estamos a falar? Non será que,
acostumados como estamos a tomar pola auténtica realidade o Mundo Sensible que nos rodea, negámonos
a admitir que a realidade e algo que non pode ser captado polos sentidos?.

Saír da cova non resulta un traballo doado para estes homes pois, como xa dixemos, acostumarse
á luz significa un grande esforzo. Mesmo saír fisicamente da gruta é algo moi difícil pois haberá que
superar obstáculos e pendentes escarpadas. Pero se se consegue saír acabarase coñecendo a verdadeira
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realidade e recoñecendo que o Sol que ilumina o mundo de fora é a causa de que podamos ver tódalas
outras cousas e a súa orixe.

Da mesma forma, para nos, non resulta doado saír do estado de ignorancia no que nos atopamos
e acostumarnos a admitir que o Mundo Intelixible e a verdadeira realidade. Isto que non é outra cousa que
iniciar o camiño do ‒verdadeiro‒ coñecemento, supón un grande esforzo, como para os prisioneiros saír
da cova e subir as pendentes, pero unha vez que se consegue lévanos a acadar a verdade ascendendo
pouco a pouco polas ideas ata a Idea suprema de Ben que, como o Sol no exterior da cova, é a causa, de
todo o existente e ilumina o coñecemento de todas as cousas do Mundo Ideal.

O ascenso no camiño do coñecemento  ‒ascenso dialéctico como veremos máis adiante‒ será
máis fácil se contamos coa axuda dunha educación ‒paideia‒ adecuada, e dun mestre que nos force a saír
do  noso  estado  de  ignorancia,  dunha  formación  que  nos  permita  ir,  progresivamente  superando  os
obstáculos que aparezan no noso camiño da mesma forma que resulta máis fácil subir unha pendente
abrupta para quen recibiu,  previamente,  clases de escalada. Esta forma de entender a educación vese
reflectida no mito na insistencia con que se advirte da necesidade de irse acostumando, pouco a pouco,
aos distintos niveis de luz e ás distintas realidades que nos son reveladas en cada un. Só cumprindo cada
un dos pasos  ao  seu tempo ‒sería absurdo tratar de saber dividir sen ter aprendido primeiro a sumar e
restar‒ poderemos chegar o coñecemento total.

O mito da caverna expresa claramente a distinción platónica entre os dous mundos clarexando
porqué é no Mundo Intelixible onde reside a verdadeira realidade e porqué, polo tanto, só é verdadeiro
coñecemento, aínda que difícil de acadar, o de dito Mundo.

DIFERENZA ENTRE MUNDO SENSIBLE E MUNDO
INTELIXIBLE

Ontoloxía
A Teoría das Ideas constitúe a Ontoloxía platónica e exponse fundamentalmente nos diálogos do

período  de  madurez,  aínda  que  logo,  no  período  crítico,  Platón  desenvolva  unha  revisión  dela,
especialmente nos diálogos Parménides e O Sofista.

O presuposto básico da Teoría das Ideas é que a solución ao dilema establecido entre Heráclito e
Parménides pasa pola diferenciación entre dous mundos, o Mundo sensible e o Mundo das Ideas.

Heráclito encargárase de facernos ver que a ‘realidade’ que captamos polos sentidos é cambiante.
Non  existía,  segundo  este  pensador,  ningunha  realidade  que  permanecera  nun  ser  constante  e
identificable. En consecuencia o concepto de ‘Ser’, e con el a posibilidade de verdadeiro coñecemento,
desvanecíase.

Parménides, pola súa banda, intentou por de manifesto a absoluta necesidade da existencia dun
coñecemento  verdadeiro  que  nos  garantise  a  certeza,  sen  a  cal  non  poderíamos  desenvolvernos  na
realidade. Agora ben, ao seu xuízo dita certeza só é posible se admitimos a existencia do ‘Ser’ posto que
só podemos estar certos de aquelo que permanece e non cambia. Levando a súa doutrina ata as súas
derradeiras consecuencias lóxicas, este filosofo, afirmou que só existía o Ser ‒único‒, o que non cambia,
mentres que o movemento era pura ilusión e non existía verdadeiramente.

Si Heráclito destacou a existencia do movemento ‒cousa innegable se atendemos á información
dos nosos sentidos‒ foi a costa de renunciar á posibilidade do coñecemento certo e seguro. Se Parménides
salvou o coñecemento  ‒do que parece que non podemos negar a  súa necesidade‒ foi  renunciando a
admitir a existencia do movemento.

Como xa vimos os ‘Pluralistas’ posteriores a estes dous pensadores trataron de superar o dilema,
e admitir a definición do ser de Parménides sen renunciar á existencia do movemento, afirmando unha
pluralidade de ‘Seres’ que permitiría a introdución do cambio no Ser inmutable e único do pensador de
Elea.

A solución platónica,  sendo tamén pluralista posto que postula a existencia de dous ‘Mundos’ ‒
cada un deles,  tamén plural‒,  é,  sen embargo, doutro estilo.  Basicamente o que fai  Platón é situar a
inmutabilidade e permanencia do Ser de Parménides no Mundo das Ideas, mentres que o cambio e o
movemento heracliteanos terán lugar no chamado Mundo Sensible.

O Mundo das Ideas, Mundo Intelixible ou Mundo Ideal constituirá a verdadeira realidade que
nada terá que ver coa suposta ‘realidade’ captada polos sentidos. As entidades que compoñen este Mundo
son as Ideas,  o permanente,  o verdadeiro Ser,  a esencia das cousas,  que non poden, obviamente,  ser
captadas polos sentidos que só nos ofrecen o cambiante, o movemento. A forma de coñecer as Ideas é a
través  da  razón,  da  intelixencia  ou  intelecto  ‒Mundo  Intelixible‒,  pois  só  ela,  como  comunmente
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pensaban os gregos, é quen de atrapar a verdade permanente, a esencia, o Ser. Posto que as Ideas son as
esencias das cousas, as que fan que as cousas sexan precisamente o que son, coñecelas significa coñecer a
Verdade, obter un coñecemento certo, facer ‘Ciencia’ ‒Episteme‒ e por iso as cousas concretas dependen
delas e non o revés.

As Ideas son as verdadeiras realidades ‒non son simplemente conceptos ou ‘realidades’ mentais,
senón  que  existen  verdadeiramente‒ e  posúen  as  características  do  Ser  parmenideo:  son  absolutas,
eternas, universais, inmutables, independentes de todo o que non sexan elas mesmas...

Todas  as  cousas  que  existen  no  mundo  dos  fenómenos  ou  Mundo Sensible  ‒o  mundo  que
ordinariamente é chamado ‘a realidade’, sen selo, e que é captado polos sentidos‒ seméllanse e derivan
das Ideas. A relación que se establece entre Ideas e cousas do Mundo Sensible é explicada por Platón cos
conceptos de ‘participación’, imitación e copia. ‘Participar’ significa que unha cousa é precisamente esa e
non outra porque o seu ser depende, é tomado, do ser da idea da cal participa. Por exemplo: se de algo
dicimos que é bo, belo, etc. é porque ese algo ‘participa’, copia, se asemella á Idea de Bondade, Beleza ou
calquera outra, que é o mesmo que dicir que as Ideas están presentes nas cousas. Se unha obra de arte ou
unha paisaxe son fermosas é porque copian e dependen do Ideal de Beleza que, coas outras Ideas, reside
no Mundo Ideal. Ocorre algo semellante á relación entre o retrato dunha persoa e esa mesma persoa: Se
observásemos un retrato de Napoleón e nos preguntasen quen é contestaríamos sen dubidalo un instante:
‘Napoleón’.  Pero  é  verdadeiramente  Napoleón?.  É  evidente  que  non.  Do  retrato  dicimos  que  ‘é’
Napoleón,  non  porque  creamos  que  é  o  verdadeiro  Ser  do  emperador  de  Francia,  senón  porque  se
asemella, ‘participa’ de dito Ser que, Sen embargo, só se atopa realmente, verdadeiramente, no propio
emperador en carne e oso. Do mesmo xeito, calquera cousa do Mundo Sensible, un cabalo, por exemplo,
non é a verdadeira realidade, non ten verdadeiro ‘Ser’, senón que ‘participa’ e copia o verdadeiro ser da
Idea da que é exemplo sensible concreto, a de cabalo neste caso. Do mesmo xeito que nós retratos só hai
un modelo orixinal ‒só existe un Napoleón‒ pero pode haber multitude de retratos, só hai unha Idea ‒para
cada realidade; como cabalo, home, beleza...‒ pero pode haber moitos casos sensibles concretos ‒moitos
cabalos, homes, cousas fermosas...‒: as Ideas son arquetipos, modelos exemplares que as cousas imitan.

Ningunha  cousa  do  mundo  físico  ou  sensible  existiría  senón  existiran  as  Ideas  das  que
‘participa’, depende e se deriva. Pola contra, as Ideas non precisan da existencia das cousas do mundo
físico para existir: podería existir a Idea de Home, a de Bondade ou a de Beleza sen que existiran os
homes, accións boas ou obxectos fermosos.

O tipo de Ideas das que Platón admite a súa existencia van dende as entidades abstractas de tipo
matemático ‒Igualdade, Unidade...‒ e valorativo ‒Ben, Beleza, Xustiza...‒ ás Ideas das cousas sensibles
concretas  ‒Idea de Home,  de Cabalo,  de Rosa...‒ se ben a existencia destas  últimas tardou máis  en
xustificala..

A diversidade de Ideas existente no Mundo Intelixible está xerarquizada de xeito que unhas Ideas
dependen doutras por orden de importancia encontrándose na cúpula a Idea de Ben ‒as veces Platón fala
tamén da Idea  de  Beleza  ou da Verdade‒ que ‘ilumina’ e  pon de  manifesto,  coma o sol  no Mundo
Sensible, todo o Mundo das Ideas. Malia que o Mundo das Ideas foi concibido, en principio, como un
mundo estático, falto de movemento ‒pois só así as Ideas asumirían a principal característica do ‘Ser’ de
Parménides‒, no derradeiro período da obra platónica a xerarquización entre as distintas Ideas suxire
comunicación entre elas e, por tanto, movemento co que, de feito, admítese unha especie de non-Ser que
explicaría ‒renunciando definitivamente a Parménides‒ porque existe o cambio e o devir no Mundo.

O Mundo Sensible, o mundo en que nos mesmos nos desenvolvemos, ten unhas características
de todo opostas ás do Mundo das Ideas.

O Mundo Sensible non posúe realidade de seu senón que se asemella ou copia a verdadeira
realidade do Mundo das Ideas do cal ‘participa’. Posto que non é a verdadeira realidade, o coñecemento
das cousas do Mundo Sensible non nos proporcionará nunca verdadeiro coñecemento senón, como moito,
o que Platón denomina Opinión  ‒Doxa. As cousas do Mundo Sensible non teñen, pois, verdadeiro ser
senón que son só pura ‘aparencia de ser’.  Neste mundo todo esta  en continuo cambio, non existe o
permanente, entre outras cousas porque este é o mundo da ‘materia’ que, por definición, é corruptible,
composta e divisible fronte á permanencia, simplicidade e indivisibilidade das Ideas que por elo son as
esencias, o que permanece invariable no cambio.

Cosmoloxía
O problema da orixe e constitución do Universo ‒Mundo Sensible‒ aparece recollido no Timeo,

diálogo de vellez no que Platón fai o que el mesmo denomina unha ‘narración verosímil’ é dicir unha
aproximación ao que puidera ter ocorrido, pero sen a seguridade de que fora deste xeito, porque ao tratar
do Mundo Sensible non podemos falar de certeza, de verdadeiro coñecemento, senón só de conxecturas,
opinións  e  aproximacións  que  é  o  único  que  nos  permite  a  información  subministrada  polos  nosos
sentidos.
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Como en toda a filosofía platónica, na Cosmoloxía está permanentemente presente a Teoría das
Ideas que recorre todo o seu pensamento como a columna vertebral ou armazón do mesmo. Esta presencia
notase especialmente no papel de Modelo que o Mundo das Ideas desempeña con respecto  ao  Mundo
Sensible. O Mundo Sensible copia e imita ao Mundo Intelixible.

O ‘Cosmos’ ‒palabra que os gregos utilizaban para referirse ao Universo como algo ordenado,
non caótico, o contrario ao ‘caos’– está constituído por materia e esta debeu ser ordenada e ‘modelada’
seguindo o patrón do Mundo Ideal. O encargado de dita ordenación ou modelado é o Demiúrgo, figura
case divina inspirada no Nous de Anaxágoras, quen, pola súa natureza está en contacto coas Ideas e pode
‘copialas’  na  materia  situada  no  espazo  baleiro  ‒ambos son  eternos  o  que  parece  suxerir  certa
inconsistencia no idealismo platónico ao aceptar tamén a preexistencia e eternidade da materia e non só a
das Ideas  e admitir un presuposto atomista como o da existencia do espazo baleiro dentro do cal  se
situaría a materia.

Malia as posibles semellanzas da figura do Demiúrgo cun Deus ao estilo do que nos, educados
nunha cultura xudeu-cristiá, estamos acostumados a concibir, temos que afirmar que de ningún xeito nos
atopamos  co  Deus  creador  e  omnipotente  do  xudaísmo,  cristianismo  e  islam.  O  Deus  das  grandes
relixións monoteístas é un Deus que crea ‘dende a nada’ ‒‘ex nihilo’‒, non precisa nin das Ideas para
usalas como modelos, nin da materia sobre a que traballar, nin dun espazo previo no que situar a súa obra.

A figura do Demiúrgo non pode prescindir do modelo ideal, nin da materia e o espazo baleiro
nos que traballa. O Demiúrgo non pode facer o que lle da a gana  ‒iso é o que significa realmente o
concepto de ‘omnipotencia’ divina‒ vese obrigado a aceptar unha serie de elementos, sobre os que el non
ten ningún control, para realizar a súa obra. O seu traballo semella máis o dun artista que realiza un
retrato, quen non pode prescindir nin do modelo, nin dos materiais cos que vai a realizar a obra, nin dun
espazo onde usalos. Soemos chamar á acción do artista ‘creación’, pero só nun senso figurado, pois el non
crea da nada todo aquelo que lle fai falla para levar a término a súa obra. Así ocorre tamén coa figura do
Demiúrgo

Cando  o  Demiúrgo  ordena  ou  modela  ‒non  crea‒ o  Cosmos,  o  fai  conforme  a  un  plan
preestablecido ‒non por el‒, de acordo cun fin determinado que non pode ser casual. Isto é o que se sole
denominar unha concepción teleolóxica ‒telos = fin‒ do Cosmos. De feito, o fin, o plan trazado que non é
outra cousa que copiar, na medida do posible, o Mundo Ideal, elevase á categoría de causa principal da
orixe  e  formación  do  Universo  fronte  á  materia  ou  o  movemento  que,  practicamente  en  exclusiva,
consideraban  os  presocráticos.  Todo  no  Cosmos  tende,  dentro  da  imperfección  que  introduce
inevitablemente a materia, a alcanzar a perfección, beleza e bondade do Mundo Ideal, este é o seu fin.

Finalmente  é  importante  resaltar  que  no  Timeo existe  un  importante  esforzo  por  explicar  a
formación do Universo como o resultado da aplicación de patróns ou pautas matemáticas por parte do
Demiúrgo, de xeito que a constitución e Estrutura do Cosmos é matemática. Nesta idea, como máis arriba
sinalamos, mostrase a influencia do pitagorismo nalgúns aspectos do pensamento platónico e deixase ver
a influencia que o platonismo terá nalgúns dos postulados da ciencia moderna.

Dualismo ontolóxico
A separación da realidade nestes dous ‘Mundos’ que acabamos de describir representa, e xa o

propio  Platón  o  percibe,  o  establecemento  dun  abismo  ‒en  grego  korismós‒ entre  dúas  realidades
completamente  distintas,  mesmo opostas  nas  súas  características,  ontoloxicamente  dispares  ‒por  eso
falamos de dualismo ontolóxico, de dúas realidades ou ‘formas de ser’  –o verbo ‘to on’ = ser–  distintas
entre si.

O  problema  reside  en  como  explicar  satisfactoriamente  como  pode  un  destes  Mundos  ‒o
Intelixible‒ ser o fundamento e orixe do outro ‒o Sensible‒ se non teñen nada que ver un co outro.

Este problema foi tamén apreciado por Aristóteles, discípulo de Platón, quen resalta a inutilidade
de duplicar a  realidade para explicala:

Se para explicar a existencia dun home concreto recorremos á existencia da Idea de Home, que
nos impide recorrer a un terceiro elemento   ao  cal ambos, home concreto e Idea de Home, podan ser
referidos? ‒este argumento é coñecido co nome de ‘argumento do terceiro home’.

Dito  doutra  forma:  se  para  fundamentar  a  existencia  do  mundo ‘inventamos’ outro  que  me
autoriza a pensar que ambos mundos non necesitan, á súa vez, unha xustificación e esta outra, e esta
outra... e así indefinidamente?.

Volveremos sobre a crítica de Aristóteles á Teoría das Ideas cando estudemos a este autor.
Sexa como for, Platón creu resolver o problema mediante a ‒metafórica‒ teoría xa mencionada

da participación, imitación ou presencia das Ideas que, segundo el, permite albiscar que tipo de relación
se da entre os dous mundos. Sen embargo, como sinala Aristóteles, a súa forma de referirse ao concepto
de participación e moi vaga e pouco precisa para o importante papel que xoga na explicación de como
están presentes as Ideas nas cousas sensibles, presencia que non pode ser ‘física’ pois as Ideas non poden
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compararse a unha especie de torta que se reparte en distintos trouzos de xeito real entre as cousas ‒da
mesma forma en que unha persoa fotografada non está realmente ‒nin enteira nin parte dela‒ en cada un
dos seus retratos.

En relación a este problema no seu período de vellez, no diálogo Timeo fala duns elementos, as
‘entidades matemáticas’, que actuarían coma pontes entre os dous mundos posto que ditas entidades, pola
súa  natureza,  teñen  carácter  ideal  ‒son semellantes  ás  Ideas‒ e,  polo tanto,  non pertencen o Mundo
Sensible;  máis  o  Mundo  Sensible  está  constituído  de  xeito  que  se  somete  a  criterios  matemáticos,
poderíamos dicir que a súa Estrutura é matemática ‒esta idea platónico-pitagórica reaparecerá con forza
nos albores da Ciencia Moderna do século XVII‒ de forma que as cousas do mundo sensible responden e
se someten ás entidades matemáticas explicándose así como é posible que o Mundo Sensible poda estar
influído polo Intelixible.

OS GRAOS DE COÑECEMENTO
Epistemoloxía

O coñecemento ‒episteme‒ e a realidade ‒o Mundo das Ideas estudado na ontoloxía‒ manteñen
na filosofía de Platón un paralelismo que, de novo, confirma a importancia da Teoría das Ideas en tódolos
temas da filosofía platónica.

Tamén neste apartado do seu pensamento utiliza Platón unha explicación metafórica para aclarar
aos  seus  lectores  o  significado do coñecemento e  o  seu  paralelismo coa  realidade.  Dita  explicación
aparece no diálogo a República e é coñecido co nome de ‘Símil da liña’:

Imaxinemos unha liña dividida en dous segmentos desiguais, o máis pequeno correspondente ao
visible ‒Mundo Sensible‒ e o máis grande ao intelixible ‒Mundo Intelixible ou das Ideas.

Dividamos, á súa vez, cada un destes segmentos en dúas partes tamén desiguais de forma que
dentro do segmento do Mundo Sensible o subsegmento máis pequeno corresponda ao que chamaremos
‘imaxes’ das cousas, como as sombras ou as imaxes reflectidas nun espello ou na auga, e o máis grande
ás ‘cousas’ mesmas do Mundo Sensible.

Pola súa banda o segmento do Mundo Intelixible será dividido de xeito que o subsegmento máis
pequeno  corresponda  o  que  chamaremos  ‘entidades  matemáticas’ e  que  abranguerá  ás  verdades
matemáticas  que  sempre  son  de  carácter  intelectual,  nunca  sensible,  e  o  máis  grande  ás  Ideas,
derradeiro e máis alto grao da realidade.

        imaxes           cousas           entidades matemáticas                         Ideas

         MUNDO SENSIBLE                                       MUNDO INTELIXIBLE
                                                    

Como é fácil  ver, os distintos segmentos e os seus subsegmentos responden a unha clasificación
da realidade de menor a maior contido ontolóxico ‒en definitiva, de menor a maior realidade. É obvio que
as imaxes das cousas ‒o que no mito da caverna serían as sombras da parede‒ teñen menor realidade que
as cousas mesmas que as causan ‒no mito da caverna, as figuras que se fan pasar por tras do muro‒ que
son os obxectos sensibles do mundo que nos rodea. Pero tanto imaxes como cousas pertencen aoMundo
sensible que ten unha realidade ‘prestada’ pola verdadeira realidade presente no Mundo Intelixible que, á
súa vez, ten dous graos: o da matemática, accesible só mediante a razón ‒intelixible‒ e non polos sentidos
pero que, como vimos na Cosmoloxía, servirá para formar o Mundo Sensible, e o das Ideas propiamente
ditas grado máximo da realidade e, polo tanto, fundamento de todo o existente.

Pois ben, a estes diferentes tipos de realidade ‒aínda que o nome de ‘realidade’ en sentido estrito
só  se  lle  poda  aplicar  aos  elementos  do  Mundo  Intelixible‒ corresponderán  diferentes  tipos  de
coñecemento ‒aínda que a palabra ‘coñecemento’ só se poda aplicar estritamente en relación coas cousas
do Mundo Intelixible‒ que tamén irán de menor a maior en función do tipo de realidade ao que se refiran,
de xeito que ‘a menos realidade, menos coñecemento e a máis realidade, máis coñecemento’.

En xeral  ao Mundo Sensible corresponderalle un tipo de coñecemento chamado ‘Opinión’  ‒
Doxa‒ que,  como  o  seu  nome  indica,  non  proporciona  auténtico  coñecemento  senón  só  unha
aproximación non fiable á realidade. Isto é así porque os obxectos do Mundo Sensible só poden ser
captados cos sentidos que de ningún xeito poden ser considerados fonte fiable de información.

Pero, á súa vez, a Opinión concretase en dúas formas específicas de ‘coñecemento’ segundo
esteamos a falar das imaxes ou das cousas.

16



Historia da Filosofía

O grao máis baixo de coñecemento é o que corresponde o subsegmento das imaxes e recibe o
nome de ‘Imaxinación’ ou mesmo ‘Ilusión’  ‒Eikasía‒ porque se aplica a entidades que son ‘copias de
copias’, sombras das cousas do Mundo Sensible. Por exemplo, se alguén me coñece pola miña imaxe
reflectida nun espello, non terá unha mera ‘ ilusión’, un acercamento moi inexacto á miña verdadeira
persoa?.

Un grao superior, pero aínda non autentico coñecemento, é o que corresponde o subsegmento das
cousas sensibles. ao ‘coñecemento’ propio destas  chamámoslle ‘Crenza’ ‒Pístis‒ porque proporciónanos
un acercamento pouco fiable ‒aínda que máis que a ilusión‒ á realidade, un tipo de coñecemento que non
podemos chamar certeza ‒ter a absoluta seguridade sobre algo‒ porque a pouca fiabilidade dos sentidos
non nolo permite.

A diferencia entre crenza e certeza quedará clara se afondamos no sentido destas dúas frases:
- Creo que a auga  componse  de hidróxeno e osíxeno
- Estou certo de que a auga  componse  de hidróxeno e osíxeno
É obvio que non teñen o mesmo significado. A primeira inclúe un matiz de dubida, de apertura a

outras posibilidades, que está totalmente ausente da segunda.
Porque a crenza, e non a certeza, é o ‘coñecemento’ propio das cousas do Mundo Sensible é polo

que,  cando falamos da formación  do Mundo Sensible  polo Demiúrgo,  dixemos que o propio  Platón
consideraba  esta  explicación  como  simplemente  ‘probable’ pero  non  segura,  pois  non  se  pode  ter
seguridade  no  ámbito  da  sensibilidade.  Por  iso  a  Física,  ciencia  propia  do  subsegmento  das  cousas
sensibles, non é, en realidade, unha verdadeira ciencia, pois non pode acadar a certeza.

A certeza só será posible no ámbito do Mundo Intelixible, pois o coñecemento que del se obteña,
non  estará  fundamentado  nos  sentidos,  senón  na  razón  ‒aínda  que  de  distinto  xeito  para  cada
subsegmento.

Dentro  do  segmento  que  abrangue  ao  Mundo  Intelixible  o  coñecemento  ‒auténtico‒ que  o
caracteriza recibe o nome de Ciencia ‒Episteme‒ porque, agora si, podemos falar de absoluta certeza.

Ó primeiro subsegmento, o das Entidades Matemáticas, correspóndelle o que Platón denomina
Pensamento ou razón discursiva  ‒Diánoia‒ representado pola ciencia Matemática. A razón discursiva
caracterízase por partir de determinadas hipóteses ou supostos ‒hypothéseis‒ indemostrables das que se
deducen ‒paso a paso, discursivamente‒ unha serie de conclusións verdadeiras ‒se non nos confundimos
na nosa dedución. En dita dedución apoiámonos non nas Ideas, senón en ‘representacións materiais’ das
mesmas. Por exemplo, se un matemático trata de chegar á formulación do teorema de Pitágoras (h2=a2+b2)
apoiase na representación de triángulos, etc. Ditas representacións non teñen porque ser reais –un debuxo
dun triángulo, por exemplo– basta con que sexan representacións mentais da Idea de triángulo.

O segundo subsegmento, o das Ideas, é dominado pola Intuición Intelectual ou Intelixencia  ‒
Nóesis‒ que consiste na captación inmediata das Ideas por parte da Razón. Como ciencia correspóndelle a
Dialéctica que é o método propio da Filosofía. Aquí tamén partimos de hipóteses, pero no verdadeiro
senso da palabra, é dicir, como verdadeiros supostos e non como verdades indemostrables das que parte o
matemático como vimos con respecto á razón discursiva. Tómanse as Ideas como supostos provisionais e
vaise ascendendo dialecticamente, pulíndoas, eliminando todo rastro sensible, ata chegar a un principio
non  hipotético  sen  recorrer  máis  que  ás  Ideas  en  si  mesmas,  e  non,  como  na  razón  discursiva,  a
representacións das mesmas.
O que levamos dito pódese resumir no seguinte esquema:

PARALELISMO ONTOLÓXICO-EPISTEMOLÓXICO
ONTOLOXÍA EPISTEMOLOXÍA

MUNDO INTELIXIBLE
(Permanencia, Esencia)

Ideas
Intuición intelectual, razón

intuitiva
(Nóesis)

Ciencia: Dialéctica CIENCIA
(Episteme)

Entidades Matemáticas
Pensamento razoado, razón

discursiva
(Diánoia)

Ciencia: Matemáticas

MUNDO SENSIBLE
(Cambio, Aparencia) 

Obxectos Materiais
Crenza, fe

(Pístis)
Física: non é ciencia en

sentido estrito OPINIÓN
(Doxa)

Imaxes
Imaxinación, suposición

(Eikasía)
Non ten ciencia propia

O coñecemento como recordo: Reminiscencia, Dialéctica e Amor

 Por  riba  de  todo  para  Platón  coñecer  é  recordar.  As  Ideas  non  poden  ser  coñecidas  pola
percepción sensible,  senón só pola contemplación directa do Mundo das  Ideas.  Como é posible dita
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contemplación se, de feito, nos vivimos no Mundo Sensible?. A resposta platónica consiste en afirmar que
a nosa alma, que como se verá máis adiante constitúe o noso verdadeiro ser, preexiste antes de se uniren
ao noso corpo neste mundo, de xeito que viviu con anterioridade no Mundo das Ideas coñecéndoas.
Cando a alma se une ao corpo esquece as Ideas, pero cando no Mundo Sensible observamos as cousas ‒p.
ex. cousas fermosas‒ que o compoñen recordamos a nosa existencia previa á unión co corpo na que
coñecemos as verdadeiras realidades que as causan  ‒p. ex. a Idea de Beleza. O coñecemento sensible,
malia súa falta de entidade, ten o valor de servir de ocasión para o recordo do verdadeiro coñecemento. O
coñecemento no é máis que recordo, reminiscencia ‒anámnesis.

Como xa dixemos cando explicamos o ‘Símil da liña’ a Dialéctica e o método propio da Filosofía
e é o grao máis alto de coñecemento posible.

A Dialéctica consiste nun proceso ascendente ata a Idea e, despois, de Idea en Idea ate a máxima
Idea, a Idea suprema, o Ben. Dito ascenso vese exemplificado no mito da caverna polo ascenso ate o
exterior  da  cova  ‒que  sempre  é  dificultoso‒ e  polo  coñecemento  do  que  aí  fora  hai,  ate  chegar  o
coñecemento do Sol que todo o ilumina ‒o Sol simbolizaría á Idea de Ben.

A orixe  filosófica  da  dialéctica  podería  encontrarse  nun  intento  de  mellorar  o  método  da
maieútica socrática, de feito, utiliza o método socrático de partir dunha primeira hipótese ‒intuición aínda
non perfilada dunha Idea‒ que vai sendo mellorada gracias ao diálogo ‒ata chegar o total esclarecemento
da intuición da Idea da que se partía.

Evidentemente, a dialéctica está relacionada coa anámnesis posto que o ascenso dialéctico non é
outra cousa que irse liberando das ataduras do Mundo Sensible ata recordar perfectamente, na súa pureza,
as Ideas coas que estivemos en contacto antes de que a nosa alma se unira ao corpo. Precisamente por
esto último a dialéctica pode ser entendida como un proceso de purificación no que, progresivamente nos
afastamos  do  sensible  ‒debemos  recordar  que  este  termo  ten  un  sentido  pexorativo‒ ate  chegar  ao
puramente intelixible.

Cabería mencionar tamén a existencia dunha dialéctica inversa, a Diáiresis que consistiría en
reconstruír  toda  a  serie  das  Ideas,  dende  a  do  Ben  cara  a  abaixo,  sen  necesidade  xa  de  recorrer  á
experiencia como motivo do recordo ‒posto que este xa o teríamos plenamente acadado. Esta dialéctica
inversa permitiría ver a interna relación dunhas Ideas coas outras e maila súa distinta xerarquía.

Por último, como elemento constitutivo do proceso de coñecemento, temos que mencionar o
Amor. É un proceso, así mesmo, ascendente que é exposto fundamentalmente no ‘Banquete’. O afán de
coñecemento vese axudado polo pulo erótico, por algo que nos impulsa, como a beleza do ser amado nos
impulsa a el, cara ás Ideas, que funcionarían como unha especie de imán que nos atrae.

Os  distintos  modos  de  acadar  o  coñecemento  que  acabamos  de  mencionar,  non  se  dan
separadamente, senón que constitúen diversos aspectos dun todo que nos permite chegar á verdadeira
ciencia. 

Máis para poder comezar o camiño do saber con garantías de éxito é necesario prepararse. Do
mesmo xeito que o corredor dos 100 m. precisa traballar o seu corpo con exercicios que, aparentemente,
nada teñen que ver  con correr pero que, en realidade, son absolutamente necesarios,  o filósofo debe
preparar  a  súa  mente  para  a  tarefa  que  lle  agarda.  Isto  conséguese  especialmente  co  estudio  das
matemáticas  que  nos  afastan  do  Mundo  Sensible  e  nos  acercan  ao  Intelixible.  Así  se  entende  a
importancia que Platón lle da á educación ‒como se pon de manifesto no Mito da caverna‒ como único
medio de superar todas as dificultades que no camiño do coñecemento nos atoparemos.

A CONCEPCIÓN POLÍTICA DE PLATÓN:

ANTROPOLOXÍA PLATÓNICA.

Ante todo hai que dicir que Platón, en consonancia coa súa teoría dualista da realidade, ten unha
concepción dualista do home. Os seres que no Mundo Sensible chamamos homes compóñense de alma e
corpo, estando o corpo vinculado ao Mundo Sensible e a alma o Intelixible. Sen embargo, do mesmo
xeito que o Mundo das Ideas constitúe a verdadeira realidade, o que verdadeiramente é o home, a súa
esencia, é a alma.

O corpo é considerado como un cárcere para a alma mentres dura o tempo da súa unión, pois o
feito de pertencer o Mundo Sensible fai del algo desprezable, algo material e, por tanto, vinculado ao
cambio, corruptible, mortal e composto.

Por contra a alma é espiritual, pura, eterna e inmortal, simple e vinculada ao permanente, pois
pertence ao Mundo Intelixible.
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O corpo e a alma están unidos de forma accidental e temporal no Mundo Sensible, pero a alma,
de  seu,  non  pertence  a  este  Mundo.  A actividade  propia  da  alma  é  a  contemplación  das  Ideas,
contemplación que se ve dificultada pola súa atadura ao corpo neste mundo material. En definitiva, a
concepción platónica do corpo é claramente pexorativa ‒e seguirá sendo visto así durante séculos‒ pois o
corpo, as súas paixóns e actividades, constitúe un estorbo para a verdadeira actividade da alma.

O filósofo está obrigado a purificar   a súa alma liberándoa, progresivamente, de toda atadura co
sensible controlando o corpo; se ben, dita purificación –catarsis–, só se consegue totalmente coa morte.

Platón fala dunha división tripartita da alma que hai que entender máis como unha división de
funcións  dentro  dunha  única  alma  ‒como establece  claramente  na  República‒ que  como tres  almas
diferentes ‒aínda que no Timeo parece afirmar isto último. Esta Estrutura tripartita reflíctese claramente
no Mito do carro alado que aparece no Fedro:

Mito do carro alado:
Imaxinemos a alma como o conxunto formado polos dous cabalos alados que tiran dun carro e

polo auriga ‒o condutor‒ que os guía. Un dos cabalos é branco, nobre, de boa raza e fermoso, mentres
que o outro e xusto ao contrario. A diferencia entre a bondade dun dos cabalos e a ruindade do outro fai
que conducir o carro sexa unha tarefa extremadamente difícil.

Pois ben, a nosa alma pode ser comparada con dito carro cando está unida ao corpo. Mentres
tal non ocorre, a alma camiña alada polas alturas do Mundo das Ideas sen ataduras que a freen; pero en
canto o corpo a aprisiona, dando lugar o ser vivente ‒pero mortal‒ que chamamos home, perde as súas
ás e vese obrigada a permanecer no Mundo Sensible dando vida ao corpo  ‒sendo o principio do seu
movemento.

No mito que acabamos de expoñer o auriga e os dous cabalos representan cada unha das ‘partes’
ou funcións da alma:
1. O auriga sería a alma racional, a máis nobre, que sería inmortal ‒é a única que sobrevive á morte do

corpo e que existe previamente á unión con este. Encargada da intelixencia e o coñecemento, de
natureza divina,  pois pertence ao Mundo Ideal,  ten a responsabilidade de dirixir  ás outras  dúas.
Fisicamente, cando se atopa unida ao corpo, sitúase no cerebro.

2. O cabalo branco, nobre e fermoso é a alma irascible, responsable das chamadas paixóns nobres como
o valor e a vontade. Esta función da alma deixase ‘conducir’ doadamente pola alma racional pero é
inseparable do corpo e, polo tanto, só entra en ‘funcionamento’ cando a alma racional se une a este,
deixando de actuar en canto o corpo perece; é, polo tanto, mortal. Sitúase no peito.

3. O cabalo  negro,  ruín e  malo é a  alma concupiscible  ou apetitiva,  onde se  asentan  as  chamadas
paixóns sensibles ou innobres ‒dende o puro apetito nutritivo ata o sexual pasando pola cobiza. Esta
‘parte’ da alma non se deixa conducir e, no Mito do carro alado, é a responsable da caída da alma
racional no corpo e, polo tanto, no Mundo Sensible. Evidentemente tamén está vinculada ao corpo
entrando en ‘funcionamento’ só cando a alma racional se asocia a el, e, en consecuencia, é mortal.
Situase no abdome.

A teoría platónica sobre a alma reflicte,  como todas as súas doutrinas, o dualismo ontolóxico da
Teoría das  Ideas  pois  a  alma racional  é  inmortal  e  pertence  ao Mundo Ideal,  mentres  que as  almas
irascible e concupiscible son mortais e vinculadas ao corpo.

Inmortalidade da Alma
É mérito de Platón a introdución, como problema filosófico, da inmortalidade da alma racional.

A alma, por pertencer o Mundo das Ideas, tende a el e, tras a morte do corpo, volve a dito Mundo.
Cando unha persoa morre a alma e xulgada conforme ao seu comportamento cando estivo unida

ao corpo. O que se xulga e o maior ou menor nivel de purificación que acadou na súa estancia no Mundo
Sensible; purificarse significa liberarse, o máximo posible, de toda atadura co sensible.

Só o filósofo, polo seu amor ao coñecemento, separase o máximo posible das ataduras do corpo
‒sempre queda algunha, pois a liberación total do corpo só se produce tras a morte‒ e achegase, en vida,
ao Mundo Ideal. Cando morre a súa alma está totalmente purificada e pode descansar na contemplación
das Ideas por toda a eternidade

Calquera outra dedicación que non sexa a filosófica impide unha purificación total en vida, polo
que as almas dos que non foron filósofos purgaran no inferno  ‒Hades‒ as súas culpas.  Pasado certo
tempo estas almas sufriran unha reencarnación, as máis puras elixiran reencarnarse en filósofos ‒sendo
esta, pois, a súa derradeira unión co corpo‒, pero outras, cegadas aínda pola paixón e a impureza elixirán
outras  reencarnacións  menos  adecuadas  ‒de  maior  a  menor  posibilidade  de  purificación  no  Mundo
Sensible son: comerciante, artista, profeta, poeta, labrego, sofista, tirano e, mesmo, animal.
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A antropoloxía platónica ten unha dobre intención. En primeiro lugar fundamenta unha proposta
ética segundo a que é necesario controlar os instintos corporais en beneficio da busca dunha purificación
que a alma ten que atopar aproximándose ás Ideas mediante o coñecemento, afastándose do material e
corruptible  representado  polo  corpo.  En  segundo  lugar  vincúlase  coa  epistemoloxía,  constitúe  unha
explicación do coñecemento porque a preexistencia da alma explica a reminiscencia –o recordo do que
viu no Mundo Ideal– que é o que fai posible o coñecemento.

VINCULACIÓN DA ALMA Á CIDADE.
ÉTICA

Como o seu mestre Sócrates, Platón non atura o relativismo sofístico que, en cuestións de moral,
levoulles a afirmar que a moralidade era relativa a cada época, lugar, cultura e, mesmo, a cada persoa.

Platón está convencido de que os conceptos morais son eternos e absolutos pois, en realidade,
son Ideas, pertencen o Mundo Intelixible e, polo tanto, a súa validez non depende das circunstancias
senón que está por riba delas. Como se pode ver a Teoría das Ideas está tamén presente neste apartado da
filosofía platónica.

O concepto fundamental  da ética platónica,  como xa o fora na socrática,  é  o de virtude.  O
obxectivo de cada individuo é acadar a felicidade e este é, tamén, o obxectivo da ética; pero para acadala
só hai un camiño que é o da práctica da virtude.

A virtude é explicada de tres xeitos, máis as tres definicións non se contradín entre si senón que,
máis ben, se complementan:

1- A virtude pode ser entendida como sabedoría. Neste caso consiste en algo semellante ao que cría
Sócrates ‒intelectualismo moral‒: O coñecemento do Ben, da Xustiza e das demais Ideas de orde
moral é o obxectivo do home virtuoso. Saber e virtude coinciden. A felicidade atoparíase na
procura da sabedoría que non é máis que o coñecemento do Mundo Ideal.

2- A virtude entendida como purificación. Isto como xa vimos ao falar da antropoloxía platónica,
significa afastarse das paixóns sensibles,  desprenderse,  na medida do posible,  do corpo para
acceder ao Mundo Intelixible. No seu ‘período crítico’ Platón corrixirá, en parte, a súa visión
negativa do corpo admitindo que para unha vida virtuosa é necesario, tamén, aceptar os praceres
sensuais ou corporais con moderación.

3- A virtude  como  harmonía.  Relacionada  con  este  concepto  a  virtude  é  entendida  como  o
equilibrio  ou  harmonía  entre  as  tres  partes  da  alma  que  estudamos  na  antropoloxía.  Dita
harmonía consistirá  en que cada unha das  tres  funcións da alma cumpra exactamente o seu
cometido e non se entremeta no das demais. Deste xeito a alma racional terá de ser a condutora
das outras dúas facendo uso da súa virtude propia que é a prudencia ou sabedoría e guiará a alma
irascible que terá de posuír a súa virtude específica  que é a fortaleza  ‒enténdase fortaleza de
ánimo e non física‒ ou valor. Estas dúas funcións da alma deben dominar á terceira, á alma
concupiscible que deberá moderar e frear aos seus apetitos mediante a virtude da temperanza ou
moderación. O home que mediante as virtudes da prudencia, o valor e a temperanza consiga o
equilibrio anímico ou harmonía entre as tres partes da alma accederá a unha virtude de orden
superior ‒porque é o resultado de a acción conxunta das outras tres‒, a virtude fundamental que
é a Xustiza. De feito, Platón equipara a harmonía directamente coa Xustiza. A Xustiza pode ser
entendida como unha especie de ‘saúde’ da alma, resultado do ‘funcionamento correcto’ de cada
unha das súas partes.

POLÍTICA
A política platónica é unha consecuencia directa da súa ética. Para Platón existe un paralelismo

entre a alma e o Estado. O Estado é concibido como un individuo xigantesco no que podemos distinguir
unha división tripartita exactamente igual que a da alma dos seres humanos. O diálogo no que aparece
máis extensamente exposta a teoría política de Platón é a República. Esta obra ten un alto contido utópico
pois, como veremos, a doutrina política de Platón é dificilmente aplicable na realidade.

Estrutura do Estado
A Polis  componse  de  tres  clases  sociais  moi  xerarquizadas  que  se  corresponden  coas  tres

funcións da alma as virtudes das cales  son as mesmas que as de aquela.
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ALMA
(Funcións ou partes)

VIRTUDES
(Tanto da alma como do Estado)

ESTADO
(Clases sociais)

Racional Prudencia ou Sabedoría Gobernantes ou Filósofos

Irascible Fortaleza ou Valor Guerreiros ou Gardiáns

Concupiscible ou
Apetitiva

Temperanza ou Moderación Produtores 

O resultado final do seu
bo funcionamento é a...

Harmonía
Entre as partes da alma

A virtude resultante da
aplicación das tres anteriores é

a...
Xustiza

tanto na alma como no Estado

O resultado final do seu bo
funcionamento é a...

Harmonía
Entre as clases sociais

Os homes son desiguais por natureza de xeito que en cada un predomina un tipo de alma que
determinará a clase social á que debe pertencer dentro da cidade e o tipo de educación que debe recibir de
acordo coas funcións que lle agardan. É importante sinalar que as desigualdades son de orde estritamente
intelectual  ‒diferencias de intelixencia‒ o que non implica diferencias económicas ou de outro tipo que
desfavorezan aos peor dotados ‒polo contrario, as clases superiores, gobernantes e guerreiros, non teñen
dereito á propiedade de ningún ben. Tampouco existen diferencias por sexo, as mulleres poden ser, en pe
de igualdade co home, gobernantes, guerreiras ou produtoras  ‒esta postura ‘feminista’ é unha auténtica
rareza na antigüidade.
- Os produtores son os encargados de soster as necesidades materiais do Estado mediante o seu traballo.
Son os artesáns, labregos e comerciantes que teñen a función de prover de todo o necesario para a vida.
Neles predomina a alma concupiscible.
- Os guerreiros manteñen a orde pública e defenden ao Estado dos seus inimigos externos. Son escollidos,
e  educados  de acordo coas funcións  que terán  que realizar,  entre aqueles  cidadáns que presentan  as
virtudes  máis  adecuadas  para  o  desempeño  desta  labor:  forza,  valor...  pero  tamén  ‒e  isto  é  moi
importante‒ amor pola verdade. Neles predomina a alma irascible.
- Os gobernantes son escollidos entre os mellores dos guerreiros, aqueles que máis destacan na procura da
verdade e da sabedoría. Reciben unha educación suplementaria ata unha idade avanzada co fin de que
acaden o nivel de filósofos, coñecedores do Mundo Ideal e posuidores da Episteme ‒Ciencia, verdadeiro
coñecemento. Posto que coñecen o Ben ‒a Idea máis alta‒ son os máis indicados para rexer o destino de
todos os demais cidadáns da Polis, o goberno debe recaer neles pois son os máis próximos o Mundo
Intelixible ‒de novo a influencia da Teoría das Ideas. A alma preponderante é a racional.

Se as distintas clases socias se axustan ao seu cometido exercendo as virtudes que lle son propias
‒as mesmas que as da súa alma preponderante‒ e deixan facer ás outras o que lle é propio, o resultado é
unha harmonía entre estas distintas clases e, como consecuencia, o Estado acada a xustiza, do mesmo
xeito en que esta era acadada por cada individuo particular.  É enormemente importante que a cidade
acade a Xustiza, porque só nun Estado xusto é posible educar homes xustos.

Nin os guerreiros nin os filósofos-gobernantes poden posuír bens propios nin tan sequera familia,
pois poderían antepoñer os seus intereses particulares aos do Estado ao que deben servir por encima de
todo.  Entre eles  dáse o amor libre e  os fillos  son separados dos pais  ‒que non coñecerán‒ para ser
educados  directamente  polo  Estado.  Estas  restricións  non  afectan  aos  produtores  quen,  por  estar
dominados pola alma concupiscible, non poden prescindir da satisfacción dos seus intereses e apetitos
particulares.

É fácil ver o elevado compoñente utópico que está presente nas anteriores afirmacións. Dito
compoñente explica o repetido fracaso dos intentos de aplicación da súa doutrina política en Siracusa. Sen
embargo,  o  propio  Platón  foi  consciente  da  dificultade  de  aplicar  a  súa  teoría  política  e,  nos  seus
derradeiros anos de vida, moderou a súa rixidez inicial ‒pódese ver especialmente nas Leis.

Formas de goberno
Platón desenvolveu unha teoría da evolución das formas de goberno que partía da suposición de

que a Historia dos Estados é degradación e decadencia. 
Existen cinco tipos de Estado dos que só o primeiro, a  Aristocracia, (poderíamos aclarar que

tamén podería ser unha Monarquía) é o Estado Ideal porque nel gobernan os mellores (ou o mellor, no
caso de que só exista un filósofo e o estado sexa monárquico); o resto son dexeneracións sucesivas do
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primeiro. O goberno Ideal dexenera porque todo o humano é perecedoiro e porque os homes, que son
falibles,  poden  tomar  decisións  equivocadas  o  que  provoca  un  deterioro  do  Estado.  Isto  acaba
significando o  cambio da  Aristocracia  (ou  Monarquía)  á  Timocracia, na  que  haberá  predominio  do
espírito  guerreiro  e  se  preferirá  a  guerra  ao  coñecemento.  É  o  goberno  dos  militares  guiados  pola
ambición e a ansia de poder. O home que viva neste estado, aínda que non naza con estas tendencias,
preferirá  os  exercicios  propios  do guerreiro  á  paixón pola  Dialéctica.  Unha vez  que  entramos  nesta
pendente de corrupción a Timocracia se torna en Oligarquía, na que a busca da gloria vólvese busca da
riqueza. Isto divide ao estado en dous, os ricos e os pobres. O home neste estado é avaro e cobizoso.
Finalmente,  os  pobres  danse conta de que son máis que os ricos  e,  fartos  dos abusos dos oligarcas,
rebélanse e iso provoca o paso á  Democracia,  na que a maioría toma o poder pero exercendo unha
liberdade sen taxa e con total desprezo polas leis. Se persigue ao rico e se reparten os seus bens en nome
da liberdade. O home deste estado despreza a autoridade e non atende á razón. Pero a máxima liberdade
conducirá inevitablemente á escravitude porque este estado é caldo de cultivo para os demagogos que,
pretendendo o poder para eles mesmos, dirixen ao pobo contra os ricos, situación que da paso á Tiranía,
que sobrevén cando un dos demagogos –o máis 'hábil'–, se outorga así mesmo o título de “protector do
pobo” e elimina aos ricos para despois seguir cos bos homes que poidan quedar. Finalmente faise cun
poder sen limites e sen oposición que oprime o pobo, guiándose só polo seu propio interese. Este será o
tirano.

Como se pode observar os distintos tipos de goberno están ordenados en función do seu maior ou
menor acercamento o Mundo Ideal, posto que os seus gobernantes están máis ou menos próximos a El.
De novo se deixa ver a permanente influencia da Teoría das Ideas en todas as doutrinas platónicas. 

RELACIÓNS (DE SEMELLANZA OU DIFERENZA) CON OUTROS AUTORES, CORRENTES
FILOSÓFICAS OU ÉPOCAS DA HISTORIA DA FILOSOFÍA

Platón está claramente influído polo pensamento presocrático precedente e, naturalmente, polo
propio Sócrates e, na medida en que se enfronta a eles, por oposición, como o fixo o seu mestre, tamén
polos sofistas. En especial destaca a influencia dos pitagóricos e a súa concepción matemática do cosmos
que tan claramente se reflexa nas Entidades Matemáticas platónicas e o seu papel na constitución do
Mundo Sensible por parte do Demiúrgo.

É salientable a influencia nel da polémica entre Heráclito e Parménides en tanto que Platón trata
de conservar o devir de Heráclito como característica senlleira do Mundo Sensible mentres que, o mesmo
tempo, non renuncia a afirmación da inmutabilidade do ser tan propia de Parménides pero aplicada non a
un ser único, se non ás múltiples Ideas que constitúen o Mundo Intelixible.

Isto  último,  precisamente,  nos revela tamén a  proximidade do pensamento platónico ao dos
pluralistas  como  Empédocles,  Anaxágoras  ou  Demócrito,  que  pretendían,  como  o  propio  Platón,
salvagardar a multiplicidade e o cambio de Heráclito pola vía da afirmación da existencia de varios seres,
sen renunciar á permanencia e inmutabilidade parmenidea para cada un destes seres múltiples (como
ocorre coas Ideas platónicas)

Platón  pode  ser  considerado  o  creador  do  idealismo,  doutrina  que  sostén  que  a  verdadeira
realidade  é  a  das  Ideas,  a  das  esencias.  Todas  as  correntes  idealistas  posteriores  están  fortemente
influenciadas por Platón. O neoplatonismo do s. III e S. Agostiño no s. V son dúas claras mostras disto. O
pensamento italiano do Renacemento, con Ficino e Pico della Mirandola entre outros, é tamén unha época
fortemente influída polo idealismo platónico. Incluso a ciencia moderna do s. XVII está poderosamente
influenciada por Platón en certos aspectos como a concepción matemática do mundo, o que queda claro
especialmente en Galileo.  Tamén na filosofía  da época moderna e contemporánea a súa influencia é
notable como ocorre, en xeral, en todo o pensamento racionalista do S. XVII e no idealismo alemán do
século XIX (Hegel) Naturalmente todas as doutrinas posteriores que tenden a resaltar o concreto como a
auténtica realidade, como o aristotelismo, o aristotelismo medieval (S. Tomás), o materialismo ilustrado
do s.  XVIII,   o positivismo do s.  XIX,  etc.  son, sen excluír  posibles  coincidencias  en determinados
aspectos, opostas ao platonismo.
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FILOSOFÍA ANTIGA (II)

ARISTÓTELES
 

MARCO HISTÓRICO-CULTURAL E FILOSÓFICO DO AUTOR

Aristóteles  neceu en Estágira,  –península de Calcídica,  NE.  de Greza,  384/83– e morreu en
Calcis –illa de Eubea, E. de Greza, 322 a. C. O seu pai era o médico de Amintas II rei de Macedonia (avó
de Alexandre Magno). Foi enviado a estudar a Atenas ao quedarse orfo sendo un neno e os 17 anos entrou
na Academia e alí quedou durante 20 anos, ate a morte de Platón. Despois de viaxar por varias cidades
gregas, no 342 Filipo, novo rei macedónico, o contrata para educar o seu fillo Alexandre (Magno) que
cando chegou ao poder, tras ser asasinado o seu pai, continuou implantando en toda Greza, e fora dela, a
política de unificación monárquica, xa iniciada polo seu pai. Sitúase pois a súa vida nunha conxuntura na
que a polis comeza a desaparecer como unidade política básica da vida grega o que afecta grandemente á
vida política e social desta cultura.

Tras residir uns anos en Estágira (despois de que Alexandre deixara os seus estudios para asumir
a rexencia do reino durante unha ausencia bélica do seu pai, o rei), volve a Atenas no 336 a. C. tras a
morte  de  Filipo,  onde funda unha nova escola  coñecida  como o  Liceo  e  onde vive ata  a  morte  de
Alexandre no 323 a. C. momento no que a rebelión contra a monarquía macedónica o obriga a fuxir a
Calcis de Eubea onde morre no 322.

Aristóteles escribiu dous tipos de obras: as chamadas obras ‘exotéricas’,  escritas para o gran
público, en forma de diálogos, de carácter ameno e divulgativas das que, por desgracia, non conservamos
máis que escasos fragmentos; e as obras ‘esotéricas’, escritas para o uso interno do Liceo, que non foron
publicadas en vida de Aristóteles  e que teñen un carácter eminentemente técnico o que determina que o
seu estilo sexa moito menos brillante co de Platón. Hoxe existe un relativo acordo sobre que as obras
aristotélicas non foron redactadas só nos anos do Liceo senón durante toda a súa vida, empezando pola
súa estancia na Academia, mantendo, sen embargo, bastante unidade doutrinaria aínda que cos cambios
lóxicos propios dun proceso de maduración intelectual.

Os escritos esotéricos, organizados e publicados por Andrónico de Rodas no s. I a. C., sóense
dividir actualmente en 5 grupos que se inspiran na clasificación aristotélica das ciencias:

 
       CIENCIAS TEÓRICAS:

1. Lóxica (‘Órganon’: Aristóteles non usou o nome de lóxica): Categorías; Sobre a interpretación;
Analíticos: primeiros e segundos; Tópicos e Elencos sofísticos. Todos eles tratan de temas que
teñen que ver cos xuízos, predicados, siloxismos, demostracións e, en xeral, con todo o que teña
que ver co arte do razoamento. A lóxica, en realidade, non é en si mesma unha ciencia pero si un
instrumento para todas elas.

2. Libros sobre a natureza:  Física; Sobre o ceo; Sobre a xeración e corrupción; Meteorolóxico;
Sobre  a  alma;  Historia  dos  animais.  Tratan  sobre  o  cambio,  a  cosmoloxía,  os  fenómenos
celestes,  a  psicoloxía  (psykhé,  significa  alma  en  grego),   a  bioloxía  e,  en  xeral,  todos  os
fenómenos que ocorren no mundo natural.

3. Metafísica: Composta de 14 libros (que constitúen un libro único no que están recompilados)
que  tratan  do  Ser,  a  Realidade,  o  Motor  Inmóbil,  etc.  Ontoloxía  e  Teoloxía,  todo  o  que
Aristóteles denominaba ‘filosofía primeira’.

4. CIENCIAS  PRÁCTICAS  (Ética  e  Política,  ciencias  que  guían  as  accións  humanas  cara  a
consecución da felicidade): Ética a Nicómaco; Política; Ética a Eudemo, Gran Ética. Son libros
que,  obviamente,  tratan de problemas relacionados coa ética,  a virtude,  o goberno e as súas
formas..., dende un punto de vista máis empírico que teórico.

5. CIENCIAS POIÉTICAS (produtivas ou de creación):  Retórica; Poética... que tratan de como
convencer coa palabra, de como crear unha obra de arte, un discurso argumentativo e, en xeral,
das ciencias que conducen a creación ou fabricación de algo.
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A FORMACIÓN DA POLIS GREGA (ver Platón)

ANTECEDENTES PRESOCRÁTICOS (continuación)

Crítica aristotélica á Teoría das Ideas:
A solución platónica ao dilema entre Heráclito e Parménides, foi a de situar o movemento no

Mundo Sensible e o ‛auténtico ser’ no Mundo das Ideas (admitindo a existencia de multiples ideas, de
multitude de ‛autenticos seres’, coa mesma intención en que os pluralistas falaban de máis dun ser en
lugar do ser único de Parménides) Aristóteles vai facer unha profunda crítica da Teoría das Ideas da que
vai xurdir a súa propia filosofía. 

Para explicar este mundo (o chamado ‘Sensible’) Platón ‘inventase’ outro co que, en realidade,
xera outro problema pois, non sería necesario ‘inventar’ un terceiro mundo ao que os dous se remitan para
explicar a súa relación?. Isto explícao Aristóteles co chamado ‘argumento do terceiro home’ no que pon
de manifesto que si un home se asemella á Idea de home, será porque ambos remiten a unha terceira Idea
á que se parecen e, á súa vez, estas tres semellanzas a outra Idea e así sucesivamente nunha regresión ao
infinito da que imposible saír.

As Ideas, aínda que Platón afirmou que son ‘causa’ das cousas, non poden explicar, segundo
Aristóteles, nin a formación nin os cambios do Mundo Sensible posto que están enteiramente separadas
del. A figura e o papel do Demiúrgo confirmarían esta hipótese no sentido de que Platón vese obrigado a
botar man del para poder explicar como aparece o Mundo Sensible e quen é o responsable de que imite ao
Intelixible e superar o abismo que existe entre os  dous mundos.

Como resultado da súa Teoría das Ideas e a separación dos dous Mundos, Platón distingue entre
episteme, o autentico coñecemento racional (froito do recordo das Ideas), e doxa, simple opinión propia
do coñecemento sensible. Para Aristóteles, sen embargo, o coñecemento e un proceso que nos leva dende
os  sentidos  á  razón  sen  solución  de  continuidade  (captando  a  esencia  nas  cousas  mesmas).  O
coñecemento consiste nun proceso abstractivo (fronte á concepción dialéctica e de ‘intuición intelectual’
das ideas que defendía Platón) que nos conduce dende os individuos concretos, coas suas diferencias e
multiplicidade, aos conceptos universais abstractos que nos permiten xeneralizar e, polo tanto, coñecer de
xeito universal.

Segundo Aristóteles, Sócrates tratou de definir a esencia das cousas pero isto non quere dicir que
crea na existencia separada dos ‛conceptos universais’ que significaría crer na existencia separada das
esencias, como Platón (Idea = Esencia). O Mundo Intelixible non explica ao Sensible pois se as esencias
(Ideas) están separadas das cousas é que, en realidade, non son as súas esencias. O concepto platónico de
‘participación’ non serve para solucionar este problema porque explicitamente exclúe a posibilidade de
que as esencias (as Ideas) estean nas cousas. Aristóteles admitirá que as esencias existen, son reais, pero
non pode admitir que a súa existencia sexa independente das cousas concretas. A verdadeira solución ao
problema de Heráclito e Parménides é explicar o movemento e o coñecemento dende o único mundo que
existe.

As críticas aristotélicas que acabamos de ver non responden tanto a un rexeitamento total da
teoría platónica canto a un desexo de sinalar que a existencia separada das esencias non é posible.

FÍSICA E METAFÍSICA EN ARISTÓTELES: HILEMORFISMO

A teoría hilemórfica expona Aristóteles na súa  Física, o que é completamente lóxico tendo en
conta que é unha teoría que trata sobre a estrutura dos seres naturais, físicos; pero en tanto que está na
base da súa concepción do ‘ser’, é unha doutrina que ten que ser necesariamente abordada tamén na
explicación da súa metafísica, na explicación da substancia e dos modos de ser.

Aristóteles concibe a substancia,  o individuo concreto con existencia independente,  como un
composto de materia (hyle) e forma (morphé).

A forma é a esencia xenérica –o que Aristóteles denomina en ocasións ‘substancia segunda’ por
contraposición  á  ‘substancia  primeira’ que  son  os  individuos  concretos–  que  determina  á  materia  a
someterse a unha configuración específica e non a outra –p. ex.: o que fai que un can sexa un can, e un
gato, un gato, é a súa forma que se impón sobre a materia (moi semellante, por non dicir a mesma en
ambos casos: carne, osos, pelo, etc.) de xeito que a ordena seguindo determinadas pautas propias de cada
especie ou xénero e non de outra. É un principio interno das cousas  que no caso dos seres vivos podemos
identificar coa súa alma (principio de vida, de actividade). As plantas terán alma  vexetativa, os animais
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sensitiva e o home racional. Agora ben, a forma non pode existir máis que na materia –non como as ideas
platónicas que serían o mesmo pero externas ás cousas mesmas, separadas do mundo.

A materia é do que está feita unha cousa, a súa parte física. A materia dun ser inerte (como son
todas as cousas fabricadas polo home) é o  material de que está feito, así a materia dunha estatua de
mármore  é mármore ou a dun anaco de ferro é ferro. A materia dun ser vivo é o conxunto dos seus
órganos e elementos constituíntes. En último termino, os elementos materiais de calquera ser poderíanse
reducir aos catro elementos básicos que constitúen a natureza: auga, terra, lume e aire. A materia que
podemos observar  no mundo natural,  ten que  ter  sempre,  por tanto,  unha forma pois  todo elemento
material observable na natureza é algo determinado, e dicir, ten unha esencia, por exemplo: eu son un
home (sustancia primeira)  que ten unha forma (ser  home,  sustancia segunda) e  unha materia  (carne,
osos…), pero a materia da que estou feito non é ‘pura materia’ pois xa é algo determinado (os osos ‘son’,
precisamente osos, esa é a súa esencia). A esta materia que xa está ‘formada’, que é a que realmente
podemos  observar  na  natureza,  dáselle  o  nome  de  materia  próxima  ou  segunda.  Loxicamente,  sen
embargo, como mero artificio da nosa razón, pódese concibir unha materia absolutamente indeterminada,
sen forma (informe), e que, polo tanto, non é nada concreto, que recorda ao ‘apeiron’ de Anaximandro
chamada ‘materia primeira’ que non é, de ningún modo, identificable cos catro elementos de Empédocles
que Aristóteles admite como compoñentes básicos da natureza pois estes xa teñen forma –a forma de aire,
agua, terra ou lume– mentres que a materia primeira non existe na realidade, na natureza.

Tanto a materia como a forma son eternas pero non existen independentemente, como acabamos
de ver, unha da outra. Aristóteles, claramente, da prioridade á forma pois ela é a esencia do individuo, o
que é propiamente cognoscible e definible (xa que o que é cognoscible da materia o é porque ten forma e,
por iso, no caso da materia primeira mesmo non pode ser coñecida).

A  forma  é  común  a  toda  unha  especie,  é  o  que  nos  permite  facer  xeneralizacións  ou
universalizacións,  e,  por  elo,  dende un punto de vista  lóxico é  anterior  ao individuo,  mentres  que a
materia é o que ‘individualiza’ (principio de individuación), o que permite que falemos dun individuo
concreto a pesares de que comparta a súa forma cos da súa a mesma especie. Isto nos permite afirmar que
o feito de que unha sustancia concreta (un individuo) estea composta de materia e forma, significa que
está composta de individualidade e universalidade.

 Metafísica xeral ou Ontoloxía (estudo do ser en canto ser)
Na obra aristotélica, moi extensa e sobre diversos temas filosóficos e ‘científicos’,  ocupa un

lugar  moi  destacado  a  Metafísica,  que  recibe  este  nome  por  tela  situado  Andrónico  de  Rodas
inmediatamente detrás dos escritos físicos (Metafísica significa ‘o que está despois’, ‘máis alá’ da Física).
Este nome, que se lle deu con posterioridade á ordenación dos escritos aristotélicos que fai Andrónico
(sóese atribuír a súa primeira utilización a Simplicio, un filósofo neoplatónico grego do s. VI), convénlle,
ademais,  por  outro  motivo:  o  tema  que  trata  a  Metafísica  é  o  que  Aristóteles  denominou ‘Filosofía
Primeira’, é dicir, aquela parte da filosofía que trata sobre o ser en xeral, o ser en canto ser  -fronte ás
‘filosofías segundas’ como a Ética, a Física,etc., que tratan o ser dende un punto de vista particular, como
ser ‘bo’, ou ‘malo’, ser ‘físico’, e dicir, corpóreo, etc., sen consideralo en si mesmo-, aspirando a ir ‘mais
alá de’ ou ‘detrás de’ o simple saber físico. A ‘Filosofía primeira’ é, pois, unha Ontoloxía  -aínda que,
noutra  acepción  da  expresión,  que  tamén  estudaremos,  a  filosofía  primeira  ou  metafísica  pode  ser
entendida como teoloxía.

Cando falamos do que existe, falamos do ser. Baixo a palabra ‘Ser’ tratamos de unificar todo o
existente pero isto non implica que exista un único Ser (como en Parménides), senón que cando falamos
de ‘ser’ referímonos a unha forma primordial de ser que é o que Aristóteles chama sustancia. Así, cando
utilizo a palabra ‘ser’ non o fago univocamente -unha palabra é unívoca cando se usa sempre no mesmo
sentido, cun só significado-  pero tampouco a utilizo equivocamente -unha palabra é equívoca cando con
esa mesma palabra se designan cousas distintas. Cando utilizo a palabra ‘ser’ o que en realidade fago e
utilizala analogamente -unha palabra é análoga cando con ela se nomean cousas distintas pero que teñen
algo en común (no noso caso o ser, o feito de existir) aceptando que ten varios significados pero con unha
referencia común a una significación primaria do ser. A esta teoría aristotélica a coñecemos co nome de
teoría da ‘analoxía do ser’ que se resume na afirmación de que aínda que a palabra ser poda ter varios
sentidos (ser  ‛pedra’,  ser  ‛home’,  ser  ‛bo’,  ser  ‛malo’,  ser  de cor  ‛negra’ ou ‛branca’...),  todos estes
sentidos  refírense  a  algo  máis  básico  sen  o  que  eles  mesmos  non poderían  existir,  e  este  algo  é  a
substancia. 

A substancia son os individuos concretos realmente existentes  –unha pedra concreta,  un can
concreto, ... como seres existentes en abstracto, sen ter en conta que sexan pedras ou cans– dos que podo
dicir que son negros ou que son brancos que existen en si, sen necesidade de existir noutra cousa. Pola
contra, calquera outra forma de ‘ser’ que non sexa a sustancia mesma ocorre nela, depende dela para
existir; así, por exemplo, a cor branca ‘existe’ só en canto ten unha superficie -que pertencerá a algunha
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sustancia: unha pedra ou un can concretos- sobre a que existir. Noutras palabras, estas outras formas de
‘ser’ dependentes  da  substancia,  que  reciben  o  nome de  ‘accidentes’  -que poden ser  de:  cantidade,
calidade, relación, lugar, tempo, posición, estado (o hábito), acción e paixón- precisan existir nun suxeito
que é a substancia e, xunto con esta, constitúen as Categorías, os ‘xéneros supremos’ nos que o ser se
xerarquiza establecendo a primacía da substancia e despois dos accidentes que lle suceden a esta.

Por ser as substancias os individuos concretos o ser non esta fora do mundo senón dentro del (ó
contrario que en Platón). Sen embargo, facer ciencia é facer afirmacións xenéricas, nunca particulares, así
que a Aristóteles non lle queda máis remedio que distinguir entre ‘substancia primeira’ (os individuos
concretos)  e  ‘substancia  segunda’ (as  especies  e  xéneros).  Aristóteles  vese  obrigado  a  estender  o
cualificativo  de  substancia  ao  que  el  chama ‘especies’ e  ‘xéneros’ (e  dicir,  aos  cans,  ás  pedras,  aos
cabalos...). Nun individuo concreto, por exemplo, nun can concreto, está contida a especie ‘can’ e esta
especie,  a  súa  vez,  inclúese  no xénero  ‘animal’.  Para  facer  ciencia,  son necesarias  as  especies  e  os
xéneros, pois as miñas afirmacións sobre o comportamento ou características concretas dun determinado
can poden non ser aplicables a todos os cans (o seu tamaño, a súa forma de ladrar, a cor do seu pelo, son
propios del, pero non de todos os cans). 

A pesar de que a sustancia, de xeito xenérico, pode ser definida ben como o individuo concreto
ben como a esencia das cousas, Aristóteles reserva para o que chama ‘sustancia primeira’ o papel de
aquelo que permanece nos cambios (o suxeito  concreto  –hypokéimenon– que non cambia a pesar das
súas modificacións, como a auga que segue a ser a mesma conxelada, líquida ou gasosa) e que é distinto
os accidentes e soporte deles. Pero dado o carácter concreto, individual, da sustancia primeira Aristóteles
vese obrigado a adopción dunha ‘substancia segunda’ que de conta das propiedades que definen a unha
cousa de xeito esencial (non accidental) que é a esencia xenérica das cousas, a súa forma, e como tal non
existe separadamente delas (como sabemos pola teoría hilemórfica), como lle ocorría as ideas platónicas.
A ‘substancia primeira’ é o suxeito no que existe unha determinada esencia –a ‛sustancia segunda’– pero
Aristóteles tende, na práctica, a dar máis importancia á ‛substancia segunda’ pois é ela a que explica
porque as cousas concretas son o que son e, ademais, nos permite xeneralizar e facer ciencia.

FÍSICA E METAFÍSICA EN ARISTÓTELES: CAMBIO

A teoría da potencia e o acto é unha xeneralización da teoría hilemórfica, e terá unha enorme
importancia na filosofía de séculos posteriores. Trata de ser unha explicación do devir, do cambio ou
movemento que pode ser de dous grandes tipos:

1- Cambio substancial: que implica o cambio de unha cousa a outra de distinta especie e dicir,
a  aparición  e  destrución  de  substancias.  P.e.:  O  cambio  de  papel  a  cinza  despois  de
queimarse.

2- Cambio accidental:  que inclúe todo cambio no que non hai xeración ou desaparición da
sustancia pero si cambios nas súas propiedades ou accidentes. Estes cambios poden ser:

 Cuantitativos:  que  afectan  ao  aumento  ou  diminución  dunha  propiedade  da
substancia. P. e.: o cambio de tamaño.

 Cualitativos: que producen unha alteración nas calidades das substancias. P. e.: o
cambio de cor.

 Locais: que obedecen o cambio de lugar dunha sustancia. P. e.: o cambio dunha
localidade a outra.

Fronte o monismo inmobilista de Parménides, Platón intentou salvar o movemento admitindo a
existencia dunha especie de ‘non-ser’ (posto que non era a verdadeira realidade) que sería o Mundo
Sensible. Aristóteles, pola súa banda, admite a realidade doutra forma de ‘non-ser’ que será a potencia,
mediante a  que explicará o movemento.  Da mesma forma que existen distintas maneiras  de ser  (ser
árbore, ser home, etc.) tamén existes distintas maneiras de ‘non ser’: unha árbore actual non é unha mesa,
pero podería selo; en cambio, non poderá ser nunca unha pedra, poñamos por caso. Así falamos dun non-
ser relativo, que sería o que unha sustancia actual podería ser nalgún momento; e dun non-ser absoluto,
que sería aquelo que unha substancia nunca podería chegar a ser. Esta distinción está na base da teoría
aristotélica do cambio baseada no acto e na potencia.

En todo ser ou substancia está, por unha banda, o que ese ser xa é, o acto, e, por outra, o que
aínda non é, a potencia, a capacidade de converterse no que non se é pero do que se ten a capacidade de
ser. Un acto está, polo tanto, en potencia de converterse noutro acto. Todo cambio implica o paso dun
acto, que posúe unha potencia (non existe  potencia que non o sexa dun determinado acto, o acto ten
prioridade sobre a potencia) , a outro acto que antes non era, seguindo o esquema:
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ACTOÞPOTENCIAÞACTO

A potencia é, pois, o que determina a posibilidade de cambio do que está en acto, a un acto novo.
A potencia  pode ser  de  dous tipos activa  (capacidade  de  producir  un efecto  noutra  cousa)  e  pasiva
(posibilidade de pasar dun estado a outro e sufrir a acción dunha potencia activa).  Así  o lume ten a
potencia activa de queimar e o combustible a pasiva de ser queimado.

A potencia que posúe un acto determinado non é unha potencia absoluta, como xa sinalamos,
unha posibilidade de ser ‘calquera cousa’; é obvio que unha árbore ten certas potencialidades (producir
outras  árbores)  pero  non outras  (non pode xerar  un  can,  por  exemplo).  Ademais  a  potencia  non se
desenvolve obrigatoriamente, algo pode ter a potencia de converterse ou producir outra cousa e non levala
a termo (unha semente pode ou non xerminar).

Os conceptos de potencia-acto e os  de materia-forma,  están relacionados.  A materia  esta  en
potencia (pasiva) da forma que é a responsable de actualizar a materia, é dicir, facer que unha cousa sexa
o que é, e outorgarlle ao ser a súa potencia activa (é a ‘forma home’ a que fai que un home poida xerar
homes). A materia pódese asimilar á potencia, en tanto que a forma se asimilaría ao acto.

Ó identificar o acto coa forma, Aristóteles, pon de manifesto a súa maior relevancia con respecto
á  potencia.  De feito,  a  maior  importancia  da forma lévao a  afirmar que  a derradeira explicación do
Universo depende da existencia de ‘formas puras’ –sen materia, contradicindo así a súa inicial concepción
da substancia–, sempre en acto –posto que a potencia está vinculada á materia–; substancias individuais
de carácter divino –de aquí pasaríamos á Teoloxía– das que a máis relevante sería o Primeiro Motor,
inmóbil  el  mesmo, do Universo. Deus ten de ser Acto Puro por mor da súa inmobilidade –xa que o
movemento e o paso da potencia ao acto– o que o converte nun ser perfecto pois non lle falta nada, é un
ser pleno que só pode ter unha actividade que non implica potencialidade, a de pensarse a si mesmo –pois
non pode pensar un Mundo que é cambiante, mentres que El é inmóbil, e do que é alleo, é dicir, que o
transcende.

O problema de se o movemento no seu conxunto precisa dunha causa final, dun Primeiro Motor,
é un problema que se presenta na Física, no estudo do Universo, na cosmoloxía, pero vai máis alá dela e
se converte nun problema metafísico, se converte en Teoloxía.

Metafísica especial ou Teoloxía
Para Aristóteles a filosofía primeira ou Metafísica era tamén unha ciencia que debía dedicarse ao

estudio da causa primeira (ou final, se consideramos a Deus como o fin ao que todos os seres tenden) de
todo o movemento e cambio no mundo. O movemento se concibe como o paso da potencia ao acto, isto é,
como o paso do que aínda non é ao que é. Pero, segundo Aristóteles, para que se produza calquera tipo de
cambio ou movemento no mundo e necesario que exista algunha causa para este movemento. Si ben e
certo que a causa dun cambio ou movemento pode ser causada, a súa vez, por algunha outra causa e esta
por outra, e aquela por outra constituíndose así unha cadea causal, non e menos certo que dita cadea, di
Aristóteles,  non  pode  ser  infinita,  porque  se  o  fora,  calquera  movemento  debería  pasar  por  unha
infinidade de causas que non acabarían nunca de pasar facendo imposible o movemento, debendo existir,
polo tanto, un Primeiro Motor causa e orixe de todo movemento e cambio no mundo pero inmóbil el
mesmo para truncar a cadea infinita de causas. Un Primeiro Motor de este tipo e facilmente asimilable a
Deus. Sen embargo –e isto é moi importante– o Deus aristotélico non crea o mundo porque o propio
mundo tamén é eterno e perfecto –aínda que sexa finito, porque a infinitude implica incompletude e, polo
tanto, carencias e imperfeccións. Sendo o mundo eterno tamén o serán o tempo, o movemento e as formas
de todas as substancias que o constitúen –a de home, a de pedra, a de cabalo... Todo isto impide que o
Primeiro Motor teña as características do Deus creador do xudaísmo, do cristianismo ou do islam, e
tampouco posuirá o carácter persoal, de relación directa co home, que ten o Deus destas relixións.. 

O  Primeiro  Motor  sería  acto  puro  porque  non  pode  ter  ningunha  potencia  (ter  potencia
significaría carecer de algo o cal iría en detrimento da súa perfección), indivisible (simple: que non ten
partes) e,  como a base para que algo teña potencialidade é que sexa material é, polo tanto, inmaterial e
inmensurable, sen extensión. El é a causa da orde do mundo e de todo o seu movemento.

Este ser estaría por riba de calquera outro ser do mundo natural pois sería forma pura, posto que
non ten materia, ocupando, na concepción xerárquica dos seres do universo que ten Aristóteles o primeiro
lugar por non ter a composición hilemórfica de calquera outro ser. Primeiro estará o motor inmaterial e,
despois,  o  Cosmos,  o  conxunto  dos  seres  materiais  pero  incorruptibles  e  eternos  que  son  os  astros
compostos  de éter  e,  finalmente,  dos seres  corruptibles  compostos  polos  catro elementos propios  do
mundo sublunar. 

A Cosmoloxía aristotélica, é dicir, a explicación que Aristóteles da dá estrutura e funcionamento
do universo, vai ser admitida sen discusión hasta o comezo da revolución científica da Idade Moderna e
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caracterizase por ser teleolóxica  no sentido de que as cousas cambian en función do que a súa propia
natureza ou forma lles impón como perfección, como fin a acadar –así un home tende a ser home o máis
perfectamente posible e un cabalo tende a ser cabalo o máis perfectamente posible– polo que poderíamos
engadir que a cosmoloxía aristotélica é esencialista no senso de que todo o que ocorre no Universo se
explica en función da natureza ou esencia dos seres que o constitúen. Pero isto, en último término, non é
máis que outra forma de dicir que se dirixen a cumprir a súa perfección aproximándose o máximo posible
á perfección do Primeiro Motor Inmóbil que se constitúe así en causa final cara á que todas as cousas
tenden.  O Motor Inmóbil  actúa como causa final,  non como causa eficiente,  pois o universo no seu
conxunto cambia e se move pola atracción que Deus (aínda que Aristóteles non lle da ese nome e, dende
logo, non é o Deus persoal e creador das relixións monoteístas) exerce sobre el, e polo afán do universo
de aproximarse á perfección do Primeiro Motor.

A diferencia dos estudios sobre bioloxía que Aristóteles desenvolve ao final da súa vida, a  súa
cosmoloxía é completamente dedutiva (en absoluto empírica) e diferencia, a priori, sen indagar dende os
sentidos,  entre dúas grandes partes do Cosmos que se denominan respectivamente mundo sublunar e
mundo supralunar.

O mundo sublunar, que como o seu nome indica está por baixo da esfera da Lúa e correspondese
co noso planeta (que estaría no centro) e o que hai no espazo que o circunda hasta chegar a dita esfera. É
imperfecto e perecedoiro xa que nel  as cousas nacen e se corrompen porque é o mundo dos chamados
catro elementos que se moven nel con movementos rectilíneos ascendentes (lume e aire) ou descendentes
(auga e terra) segundo a súa maior ou menor lixeireza –así, a terra, o elemento máis pesado, está no
centro (o que é un argumento máis a favor do xeocentrismo), despois ven a auga, o aire e, finalmente, o
lume.  Os  catro  elementos  pódense  encontrar  separados  ou  mesturados  entre  si  segundo  diversas
proporcións, constituíndo todos os seres existentes que en función dos seus elementos predominantes, se
moven buscando o seu ‘lugar natural’ cerca deles –así os seres máis pesados tenden a caer e os seres máis
lixeiros a ascender. Os movementos que non son rectos rompen coa orde natural e por elo son forzados e
chámanse movementos violentos. Por último, todo movemento ten un fin, contribúe á orde do Cosmos
(teleoloxismo).

O mundo supralunar está situado por riba da esfera da Lúa e é máis perfecto porque todos os
astros (Mercurio, Venus, Marte, Xúpiter e Saturno, o Sol e as estrelas) están formados só por un quinto
elemento que recibe o nome de éter que é moi sutil, transparente, incorruptible e eterno. As cousas deste
mundo, polo tanto, non proceden da mestura dos catro elementos terrestres polo que nin nacen nin se
corrompen.  O  movemento  dos  astros,  que  están  suxeitos  cada  un  á  súa  propia  esfera  (igualmente
constituída  por  éter)  é  circular,  uniforme  e  eterno  –perfecto–  porque  o  lugar  natural  do  éter  é  a
equidistancia ao centro do mundo que só se consegue con este tipo de movemento.

As esferas son as que realmente se moven e se dispoñen, todas elas, de forma concéntrica, coa
terra no centro e a esfera das estrelas fixas como a máis externa, dependendo o seu movemento, en última
instancia, do Primeiro Motor Inmóbil que imprime movemento a todo o universo a través da esfera das
estrelas fixas (en realidade Aristóteles,  por razóns que teñen que ver coa explicación do movemento
aparente dos planetas, fala de moitas máis esferas que de astros, en concreto fala de 56, incluíndo a das
estrelas fixas –engade 22 con sentido de xiro contrario ao sistema de esferas de Eudoxo de Cnido [408-
355 a. C.], perfeccionado por Calipo de Cícico [s. IV a. C.]– e polas mesmas razóns fala de 55 motores
inmóbiles intermedios para cada unha das esferas internas e dun Primeiro Motor Inmóbil para a derradeira
esfera das estrelas fixas).

FÍSICA E METAFÍSICA EN ARISTÓTELES: CAUSALIDADE

Coñecer verdadeiramente algo é coñecer as súas causas. Coñecer o que é a Natureza (Physis) é
coñecer cales son as causas dos seres naturais e dos seus cambios. Segundo Aristóteles hai catro causas
das cousas e dos seus cambios que el explica co exemplo dunha estatua de bronce.

As dúas primeiras constitúen as chamadas causas intrínsecas, pois afectan ao cambio dende a
propia sustancia que cambia:
- Causa material (a materia que, como xa vimos, constitúe as cousas), da existencia da estatua de bronce é
o propio bronce que ten a potencia pasiva de ser unha escultura.
- Causa formal (que é a esencia ou forma, o que as cousas son con independencia da súa materia) da
estatua é xustamente a forma que induce ao escultor a transformar o metal dunha determinada maneira e
non doutra.
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A 3ª e a 4ª constitúen as chamadas causas extrínsecas pois afectan ao cambio dende fora da
sustancia que cambia:
- Causa eficiente ou motriz (a orixe, aquelo do que proveñen as cousas) a que actúa na  materia para
plasmar a forma ; o martelo e o cicel co que o escultor fai a estatua.
- Causa final (a meta, aquelo que as cousas teñen que ser, cada unha  segundo a súa natureza) a  finalidade
á que se destina a estatua.

Se tomamos como exemplo a un home veremos que a causa material sería á materia concreta de
que esta feito. A causa formal sería a forma ou esencia ‘home’ que fai que a materia que o compón adopte
a forma de home e non a de un can, por exemplo. A causa eficiente serían outros homes (os seus pais). E,
por último, a causa final sería aquelo que ese home, dende a súa concepción, está destinado a ser , o fin
cara ao que se dirixe (que non é outra cousa que ser, precisamente, un home).

En realidade, a causa formal, a eficiente e a final, poden ser reducidas a unha soa: a formal.
É evidente que a causa eficiente é sempre unha forma determinada (uns homes, no exemplo

anterior) que obriga a que o ser producido sexa ese tipo de ser e non outro (un home e non un can, por
exemplo. E dicir: e o feito de que os nosos pais tiveran a ‘forma home’ o que determina que nos sexamos
homes).

Máis evidente aínda é o feito de que a causa final non é máis que a forma, pois aquelo no que
cada ser se ten que converter, aquelo que ten que chegar a ser, non é máis que a forma propia de dito ser –
no noso exemplo, outra vez, ‘home’. O fin non é máis que a actualización da forma o que implica que a
visión aristotélica do cambio e movemento das cousas do mundo é teleolóxica e inmanente, é dicir, que
todas as cousas do mundo perseguen unha finalidade interna, marcada pola súa propia natureza, que non é
outra cousa que alcanzar a propia perfección.

O feito de diferenciaren as causas formal, eficiente e final, obedece máis ao punto de vista dende
o que consideremos o fenómeno causal –dende a esencia, dende o comezo ou orixe, ou dende o final do
proceso– que a unha verdadeira diferenciación destas tres causas.

Respecto  á  causa  final  e  preciso  sinalar  a  súa  enorme  importancia  posto  que  imprime  no
pensamento  aristotélico  un  teleoloxismo (a  afirmación  de  que  todos  os  fenómenos  suceden  por  que
responden a un determinado obxectivo) que vai ter moita importancia na súa teoloxía: A transcendencia
divina parece facer imposible que Deus sexa causa do movemento no mundo posto que é alleo a el, sen
embargo, se entendemos a Deus como causa final á que todas as cousas tenden como tende o namorado
ao obxecto do seu amor mesmo cando dito obxecto o ignora, é fácil ver como, aínda sendo transcendente,
Deus pode ser causa –final– do movemento no Mundo. Noutras palabras, a Natureza persegue un fin,
responde a un plan ordenado por unha mente divina, concepción que terá enorme importancia na Idade
Media en autores como Sto. Tomás de Aquino pero tamén mesmo na Idade Moderna...

...INCLUIR AQUÍ, DE NOVO, A METAFISICA ESPECIAL OU TEOLOXÍA.

EPISTEMOLOXÍA ARISTOTÉLICA
A tradición grega menosprezou, en liñas xerais, a información subministrada polos sentidos e

todo aquelo que tivera que ver coa experiencia. A razón, segundo esta tradición, era o único medio apto
para coñecer  a realidade, como Platón se encargou de poñer de manifesto como máximo expoñente desta
tendencia que se vería reflectida na súa Teoría das Ideas e na epistemoloxía xerada por ela, que implicaba
unha concepción  do  coñecemento  na  que  a única  forma de  acceder  á  verdade consistiría  no  acceso
dialéctico ás Ideas no que se parte dunha intuición intelectual directa da Idea que pode ser mellorada e
refinada, pero que xa suporía un acercamento directo a ela, xogando os obxectos concretos o papel de
meros comparsas no proceso do coñecemento, de meras ocasións para que comece a reminiscencia.  

Aristóteles, pola contra, vai a adoptar unha actitude empirista na que, a pesar de que cheguemos
a un coñecemento xenérico, universal, o comezo do mesmo ten que estar, necesariamente nas cousas
concretas procedendo, pois dun xeito indutivo, partindo do particular e concreto para poder, finalmente,
xeneralizar. Isto é así en toda a doutrina aristotélica, con notables excepcións como a cosmoloxía na que
Aristóteles se conduce de xeito dedutivo partindo de prexuízos non fundamentados na experiencia –como
que o movemento perfecto e o circular, etc.

Segundo  Aristóteles  só  existe  este  mundo  e  o  auténtico  ser  son  as  sustancias  individuais
compostas de materia e forma e nas que a forma ou sustancia segunda constitúe a súa esencia, aquelo que
as fai intelixibles, capaces de ser coñecidas por nos. Estas sustancias individuais son o obxecto do noso
coñecemento e accedemos a elas mediante a sensibilidade primeiro e o entendemento despois.
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Sensibilidade:  Esta  facultade  é  a  que  permite  recibir  os  obxectos  sensibles  individuais  pero
desproveitos da súa materia –tal como unha placa de cera recibe a forma do selo dun anel sen o metal–
converténdoos en especies sensibles. Sentir consiste, pois, en captar unha forma ou especie sensible que
está nun obxecto, sen a súa materia. Podemos dicir que os sentidos se apropian dos obxectos –aínda que
non materialmente  falando–, mesmo podemos  dicir  que  no momento  en que  percibimos os  sentidos
‘’son’’ o obxecto percibido.

Entendemento: Se os sentidos captan o individual, o entendemento é a facultade de pensar o
universal. A esencia universal non se atopa fora deste mundo, senón na materia nos individuos concretos
–pódese dicir que a teoría do coñecemento aristotélica é, neste senso, empirista. Para coñecela, partimos
da sensación e,  despois de moitas experiencias  similares,  chegamos por indución a esencia universal
común –despois de ter visto moitos gatos chegamos á esencia de ‘gato’. A ponte entre a sensibilidade e o
entendemento  é  a  imaxinación xa que  as  imaxes  mentais  que  esta  elabora  a  partir  das  experiencias
concretas son imprescindibles para que o entendemento poda obter esencias. O proceso mediante o que
pasamos  das  sensacións  concretas,  a  través  das  imaxes,  aos  conceptos  universais  recibe  o  nome de
abstracción porque en realidade non consiste noutra cousa máis que o entendemento traballe sobre as
imaxes  eliminando nelas  todo o que  sexa particular  e  concreto para  chegar  ao  concepto universal  e
abstracto. Para Aristóteles, Platón se equivocaba ao afirmar o innatismo das ideas porque en realidade a
nosa alma é como unha ‘táboa rasa’ na que non hai nada escrito –os antigos escribían en pequenas táboas
cubertas  de  cera–  e  o  coñecemento  consiste  en  pasar  do  que  está  en  potencia  ao  acto.  Esta  última
consideración lévao a distinguir entre dúas clases de entendemento:

1- Entendemento axente (separado, quizá non individual, senón causa colectiva do coñecemento –e
só neste senso se podería,quizás, interpretar como inmortal e eterno): Así chamado, en realidade,
por posteriores intérpretes de Aristóteles e non por el mesmo, que actuando como causa eficiente
pon en acto o que xa estaba nas imaxes só en potencia, sacando delas a esencia ideal ou concepto
universal.

2- Entendemento paciente ou posible (corruptible e mortal, propio e inseparable de cada home):
que é pura potencia de coñecer e que se limita a recoller as formas ou esencias universais ‒que
obtén  activamente  o  Entendemento  axente‒  e  coñecelas  sen  máis,  sen  realizar  ningunha
actividade.

Graos do coñecemento e tipos de ciencia
Dende o máis imperfecto ao máis perfecto son os seguintes:

1.EXPERIENCIA (empeiría): obtido pola sensibilidade, refírese a cousas concretas e individuais. Non
pode considerarse coñecemento en sentido estrito.
2.COÑECEMENTO EN SENTIDO ESTRICTO: obtido polo entendemento, se refire ao universal e se
subdivide en:

2.1.COÑECEMENTO PRÁCTICO: que se divide en:
2.1.1.Técnica  (tekhné):  coñecemento dos medios  para a  fabricación  de  todo tipo de

obxectos ou a creación artística. Con este coñecemento se relacionan as ciencias produtivas (poiéticas)
como a retórica ou a poética.

2.1.2.Prudencia  (phrónesis):  coñecemento  do  que  se  debe  facer  nas  situacións
relacionadas coa moral  e  a política.  As ciencias  asociadas a este  tipo de coñecemento son a ética,  a
política e a economía

2.2.COÑECEMENTO TEÓRICO: Este tipo de coñecemento ten asociadas ás seguintes ciencias,
que  damos  en  orde  xerárquico  ascendente:  física,  matemática  –que,  a  diferencia  de  Platón,  non  é
considerada como o estudio de entidades separadas da materia–  e metafísica. O Coñecemento teórico se
divide en:

2.2.1.Ciencia (episteme): baseado na demostración e na indagación das causas.
2.2.2.Intuición  (nous):  coñecemento  intuitivo  dos  principios  indemostrables  das

ciencias.
2.2.3.Sabedoría (sophía): inclúe aos dous graos anteriores e é o máis elevado de todos

os saberes, acabando na contemplación das entidades supremas da metafísica –Deus e o ser en canto ser.

Nesta clasificación das ciencias non aparece a lóxica porque é considerada un instrumento
metodolóxico para as outras ciencias –unha propedéutica (disciplina preparatoria).

30



Historia da Filosofía

ÉTICA E POLÍTICA EN ARISTÓTELES
 (intro ás dúas preguntas seguintes)

Tanto a Ética como a Política aristotélicas son disciplinas que teñen que ver coa acción humana,
co  exercicio  da  liberdade  e  da  vontade  humana,  é  dicir,  ambas  as  dúas  refírense  ao  que  os  gregos
denominaban  praxe (praxis  =  acción,  realización  de  algo,  actividade  práctica)  en  contraposición  á
actividade  teórica.  Na  ética  a  praxe  é  individual,  persoal  e  está  dirixida  á  realización  persoal,  ao
desenvolvemento da persoa como individuo con vistas a acadar a felicidade. No caso da política a praxe e
social no sentido de que trata de coordinar as accións de un colectivo o que implica ter en conta aos
demais,  ás súas opinións e as súas vontades individuais,  o que queda plasmado no dereito, en leis e
institucións  que  tratan,  precisamente,  de  facer  compatibles  os  intereses  individuais  no  seo  dunha
colectividade política cuxo fin é, como na ética, acadar a felicidade, pero neste caso no só a dunha persoa
senón a de toda a comunidade política constituída polos cidadáns (os homes –varóns– libres).

ÉTICA E POLÍTICA EN ARISTÓTELES. A ARETÉ

Antropoloxía (hilemorfismo antropolóxico)
Seguindo unha tradición presente no pensamento grego, Aristóteles considera a alma, tanto a

humana como a dos demais seres vivos, como principio de vida, isto é, como aquelo que explica os seus
movementos e actividades característicos. Dito de outro xeito, se consideramos aos seres vivos desde a
perspectiva da teoría hilemórfica a alma identificaríase coa forma e o acto, e o corpo coa materia e a mera
vida en potencia que actualizaría a alma.

Existen tres tipos de alma –segundo o tipo de ser vivo que se considere–, a vexetativa que se
encarga das funcións da nutrición, crecemento e reprodución e é propia das plantas; a sensitiva, propia
dos animais e que ás funcións da vexetativa engade a sensación, movemento no espazo e, en xeral, as
funcións superiores propias dos animais; e a alma racional ou intelectiva que é propia do home e que ás
funcións anteriores  engade as funcións racionais  superiores propias do ser  humano. Tanto en plantas
como animais ou como no home, a alma é única, asumindo os tipos superiores as funcións dos inferiores
nunha única alma indivisible cuxa característica esencial, no caso do home, é a racionalidade.

O corpo e a alma están unidos esencialmente e non só accidentalmente como pensaba Platón.
Presentan o mesmo tipo de unidade que a materia e a forma ou o acto e a potencia. A alma é, pois,
inseparable  do  corpo  o  que  leva  a  Aristóteles  a  negar  a  posibilidade  da  inmortalidade  das  almas
particulares aínda que, contraditoriamente, afirma a existencia dunha función da alma, o ‘entendemento
axente’, que é inmortal e eterna (aínda que non aclara moi ben este asunto).

A felicidade
A ética aristotélica, como xa ocorreu coa platónica, parte da concepción antropolóxica que se

utiliza como fundamento da mesma 
A pregunta coa que arranca a reflexión ética de Aristóteles é que é o bo para o home? e a

resposta  é  que  o  bo  consiste  na  felicidade  –por  iso  se  cualifica  á  ética  aristotélica  de  eudemonista
(eudaimonía = felicidade).  O problema está en decidir en que consiste a felicidade. Os discípulos de
Platón estaban divididos ao respecto, para algúns, a felicidade consistía en levar a vida activa do político
mentres que outros valoraban máis a vida contemplativa do filosofo e, finalmente, tamén había quen
pensaba  que  a  verdadeira  felicidade  se  atopaba  na  busca  do  pracer.  Platón  puxera  na  cima  do  seu
pensamento ético a idea de Ben como meta suprema pero isto non lle parece adecuado a Aristóteles
porque entende que hai moitos bens diferentes entre si e, ademais, a ética non pode ser entendida como
unha pura actividade teórica senón que é necesario que parta dos feitos –esta postura aristotélica ten
recibido o nome de empirismo ético.

Para Aristóteles hai bens exteriores (riqueza, poder, honores...), bens corporais (saúde, pracer...) e
bens da alma (sabedoría...), pero o ben supremo para cada ser ten que estar determinado pola súa esencia,
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e sendo o ser humano esencialmente racional (pois así o determina a súa alma) o ben supremo para el será
a busca da sabedoría.

Así que na consideración do que sexa a felicidade para o home, Aristóteles decídese polo que el
chama o exercicio perfecto da actividade propia do home, o desenvolvemento da súa esencia, que, como
vimos na súa concepción antropolóxica, non é máis que a actividade teórica, a sabedoría. Pero para que
dita  actividade  sexa  perfecta  e  conduza  á  felicidade  debe  ir  acompañada por  todas  as  virtudes,  sen
esquecer que tamén serán necesarios un mínimo de bens exteriores e corporais que permitan o seu pleno
gozo –con este último ingrediente Aristóteles introduce unha forte dose de pragmatismo na súa ética.

En definitiva, a felicidade consiste en unir contemplación teórica, virtude e bens exteriores. O bo
será aquelo que conduza o fin que é propio do ser humano e malo será todo aquelo que o aparte da
consecución de tal fin. En xeral o Ben e aquelo ao que tenden as cousas por natureza, o que determina a
súa esencia.

A virtude (areté)
A virtude non pode ser considerada unha condición natural do home nin algo obtido

mediante unha aprendizaxe teórica senón que é o modo de ser dunha persoa expresado na acción (praxe).
A virtude xunta vontade e coñecemento de causa,  o que permite unha elección reflexiva dos medios
necesarios para levar a cabo unha acción.

Aristóteles distingue dúas clases de virtudes, as virtudes éticas –morais– que se relacionan coa
sensibilidade pois teñen que ver  coas  nosas  paixóns e desexos e a  forma de actuar  no mundo; e  as
dianoéticas –intelectuais– referidas ao exercicio da razón.

As virtudes éticas consisten nunha disposición da alma para comportarse dun xeito determinado.
A única forma de adquirilas é mediante o exercicio de condutas virtuosas que as convertan en hábito
(ethos).  O propio Aristóteles sinala que para que un home sexa xusto, por exemplo, é necesario que
practique a xustiza. 

As principais virtudes éticas son: 
 Fortaleza: que se encontra no medio do medo e da temeridade.
 Temperanza: que se encontra entre a insensibilidade e a intemperanza e serve para regular os

praceres sensuais.
 Xustiza: que é o xusto medio que regula as relacións humanas e pode ser ‘distributiva’ que é a

que regula o que lle corresponde a cada individuo nunha sociedade segundo os seus méritos, e
‘conmutativa’ que é a que restaura a igualdade, cando esta se ve menoscabada por calquera
motivo, mediante regulacións legais.  Como é obvio, a  xustiza convertese en fundamento do
dereito e, polo tanto, en fundamento da convivencia política.

A postura aristotélica está  totalmente afastada do intelectualismo ético socrático tan presente
tamén na ética platónica. As virtudes éticas nos inclinan a comportarnos dunha maneira determinada que
non pode ser identificada simplemente co coñecemento, a vontade xoga tamén un importante papel na
definición e exercicio da virtude. 

Todas estas virtudes se atopan no termo medio –o xusto medio–, e dicir, no equilibrio entre os
extremos, que son igualmente perniciosos. Pero o ‘termo medio’ non é algo que podamos determinar
abstractamente senón que o seu establecemento se fará tendo en conta as circunstancias concretas nas que
estamos a actuar e nas que un individuo prudente será quen de escoller adecuadamente.

Xuntando todos estes elementos a definición precisa de virtude ética quedará, pois, como segue:
<<A virtude é, pois, unha disposición selectiva que consiste nun termo medio respecto a

nos, definido pola razón e como o decidiría un home prudente>> (Ét. Nic, 6, 1106 b 36).
Por último, se a virtude ética pode definirse como o ‘termo medio’ entre o exceso e o defecto, é

porque está relacionada coa concepción aristotélica do equilibrio cósmico segundo a que existe un orde
establecido por unha intelixencia superior que se reflicte no individuo humano facendo del unha especie
de ‘microcosmos’ que se comporta seguindo tal orde racional. Este ordenamento tamén terá o seu reflexo
na ‘polis’.

As  virtudes dianoéticas  ou intelectuais,  serán a culminación da vida moral,  e  implican unha
concepción da virtude como o cultivo das calidades persoais mediante a educación (non son innatas) pero
non unha mera repetición de actos virtuosos como as virtudes éticas. Son o resultado das accións (praxe)
conscientes, reflexivas e deliberadas.

Posto que a  dimensión máis  propia  do  ser  humano e  a  racional,  a  realización  plena  do ser
humano pasa polo exercicio das virtudes dianoéticas que se converten así nun ideal de vida que permitirá
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chegar á  felicidade (evidentemente,  non practicar  as  virtudes dianoéticas  impedirá ao home acadar a
felicidade).

As virtudes intelectuais ou dianoéticas son:

 Ciencia (episteme): coñecemento obxectivo e demostrativo do universal e necesario a partir de
principios non demostrables.

 Intelixencia  (nous,  intelixencia  intuitiva):  captación  intuitiva  dos  principios  e  axiomas  non
demostrables da ciencia.

 Sabedoría (sophía): comprensión teórica da realidade resultante da posesión conxunta de ciencia
e intelixencia.

 Arte (techné): capacidade racional para producir (obxectos, obras artísticas...)

 Prudencia (phrónesis): coñecemento práctico, orientado á acción, que nos permite alcanzar o ben
decidindo que medios usar e como debemos utilizalos. É a capacidade racional de usar principios
xerais axustándoos a situacións variables.

ÉTICA E POLÍTICA EN ARISTÓTELES. A IDEA DE POLIS E
A CONDICIÓN DE CIDADÁN:

Política
O bo é desexable para un so individuo, pero é máis importante cando afecta a un pobo ou un

Estado enteiro. A Ética desemboca na Política e esta última mesmo resulta ser máis importante que a
primeira. O todo é anterior ás súas partes e é por iso que o home non pode ser entendido sen referencia a
súa  totalidade  que  é  a  comunidade.  Así  o  home resulta  ser  concibido  como un  animal  político  ou
comunitario.

O Estado ten prioridade sobre o individuo porque pode bastarse a si  mesmo, cousa que non
poden facer a familia ou o individuo illado. Ademáis, o individuo, fora da polis, non sería propiamente
humano. Pero a autosuficiencia do Estado non se afirma para xustificar o totalitarismo político senón para
resaltar  a súa dimensión ética,  pois só no Estado se pode acadar o ben,  a xustiza e,  en definitiva,  a
derradeira perfección do ser humano. A política non ten sentido se non está rexida pola ética e a virtude.
O estado non ten unha función simplemente facilitadora da vida en común, ten unha dimensión ética que
vai máis aló do ámbito da simple importancia para a vida material da especie.

En canto a orixe do Estado Aristóteles considera dous puntos de vista:

 O xenético, segundo o que o Estado e o resultado dunha evolución na que o individuo é a orixe
da familia (unida por lazos de sangue e dominada patriarcalmente. Se estende aos escravos sobre
os que se exerce un dominio despótico). Da familia provén a tribo ou clan con un genos común,
a aldea (como asociación de familias  e  tribos por mor da defensa e do aproveitamento dos
recursos)  e,  ao  final,  a  cidade  (como  asociación  de  aldeas).  É  na  cidade  onde  se  acada
plenamente o desenvolvemento humano xa que nesta quedan garantidas, tanto como é posible, a
seguridade  e  a  facilidade  para  o  desenvolvemento  comercial  e  económico  pero
fundamentalmente a posibilidade de que o ser humano se realice alcanzando o seu máximo de
perfección (posto que o ser humano e un  zoon politikon que só pode alcanzar o seu máximo
potencial  no  seo  da  sociedade)  .  É  autosuficiente  en  todos  os  sentidos  (militar,  económica,
eticamente) e aínda que é posterior temporalmente á familia e á aldea, é  a causa final de ambas,
o fin ao que tenden e, polo tanto, máis importante que estas.

 O metafísico, segundo o que o ser humano, por natureza e un ser social destinado a vivir na
polis. Todas as calidades naturais do home, a linguaxe, por exemplo, revelan a súa disposición a
comunicarse cos seus semellantes e ser, polo tanto, un animal social, político (zoon politikon). O
cidadán será o que pida acadar o máximo desenvolvemento como ser humano; propiamente
falando só o cidadán é  plenamente ser humano, porque só el está destinado a levar á máxima
perfección o desenvolvemento da esencia humana.

No que respecta aos grupos sociais da polis, Aristóteles pensa que hai homes que son libres por
natureza e outros escravos. O seu é un ideal político elitista. Só poden ser cidadáns, os homes libres –
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segundo el , os guerreiros, sacerdotes e maxistrados– e só eles poden ser felices, excluíndo ás mulleres e
aos escravos pero tamén aos artesáns, labradores e comerciantes, en xeral aos traballadores dos que chega
a dicir que sería mellor que fosen escravos pois eles deben traballar para que os homes libres podan
dedicarse á filosofía e á busca da felicidade. 

En  canto  aos  tipos  de  goberno  que  Aristóteles  considera,  tamén  nisto  demostra  ser  moi
pragmático pois rexeita a política utópica de Platón –chegando a negar a posibilidade da existencia dun
estado  perfecto  en  sentido  absoluto– e  prefire  facer  unha  política  empírica  estudando  casos  reais
afirmando, ademais, que os distintos pobos viven diversas circunstancias (xeográficas, culturais...) o que
impide que podamos falar dun estado válido para calquera caso. Mantense, sen embargo, fiel ao modelo
da pequena polis, e considera que en ela pódense dar tres tipos de goberno virtuoso  –aqueles nos que
gobernan os mellores mirando polo ben común– que son a Monarquía (goberno dunha soa persoa xusta),
a Aristocracia (goberno duns poucos e máis preparados) e Politeia (goberno constitucional da maioría na
busca do interese común) aínda que a esta última nos poderiamos chamarlle sen máis Democracia. Estes
tipos de goberno teñen as súas formas dexeneradas –nas que gobernan os peores en proveito propio– que
son a Tiranía (goberno egoísta dunha soa persoa), a Oligarquía (goberno duns cuantos que buscan o seu
propio interese) e o que el chama Democracia, pero que nos poderíamos chamar, dende un punto de vista
actual,  Demagoxia  (dexeneración  da  politeia  na  que  moitos  buscan  gobernar  para  o  seu  beneficio
particular).

Respecto ás  formas non perversas  de goberno,  Aristóteles  non se atreve a  recomendar  a  un
Estado ningunha en especial,  porque adoitar  unha ou outra dependerá de multitude de circunstancias
empíricas como xa dixemos, aínda que, persoalmente, parece decantarse por unha Politeia –o que nos
chamamos  Democracia–  con  certos  aspectos  de  Aristocracia  que,  segundo  el,  é  a  comunidade  máis
moderada  xa que está sustentada polas clases medias  –os que non son moi ricos nin moi pobres– e
gobernada polos mellores, coincidindo así, na política, coa teoría ética da virtude como o termo medio.

RELACIÓNS (DE SEMELLANZA OU DIFERENZA) CON OUTROS AUTORES, CORRENTES
FILOSÓFICAS OU ÉPOCAS DA HISTORIA DA FILOSOFÍA

Os filósofos presocráticos, como no caso de Platón, teñen moitísima influencia no pensamento
de Aristóteles  como mostra  o feito  das  abundantes  citas  que deles  fai  nas  súas  obras.  Parménides  é
especialmente considerado pola súa visión do problema da imposibilidade do movemento derivada da súa
teoría do ser inmóbil que inflúe en Aristóteles á hora de buscar unha explicación racional do movemento
que sexa compatible co mantemento da invariabilidade das formas que constitúen a esencia das cousas
concretas. A teoría dos catro elemento de Empédocles está presente en Aristóteles na composición última
do mundo sublunar. Os sofistas, Parménides e Platón influíron no desenvolvemento da lóxica aristotélica.
Sócrates,  en  concreto  a  súa  visión  do  coñecemento  universal  e  necesario  que  se  plasma  na  visión
aristotélica das formas como meta do coñecemento abstractivo, e outra das influencias que se deixan
sentir en Aristóteles. De Platón, a pesar da crítica aristotélica á teoría das ideas, toma as características
básicas das ideas pero eliminando o feito de que estean separadas do mundo físico e uníndoas de xeito
definitivo ás cousas mesmas dándolles o nome de formas.

A influencia  de  Aristóteles  na  posteridade  foi  enorme,  quizais  ningún  filosofo  anterior  nin
posterior  impuxo  o  seu  pensamento  por  tantos  séculos  como  el,  pasando  pola  Idade  Media,  o
Renacemento e a Época Moderna, Moitos dos termos filosóficos usados aínda hoxe en día teñen o seu
orixe en Aristóteles (siloxismo, substancia, esencia, accidente, categorías...). A moderna ciencia da lóxica
tamén  lle  débelle  moito.  As  súas  investigacións  biolóxicas  e  o  seu  método  baseado  na  observación
influíron moito nas posturas empiristas do XVII e XVIII e, en xeral en todas as filosofías ‘cientifistas’.
Tamén foi fortemente criticado, non tanto el como os aristotélicos medievais, por supor a súa visión do
universo, que foi aceptada case sen discusión ate a aparición da Ciencia Nova no s. XVII (aínda que
Copérnico xa criticou o xeocentrismo no s. XVI), un freo para o avance da ciencia por mor da autoridade
exercida por este pensador que durante séculos foi indiscutido.

O TRÁNSITO CARA O MUNDO HELENÍSTICO

Aristóteles  é testigo do inicio do profundo cambio que se produce no ámbito cultural  grego
cando  comenza  a  producirse  o  transito  do  modelo  politico  da  polis  independente  e,  nalgúns  casos
democrática, cara a un novo paradigma político baseado no goberno unipersonal propio do Imperio de
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Alexandre ou as monarquias helenísticas posteriores. Este cambio enmarcase no periodo da cultura grega
coñecido como Helenismo que convencionalmente se sitúa entre a morte de Alexandre Magno (323 a. C.)
e a proclamación de Exipto, que estaba fortemente helenizado, como provincia romana (31 a. C.) tras a
derrota  de Marco  Antonio  e  Cleopatra,  reina  de  Exipto,  por  parte  de  quen  despois  sería  o  primeiro
emperador  de  Roma,  Octavio  Augusto,  aínda  que,  en  moitos  aspectos,  continua  durante  o  Imperio
Romano. 

Neste período a expansión imperial de Alexandre  –que levou a cultura grega ate a India, polo
este, e ao norte de África, polo sur– culminou a política de expansión da hexemonía macedónica sobre
Greza  obrigando  ás  polis,  empezando  por  Atenas,  á  renuncia  do  seu  status  de  cidades  estado
independentes. As tres monarquías nas que finalmente se fragmentou o Imperio á morte de Alexandre
Magno –tras enfrontarse entre si, durante uns corenta anos, os xenerais que se disputaron a herdanza de
Alexandre–, foron a dos Antigónidas (descendentes do xeneral Antígono, posuidores da parte europea do
imperio),  a dos Seléucidas  (descendentes  de Seleuco,  que retiveron a parte asiática)  e a dos Láxidas
(descendentes de Ptolomeo –aínda que a dinastía toma o seu nome do pai deste xeneral, chamado Lagos–
que mantiveron Exipto) . Estas tres monarquías conservaron a preponderancia da cultura helénica en toda
a área conquistada,  sen evitar,  sen embargo, o sincretismo cultural  e a  apertura da cultura grega aos
influxos do pensamento  e das relixións orientais. Estes influxos inclúen á ciencia, pero tamén pasan polo
maxia e mesmo a superstición a pesar do cal, unha das características máis salientables do helenismo é o
florecemento científico que ten lugar en Alexandría (no delta do Nilo), que se constitúe como o novo
centro cultural da época durante moitos séculos, co matemático Euclides (330-270 a. C.) con Eratóstenes
(275-194 a. C.) que calculou a circunferencia terrestre, como algúns dos seus principais expoñentes; e
fora desta cidade, con Aristarco de Samos (310-230 a. C.) defensor do heliocentrismo –unha rareza na súa
época–, ou Arquímedes de Siracusa (287-212 a. C.) matemático, físico e enxeñeiro, por exemplo. 

O mundo cultural helénico ampliouse e o ideal pasou de ser a polis a ser un ideal cosmopolita,
onde o cidadán xa non o é da polis senón do mundo, ampliando así os seus horizontes pero a costa de
perder os privilexios do cidadán libre das antigas cidades estado. Tanto o Imperio como as monarquías,
cambiaron completamente a  estrutura  política grega.  A ‘polis’ deixou de ser  o  referente político  dos
cidadáns, a democracia desapareceu e a vida dos gregos debía buscar novos ideais nos que se sustentar. O
cidadán pasaba de ser dono do seu destino e autor das decisións máis importantes, a ser unha peza dun
xogo no que outros tomaban as decisións, un mero individuo que nada podía facer para evitar a situación.

Durante  esta  etapa  seguiron  funcionando  en  Atenas  as  escolas  de  Platón  e  de  Aristóteles,
dirixidas  por  distintos  discípulos  dos  mesmos  pero,  xa  antes  da  época  helenística  propiamente  dita,
apareceron outras escolas ‘menores’ que exercerán tamén unha forte influencia na filosofía helenística:

 A Escola de Megara (fundada por Euclides de Megara [450-380 a. C.] discípulo de Sócrates) e
que se preocupou fundamentalmente pola lóxica e a linguaxe e influíu nos estoicos.

 O Hedonismo (fundada por Aristipo de Cirene [435-356 a. C.] tamén discípulo de Sócrates) que
predicaba a busca do pracer e influíu no Epicureísmo.

 Os Cínicos (escola fundada por Antístenes [450-365 a. C.], un ateniense de orixe humilde e, de
novo, discípulo de Sócrates,  aínda que o máximo representante dela foi Dióxenes de Sinope
[413-327 a. C.]) que buscaban a fortaleza de carácter, o autodominio e a indiferenza polos bens
materiais.

Xa na propia época helenística aparecerán tres escolas de grande importancia: o Epicureísmo
(fundada por Epicuro [341-270 a. C.], fillo de atenienses e cidadán ateniense el mesmo aínda que nacido
en Samos, illa grega fronte ás costas turcas), o Estoicismo (chamado así por onde se situou a súa sé, nun
pórtico  –stoa– da  ágora  de  Atenas.  Fundada  por  Zenón  de  Citio  [325-264  a.  C.])  e,  finalmente,  o
Escepticismo (fundada por Pirrón de Elis [360-275 a. C.], discípulo de Euclides de Megara).

Os escépticos  afirmaban que nada pode ser  coñecido con  certeza,  o  que incluía propoñer o
relativismo moral e, ante a disxuntiva de ter que manifestarse sobre algo propuñan, en consecuencia coa
súa doutrina, a suspensión do xuízo (ephoké), a indefinición, a renuncia expresa a coñecer a verdade. Esta
postura escéptica exerce un notable atractivo sobre calquera sociedade en crise,  como era o caso da
helenística, e tivo bastante repercusión.

Epicureísmo e Estoicismo queren, pola súa parte, dotar aos helenos de novos ideais substituíndo
a liberdade política e social por un novo tipo de liberdade individual na que a persoa se baste a si mesma
(autarquía).

Este novo estado de cousas notase especialmente na doutrina de Epicuro para quen é necesario
fuxir da política e refuxiarse na vida privada cultivando especialmente a amizade.

Os  estoicos,  a  pesares  de  predicar  que  a  verdadeira  liberdade  é  interior,  non  renuncian
radicalmente a actuación política.
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O ideal  de vida e de moral  en ambas as  dúas escolas (epicureísmo e estoicismo) será o do
‘sabio’,  único ser  que alcanzará  a  felicidade  plena.  Agora  ben,  a  forma en  que estoicos e  epicúreos
conciben ao sabio e,  en certos  aspectos,  distinta:  xa dixemos que teñen unha visión distinta sobre a
política, polo que o ‘sabio’ epicúreo non se esforzara en dominar a ‘retórica’, pero ademais a súa posición
con respecto á clemencia é radicalmente oposta: o Estoico non perdoa o erro, pois perdoar suxire que
quen pecou non é responsable do delito e ademais implicaría admitir que as leis non son xustas; pola
contra o epicúreo está sempre disposto a perdoar.

En calquera caso,  as  dúas escolas  continúan coa tradición socrática segundo a cal  a  virtude
identifícase co saber (intelectualismo moral).
 A felicidade é o obxectivo que o sabio pretende alcanzar e, para Epicuro, consiste en obter pracer
e fuxir da dor. A súa é un visión hedonista da natureza humana para a que o pracer non é a busca, sen
máis, do goce sen freo, senón, máis ben a fuxida da dor, do desagradable, por medio da moderación, a
consecución  dun ‘pracer  estable’ no que non exista  a  dor física e  nos permita  entrar  nun estado  de
‘ataraxia’ ou imperturbabilidade. Pese a todo foron mal entendidos pola tradición medieval (que sempre
preferiu aos estoicos) e tratados como unha especie de ‘pervertidos’ que só pensaban no goce sensual.

Os estoicos, pola súa banda, poñen a felicidade na virtude, o autodominio e a fortaleza de ánimo
que nos servirán para alcanzar a ‘apatheia’, a liberación das paixóns, un estado de ánimo no que nada, nin
pracenteiro nin doloroso, nos afecta, pero que non é sinónimo de desinterese, como demostra o interese
que puñan na política. A súa visión da natureza humana consiste en entendela fundamentalmente como
‘razón’, así vivir conforme o que é propio do home, é vivir conforme cos ditados da razón (que, como
veremos mandaranos obedecer ao destino).

No que se refire á súa concepción da Natureza, o epicureísmo adopta o atomismo de Demócrito
engadíndolle a caída vertical dos átomos e a teoría do ‘clinamen’ segundo a que unha desviación inicial
en algúns átomos provoca unha cadea azarosa de choques que dan lugar á formación do universo. Nesta
visión é importante destacar o carácter azaroso, casual, da formación do Universo, o que conducirá a
Epicuro a unha concepción indeterminista (non existe o destino, non hai nada determinado previamente) e
de afirmación plena da liberdade, empezando pola propia liberdade humana. O estudio da Natureza só lle
interesa a Epicuro en tanto que lle permitirá afirmar a posibilidade da felicidade do home, pois da teoría
atomista séguese a liberación dos tres grandes medos do home que le impiden gozar da existencia: o
medo ao destino (que non existe, todo é puro azar), á morte (da que non hai que preocuparse pois, se todo
é material,  non  existe  vida  máis  alá)  e  aos  deuses  (que  non se ocupan o máis  mínimo dos asuntos
humanos, rexidos polo azar e non polo destino).

Pola contra o Estoicismo predica o determinismo, nada podemos facer para cambiar as cousas. E
de parvos rebelarse contra o destino, o sabio acéptao serenamente pois é decisión divina e tratar de ir
contra el é incrementar os nosos sufrimentos.

No primeiro cristianismo a doutrina estoica terá unha grande influencia que, en moitos aspectos,
prolongarase tamén na Idade Media.
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FILOSOFÍA MEDIEVAL

HELENISMO: FILOSOFÍA E CRISTIANISMO

Durante o período marcado polo poder imperial de Roma ten lugar un feito clave para entender a
evolución  do  pensamento  filosófico  na  Idade  Media  europea.  Este  feito  é  o  nacemento  e  posterior
expansión do Cristianismo. Esta relixión nace no seo dunha tradición monoteísta previa, a hebrea, que no
momento  que  nos  ocupa,  tiña  a  Roma como potencia  colonial  dunha  zoa,  Palestina,  que  xa  estaba
dominada con anterioridade por unha dinastía helenística. Non obstante o pobo xudeu foi notablemente
refractario, polo menos as súas clases populares e maioritarias, ás influencias do mundo grecolatino.

Fronte  ao  xudaísmo en  ‘estado  puro’,  a  ‘versión’ cristián  do  monoteísmo  presentaba  varias
vantaxes para a súa aceptación por parte dos ‘xentís’ (os que non eran xudeus) de todo o Imperio. O
Cristianismo  tivo  dende  o  principio  unha  vocación  de  expansión  que  o  xudaísmo  non  cultivou.  O
Xudaísmo era unha relixión á que aquel que non era xudeu por nacemento tiña moi difícil acceso polos
seus requisitos e prohibicións que o cristianismo erradicou case na súa totalidade. Por último, o substrato
cultural  que  está  detrás  do  monoteísmo xudeu estaba  moi  lonxe do que  era  o  habitual  nun  Imperio
Romano culturalmente  herdeiro  do  helenismo;  foron  os  cristiáns  e  non os  xudeus,  os  que  con  máis
continuidade  e  éxito  levaron  a  cabo  a  tarefa  de  presentar  a  mensaxe relixiosa  recuberta  dun manto
filosófico que a fixera máis comprensible, máis ‘racional’ e asimilable por parte dos xentís.

Se ás anteriores avantaxes sinaladas, engadimos o feito de que no Imperio Romano non existían
fronteiras internas que dificultaran a difusión de ideas nin o tránsito dos seus súbditos (non só non os
dificultaba, senón que os facilitaba coa súa impoñente rede viaria e a seguridade das rutas comerciais
tanto terrestres como marítimas) e doado comprender como o Cristianismo, ao principio sen dúbida con
dificultades, expandiuse e chegou a ser, incluso, a relixión oficial do Imperio.

A adaptación do cristianismo á filosofía grega denominouse cristianismo helenístico e empezou
con posterioridade  o helenismo histórico  propiamente  dito,  ao redor  do s.  II  d.  C.  con Clemente de
Alexandría  –de  formación  estoica  e  con  influencias  platónicas.  Con  posterioridade  realizaranse  as
adaptacións neoplatónicas.

Como xa sabemos, durante a época helenística, e despois durante o Imperio Romano, coexistiron
cinco grandes doutrinas filosóficas:
Ademais dos clásicos platonismo e aristotelismo estaban presentes:

• O estoicismo: representado en Roma por Séneca filosofo romano nacido en Hispania (4-65 d.
C.), Epicteto, liberto de orixe grega que viviu en Roma (ca. 50-138 d. C.) e o emperador Marco
Aurelio  (121-180 d. C.). Está escola exercerá directamente sobre o cristianismo unha importante
influencia.

• O epicureísmo: seguido en Roma por Lucrecio (95-51a. C.).

• O escepticismo: que máis que unha corrente en si mesma apareceu en moitos autores misturado
coas influencias doutras escolas. Este foi o caso do orador Cicerón (106-43 a. C.) –quen ademais
ten  o  mérito  de  ter  adaptado  ao  latín  a  terminoloxía  filosófica  grega– que,  con  unha  forte
influencia estoica  presentou tamén características escépticas. Máis adiante e no ámbito máis
amplo do Imperio Romano o médico e filósofo grego Sexto Empírico, (finais do s. II e comezos
do s. III) destacou tamén por un certo escepticismo.

As doutrinas que elaboraron os pensadores da época do Imperio Romano seguían máis ou menos
as  pautas  das  escolas  orixinais  sen  demasiadas  novidades  importantes,  pero  pouco  a  pouco  foise
producindo un proceso de sincretismo (proceso de fusión e acercamento entre doutrinas inicialmente
distintas) que levou a algunhas delas a unha especie de unificación na que, sen embargo, unha das escolas
era a predominante. Platonismo (interpretado pitagoricamente), aristotelismo e estoicismo iniciaron unha
fusión –da que non se poden excluír certas doses de escepticismo– da que o epicureísmo, foi excluído por
ateo  e  libertino  o  que  conviña  tamén os  intereses  dos  filósofos  cristiáns– na  que  a  escola  platónica
resultou ser a que máis peso tivo é, polo tanto, constituíu o tronco principal da filosofía resultante.

Xurdiu, deste xeito, dende o século III d. C. unha filosofía hexemónica chamada Neoplatonismo.
O seu fundador foi Plotino (205-270. Licópolis, Exipto) que no ano 245 funda en Roma unha escola con
un enorme éxito e influencia. O cristianismo non foi alleo a esta nova visión filosófica e moi pronto os
principais pensadores cristiáns, aínda que non todos estaban de acordo, atoparon puntos en común que
permitían realizar o intento de utilizar o neoplatonismo, ademais do estoicismo, como envoltura filosófica
do cristianismo.

Os filósofos neoplatónicos propúñanse, de feito, destacar a transcendencia do Ser Divino, e dicir,
a súa enorme diferencia ontolóxica (que o sitúa máis aló da realidade inmediata) cos seres imperfectos do
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mundo sensible o que casaba marabillosamente coa visión cristiá. Sen embargo, segundo Plotino, os seres
existentes proceden do ‘Un’ (é o nome que lle da Plotino ao Principio Supremo), por un proceso de
‘emanación’,  segundo o que, dende o Un, van xurdindo  –de xeito necesario,  sen que Deus o desexe
voluntariamente–, como dunha fonte mana auga, unha serie de realidades intermedias, cada vez máis
imperfectas, ate o mundo sensible. O emanatismo oponse o concepto cristián de creacionismo –segundo o
cal os seres proceden da nada por un acto voluntario de creación por parte de Deus– e é o creacionismo a
doutrina que máis claramente diferencia a Deus das súas creacións, pois destaca a continxencia dos seres
creados  –cunha existencia que depende doutro ser, de Deus– fronte a necesidade do ser divino  –cunha
existencia que non depende de ningún outro ser.

En consecuencia, o emanatismo non destaca, pese a pretendelo, a transcendencia do Ser Divino,
pois desta teoría, loxicamente, se segue un panteísmo (identificación de Deus co Universo) xa que as
cousas proceden de Deus de forma necesaria, non continxente (por un acto de vontade divina), e, polo
tanto, non se distinguen, ontoloxicamente falando, de Deus mesmo (comparten a súa forma de ser).

Pese a esta grande diferencia co cristianismo, moitas das doutrinas platónicas e neoplatónicas si
que puideron ser utilizadas polos cristiáns:

 A existencia dun mundo distinto ao sensible, o Mundo das Ideas que os neoplatónicos situaban
na mente divina, o que conviña mellor aos intereses cristiáns

 A afirmación de que o mundo sensible foi feito a semellanza das Ideas, o que, por estaren estas,
segundo o neoplatonismo, na Mente Divina, cadra moi ben coa concepción cristián de que o
mundo leva a marca, a pegada divina.

 O concepto de participación interpretado en termos creacionistas (alleos, en realidade, tanto a
Platón como aos neoplatónicos), serviu aos cristiáns, que rexeitaban o emanatismo neoplatónico,
para resaltar a continxencia do creado fronte á necesidade divina, pois o creado so é por que
participa do ser de Deus, recibindo, por vontade de El, a súa existencia.

 A figura e o papel do Demiúrgo que foron interpretados polo cristianismo de novo nunha clave
creacionista que non estaba presente nin na doutrina platónica orixinal nin na reinterpretación
neoplatónica.

 A teoría  platónica  que  sitúa  á  idea  de  Ben  por  riba  das  outras,  unida  á  insistencia  do
neoplatonismo  de  resaltar  a  transcendencia  do  Ben  ou  Un,  daban  pe  á  unha  interpretación
monoteísta que, evidentemente, interesaba á nova relixión.

 A teoría da inmortalidade da alma.

 O concepto de purificación.

 O xuízo das almas despois da morte.

AS NOVAS IDEAS FRONTE AO MUNDO GREGO

A aparición do cristianismo foi un fenómeno histórico de primeira magnitude que deu un xiro á
cultura grecolatina; pero tampouco se pode negar que no esforzo por achegarse aos parámetros culturais
do helenismo o cristianismo quedou tamén marcado para sempre coa pegada da linguaxe filosófica o que
fixo del unha relixión que buscou permanentemente unha presentación racional, na medida en que isto era
posible, dos seus contidos doutrinarios. O cristianismo introduciu notables variacións con respecto os
temas e concepcións tradicionais da filosofía. Conceptos como o de Deus ou Verdade son alterados en
función  dos  intereses  relixiosos  e,  ademais,  se  introducen  novos  conceptos  ou  se  retocan  conceptos
anteriores. As consecuencias destas novas ideas alcanzan a todos os ámbitos do pensamento: a Ética, a
cosmoloxía, a antropoloxía e, por suposto á teoloxía. Algúns dos principais temas desta nova relixión que
tiveron un grande impacto na cultura grecolatina son os seguintes:

• O monoteísmo: concepto que os gregos nunca alcanzaron en sentido estrito, que ao ser trinitario
(un só Deus e tres Persoas distintas) tampouco responde o monoteísmo de tipo xudeu.

• O  creacionismo:  ou  creación  do  mundo  da  nada  (ex  nihilo),  absolutamente  ausente  do
pensamento filosófico anterior e que implica que so Deus é eterno pois calquera outra cousa,
incluíndo o espazo (mesmo o baleiro), a materia ou o tempo e creada por El.

• Deus é ‘providente’, é dicir, ocupase directamente dos asuntos humanos e do correr da historia.
Esta doutrina non é totalmente novidosa,  pois xa os estoicos falaban de un Deus providente
aínda que  identificaran a providencia co destino (son deterministas). O máis caracteristicamente
cristián é o afán por introducir a Deus na  historia da humanidade intervindo, se é preciso, nos
asuntos humanos.
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• Moito máis sorprendente e importante é o feito de que os cristiáns consideraban que Deus non só
era providente e podía intervir nos asuntos humanos, senón que entrou directamente na historia
do  home facéndose  El  mesmo home e  sufrindo  como tal  por  vontade  propia  nunha  época
histórica precisa  –a do tempo da vida de Xesús. Tal ‘humanización’ ou ‘rebaixamento’ non se
vira nunca na actuación dun deus da antigüidade que xamais se confundía cos mortais e se sufría
nunca era por propia decisión, e, dende logo, nunca nun tempo histórico preciso, senón mítico.

• A omnipotencia: a idea de un Deus todopoderoso, capaz de milagres, chocaba coa concepción
grega da imposibilidade de violación das leis naturais.

• O Cristianismo, ao entenderen que posúe a verdade absoluta e enteira revelada polo mesmo Deus
(que, por tanto,  está nun plano superior  as  teorías  e  ‘verdades’ de calquera filosofía),  ven a
romper coa tradicional visión grega do problema, moito máis modesta, que non pretendía estar
en posesión de verdades absolutas  –quizá só no caso de Platón–, como demostraba o feito da
coexistencia de filosofías contrapostas que podían ser discutidas racionalmente.

• O pecado: xa non é concibido como ignorancia (intelectualismo moral), senón como o resultado
da maldade propia do home e da súa liberdade, que lle leva, conscientemente, a ceder á súa
inclinación natural (o mal).

• O  mandato  cristián  de  amor  ao  próximo  implica  tamén  unha  revolución  ética  pois  na
mentalidade grecolatina non se contemplaba o perdón e o amor mesmo polos inimigos.

• A paternidade e o amor divino: Deus como pai, establecendo unha relación persoal (paterno-
filial) co home nin se lles pasou pola cabeza aos gregos.

• Deus se ocupa dos homes e lles outorga un don, a Graza, para discernir o ben do mal que poden
usar libremente e por cuxo uso serán xulgados.

• A concepción do home: o home é feito a imaxe e semellanza de Deus e centro do universo, non é
un ser máis, como se cría na cultura grecolatina. Somos (definitivamente) inmortais e non só a
alma o será senón que e os corpos tamén resucitarán ao final dos tempos. Isto se debe a que o
dogma  cristián  implica  que  o  home  é  corpo  e  alma  indisolublemente  pero,  na  práctica,  o
platonismo máis ou menos manifesto de moitos dos dos primeiros pensadores cristiáns levounos
a defender un dualismo ontolóxico que non se compadece co dogma.

• A concepción do home leva ao cristianismo a unha postura especialmente estraña ao pensamento
grego. O cristianismo cre que a resurrección final  dos corpos marca o fin da historia  que é
concibida como un proceso lineal con principio e fin, non cíclico –que era o que os gregos, como
moito, concibían coa teoría do Eterno Retorno, o que implicaba volver a vivir a mesma vida con
cada novo ciclo– e no cal Deus actúa directamente dándolle orde e sentido.

SANTO AGOSTIÑO

MARCO HISTÓRICO-CULTURAL E FILOSÓFICO DO AUTOR

Naceu en 354, Tagaste, Numidia, actual Alxeria no 430 e morreu en  Hipona, Numidia, actual
Tunes o caer enfermo durante o asedio dos vándalos a esta cidade.

Santo Agostiño tivo un pai pagán e unha nai cristiá (santa Mónica), estudou retórica en Cartago e
dos 15 aos 30 anos levou alí unha vida dedicada a gozar dos praceres mundanos. Non obstante tamén tivo
tempo  para  o  estudo  e  parece  ser  que  a  lectura  de  Cicerón  (en  concreto  o  desaparecido  diálogo
Hortensius) levouno máis adiante ao cristianismo. Os 19 anos, preocupado por encontrar unha resposta ao
porqué da existencia do mal no mundo, fíxose seguidor do maniqueísmo que foi unha relixión fundada
por Mani ou Manes, persa nacido na cidade de Babilonia (ca. 216-276). Considerada tradicionalmente
como  unha  herexía  do  cristianismo  –xa  que  Mani  foi  educado  nunha  secta  baptista  gnóstica– o
maniqueísmo  pode  ser  tamén  simplemente  froito  do  sincretismo  entre  cristianismo,  budismo  e
zoroastrismo, relixión esta última fundada por Zaratustra (Zarathustra ou Zoroastro) persa dos ss. VII-VI
a. C. do que non está claro se existiu realmente.  Desta última relixión tomaría o maniqueísmo a súa
concepción de dúas potencias, a do ben (Deus) e a do mal (a materia), atribuíndo a existencia do mal no
mundo a última que nada tería que ver co Deus encarnado no principio do ben.

Máis tarde, no 383, desenganado xa do maniqueísmo  –que, non obstante, deixou pegadas nel
como a preocupación, que non o abandonou xamais, por explicar a existencia do mal no mundo–, se
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traslada  a  Roma  onde  ensina  retórica  e  coñece  a  doutrina  da  Academia,  tinguida  a  esta  altura  do
escepticismo propio da época que lle tocou vivir, e tamén coñece alí o pensamento epicúreo.

Foi bautizado no ano 387 en Milán polo bispo Santo Ambrosio quen influíu grandemente na súa
conversión ao cristianismo. No 391 foi ordenado sacerdote e no 396 foi nomeado bispo de Hipona onde
morrerá no ano 430 durante a invasión dos vándalos.

Entre as súas obras destacan  Confesións,  onde Santo Agostiño reflexiona sobre a súa propia
persoa e a súa evolución; De Trinitate onde, ademais do misterio da trindade, se estudan as relacións entre
razón e fe; De Civitate Dei, onde se analiza a destrución do Imperio, a relixión cristiá e a Historia.

Os seus escritos son comunmente considerados como unha obra de transición entre o Mundo
Clásico e a Idade Media na que se constata a decadencia do Imperio e das escolas filosóficas helenísticas
caracterizadas nesta época por unha forte tendencia ao escepticismo e se sentan as bases do que vai ser a
filosofía dominante durante a primeira metade da época medieval. Na obra de Santo Agostiño valorase
moi  positivamente  o neoplatonismo  –que,  a  pesares  de ser  unha filosofía  da época do Imperio,  non
compartía o carácter escéptico das escolas helenísticas e da Academia platónica da época e daba unha
explicación  sobrenatural  do  mundo–  chegando  a  declararse  neoplatónico  antes  de  converterse  ao
cristianismo e convencerse de que ambas doutrinas eran incompatibles en varios aspectos  –recordemos
especialmente  o  problema  da  voluntariedade  do  acto  de  creación  por  parte  de  Deus  fronte  ao  feito
necesario de aparición das  cousas  por emanación, e  a  imprescindible claridade da diferencia entre a
necesidade de Deus fronte á continxencia das cousas creadas por El–. Sen embargo, estaba firmemente
convencido de que a doutrina platónica, liberada do escepticismo académico, era moi afín á fe cristiá, e
isto vai constituír unha constante na súa obra.

O PROBLEMA ENTRE RAZÓN E FE: SANTO AGOSTIÑO

O cristianismo e as súas novas ideas xeraron dende o primeiro momento adhesión pero tamén
rexeitamento, isto provocou que moitos dos primeiros filósofos cristiáns saíran na súa defensa. A estes
primeiros defensores das criticas pagáns chámaselles ‘pais apoloxistas’ (apoloxía = defensa). Superada
esta inicial fase defensiva (s. II e comezos do s. III), os pensadores cristiáns empezan a utilizar a filosofía
para dar argumentos racionais en prol da súa relixión e se engloban dentro do grupo de ‘pais da Igrexa’
(ss. III-VIII). Todos eles (incluíndo aos chamados ‘pais apostólicos’, do s. I e comezos do II, que non
foron escritores filosóficos) integran a chamada ‘patrística’. É neste momento cando as influencias do
neoplatonismo e do estoicismo, sobre todo, se farán notar no pensamento cristián. Se soe falar de ‘pais
gregos’ e  ‘pais latinos’ atendendo á súa orixe e lingua de expresión.  Para Xustino (ca.  100-163, pai
apoloxista grego que se pode considerar o fundador da patrística) o cristianismo non só é compatible coa
filosofía senón que a fe será a culminación da razón. Pola contra Tertuliano (ca. 155-222, pai apoloxista
latino que se adheriu o ‘montanismo’ secta rigorista extrema que non é aceptada como ortodoxa pola
igrexa católica) cree que a fe e superior á razón e que a filosofía é perniciosa para a relixión; esta postura
queda perfectamente retratada na súa frase credo quia absurdum (creo porque é absurdo).

O máximo representante da patrística é o ‘pai da Igrexa’ S. Agostiño de Hipona. No pensamento
cristián xurdiu dende o primeiro momento un problema de enormes consecuencias. Ata a aparición do
cristianismo no pensamento filosófico, acadar a verdade era unha cuestión exclusiva da razón, máis esta
relixión propuña outra forma de acceder ao coñecemento, a fe. Cabía a posibilidade de que fe e razón non
coincidisen nas súas afirmacións (de feito as teorías de moitos filósofos contradicían os dogmas de fe),
polo que eran de esperar unhas relacións conflitivas entre ambas. Dita conflitividade deuse, de feito, ao
longo da historia da filosofía cristián pero non no caso de moitos dos seus iniciais representantes, como
por exemplo o propio Santo Agostiño.

Hoxe en día, en xeral, tendemos a separar claramente o ámbito da fe do da razón entendendo, se
somos crentes, que hai ‘verdades’ que son propias da fe –que non poden ser aclaradas por unha razón que
é  limitada– e  outras  que  son  exclusivas  da  razón  e  que  esta  debe  acadar  por  sí  mesma,  de  forma
autónoma, sen recorrer a ningunha outra axuda. Por este motivo establecemos fronteiras entre a fe e a
razón e pensamos que non se deben mesturar as súas distintas competencias.

Sen embargo, para Santo Agostiño, pese a que recoñece que fe e razón, en teoría, pertencen a
ámbitos diferentes, non hai separación nin fronteiras entre a fe e a razón polo que respecta á consecución
do seu obxectivo que é o coñecemento da Verdade. Posto que S. Agostiño consideraba que existía unha
única verdade (que, naturalmente, coincidía coa verdade cristián), as dúas aspiran a chegar a ela sen que
se presenten conflitos e contradicións entre elas. En certo sentido a filosofía e a teoloxía se identifican
porque o auténtico coñecemento que busca a primeira e o de Deus e a alma que son os obxectos da
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segunda.  O  coñecemento  racional  ten  que  estar  iluminado  e  guiado  pola  fe  que,  a  súa  vez,  se  ve
enriquecida e referendada pola razón que contribúe a aclarar os elementos máis escuros da fe e nos axuda
a alcanzala.

En consecuencia,  razón e fe  teñen un único obxectivo común, a  verdade única,  común para
ambas, que tratan de acadar conxuntamente sen que se presenten especiais conflitos entre unha e outra, o
que esquematicamente poderíamos representar como segue:

Razón                          
            +                         Verdade

Fe                          

Practicamente isto significaba que cando razoamos a fe orienta os nosos pasos e que a razón ten
a función de aclarar os contidos da fe e, todo elo, sen que se presenten puntos de fricción ou conflito entre
elas, pola contra, deben axudarse mutuamente como expresa a máxima Crede ut intelligas. Intellege ut
credas (Cree para entender. Entende para crer). Isto o sitúa a medio camiño entre os que cren que ao
coñecemento de Deus só se pode chegar pola fe (fideístas) e os que cren que só a razón proporciona
coñecemento auténtico. Esta visión sobre as relacións entre a razón e a fe permaneceu practicamente
inalterable na corrente agostiña que predominou nos primeiros séculos da Idade Media.

Razón e fe, non obstante, presentan diferenzas entre elas. A fe constitúe un camiño para chegar á
verdade que non precisa demostración racional o que a fai ‘superior’ á filosofía no senso de que esta
última necesita da guía e corrección da primeira que ‘xa está na verdade’, xa coñece as respostas ás
preguntas racionais. Outra diferenza entre ambas é que a fe e un don de Deus, se ten ou non se ten, en
tanto que a razón e un don natural co que todos os homes nacemos e que temos que desenvolver por nos
mesmos. 

 Exemplo de actuación conxunta e sen conflitos entre fe e razón, o fenómeno do coñecemento é
explicado por S. Agostiño dende unha perspectiva platónica, adaptada ao dogma cristián, segundo a que a
razón podería levarnos ao coñecemento de Deus pois e capaz de ir máis ala deste mundo terreal.

Así, Agostiño deseñou unha serie de demostracións racionais da existencia de Deus:

• A ‘Orde do Universo’ tivo que ser establecida por un Ser Creador.
• O chamado ‘argumento do consenso’ segundo o que se a maior parte da humanidade cre en Deus

(ou nos deuses) entón ten que existir –o que é, en realidade unha falacia ad populum.
• O chamado ‘argumento da perfección e inmutabilidade das ideas’ segundo o que se posuímos

ideas perfectas, nos, que somos imperfectos, non podemos ser a súa causa, logo teñen que ser
causadas en nos por un ser perfecto (Deus)

Sen embargo, existía un problema que consistía en como explicar o coñecemento dende unha
posición que, basicamente, seguía sendo platónica tendo en conta que o cristianismo non podía aceptar
sen máis a  teoría  platónica do coñecemento como recordo da estancia anterior  no Mundo das Ideas,
porque isto implicaba: 1º) unha preexistencia da alma que non era admisible dende a fe, e 2º) supoñer a
existencia independente dunhas entidades que, polas súas características, serían semellantes ao propio
Deus, o que, obviamente, tampouco podía ser admitido.

A única solución posible sería, en primeiro lugar, aceptar a teoría neoplatónica que afirmaba que
as ideas non existían de forma independente, senón na mente divina, o que si pode ser admitido polo
cristianismo  pois  non  implica  renunciar  a  primacía  divina;  e,  en  segundo  lugar,  supoñer  que  o
coñecemento desas ideas prodúcese por un acto de ‘iluminación’ debido a Deus polo que, gracias a que a
parte superior da alma humana –o espírito– está en contacto co Ser Supremo, coñecemos as ideas que
están na súa mente xa que a razón pode chegar a elas mediante a luz proporcionada pola fe. Esto é o que
se coñece co nome de ‘Teoría da Iluminación’ que non e máis que unha mostra do que vimos dicindo de
que o coñecemento se produce sen conflitos aparentes entre fe e razón gracias ao papel de guía que a
primeira exerce sobre a segunda.

Outros exemplo de actuación conxunta e sen conflitos entre fe e razón é a consideración que S.
Agostiño ten do ser humano na que, como excepción, deixa que o filósofo estea por riba do teólogo.
Como cristián, S. Agostiño considera ao home, pois así o afirma a fe, o conxunto de corpo e alma (non
debemos esquecer o dogma da resurrección da carne), pero, consecuente co seu platonismo e esquecendo,
en certa medida, a súa condición de cristián, cando trata o problema do home fala exclusivamente da
alma.
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Como mostra  dos  problemas  racionais  que  podía  presentar  o  dogma cristián  sobre  o  home
podemos tomar o tema da transmisión do pecado orixinal. Se o pecado se transmite dende Adán e Eva,
como afirma o dogma,  entón deberíamos herdar  a  nosa alma dos nosos primeiros  pais  (esta  postura
coñecese co nome de traducianismo) o que suporía, loxicamente, a crenza na preexistencia da alma, o que
non é compatible coa fe, pese a que os que a sostiñan non admitían a preexistencia. Outra posibilidade era
afirmar que a alma é creada dun modo inmediato por Deus no momento da concepción dun novo ser
humano (dita  teoría  coñecese co  nome de creacionismo) pero  así  quedaría  sen explicar  como é que
‘herdamos’ o pecado orixinal. Parece que Santo Agostiño sentíase máis atraído pola teoría traducianista,
pero non acababa de convencerse de ningunha das teorías que, ao respecto, circulaban na súa época.

Outro dos problemas relacionados coa concepción do home era o do mal,  no que tamén se
aprecia o esforzo de Agostiño por conciliar fe e razón. O home, para o cristián, é un ser libre, moralmente
falando, que pode escoller entre o ben e o mal. Agora ben, a existencia do mal, tanto da maldade humana
como o do mal entendido como mal físico (enfermidades, morte, miseria, desastres naturais, etc.) presenta
un problema: Non será Deus, como creador de todo, responsable da existencia do mal?. Como é posible
que El cree o mal si é Bo (non desexaría cometer a ‘maldade’ de crear o mal)  e Omnipotente (pode facer
o que desexe e, polo tanto, a existencia do mal non e algo que El non poda evitar)?. A solución, aínda que
insatisfactoria pois en último término non responde os interrogantes formulados, viría dada por concibir o
mal  non como algo  real,  senón como unha privación o ausencia de  ben.  Dita  solución foi  aceptada
maioritariamente polos teólogos cristiáns.

Por último, a concepción agostiña da Historia e do Estado revela tamén, no fondo, a súa crenza
íntima de que, pese a que fe e razón non teñen porque entrar en conflito, en último termino a fe deberá
prevalecer  e  sempre  será  mellor  unha  explicación  teolóxica  da  realidade  que  unha  explicación
simplemente humana:

Segundo Agostiño existen homes que aman a Deus por riba de todo e estes constitúen a ‘cidade
de Deus’, pero outros amanse a si mesmos desprezando a Deus, estes forman a ‘cidade terrea’.

Non se pode, sen máis, identificar a cidade de Deus coa Igrexa e a terrea co Estado. En realidade
as dúas cidades encóntranse mesturadas en toda época e sociedade e a súa separación total só terá lugar ao
fin dos tempos. Sen embargo, e innegable que esta teoría pode interpretarse como unha fundamentación
da primacía da Igrexa sobre o Estado segundo a que,  este  último desenvolve o papel  secundario de
organizar a convivencia e o benestar temporais, en tanto que a primeira e a encargada de vertebrar e
formar moralmente ao Estado.

Na práctica isto significaba que ningunha decisión dun Estado cristián tiña verdadeiro valor
senón estaba referendada polo Papa. Este estado de cousas levará no futuro aos distintos estados europeos
a un enfrontamento co poder terreal do papado.

RELACIÓNS (DE SEMELLANZA OU DIFERENZA) CON OUTROS AUTORES, CORRENTES
FILOSÓFICAS OU ÉPOCAS DA HISTORIA DA FILOSOFÍA

Obviamente a primeira semellanza que temos que sinalar e a forte influencia platónica –e tamén,
en certa medida, e a miúdo para contradicila, neoplatónica–  en toda a obra de S. Agostiño que constituirá
a grande síntese filosófica entre cristianismo e filosofía durante a primeira metade de da Idade Media.

Toma de Aristóteles a crenza na sociabilidade natural do ser humano, dos estoicos o carácter
interiorizado da súa ética en contraposición á dimensión política da ética grega anterior ao helenismo.

Polo que respecta á súa influencia posterior cabe destacar a influencia en toda a primeira parte da
filosofía medieval e na primeira escolástica, especialmente en  S. Anselmo de Canterbury (s. XI) que,
entre outras  influencias,  constrúe o seu ‘argumento ontolóxico’ da existencia de Deus baseándose no
‘argumento da perfección e inmutabilidade das ideas’ de Agostiño.

A pesares de que Santo Tomé (s. XIII)  difire del en moitos aspectos, como aristotélico que é,
toma  de  S.  Agostiño  a  súa  concepción  da  transcendencia  divina,  a  crenza  de  orixe  platónico  do
‘exemplarismo’ –a crenza de que a realidade das cousas físicas é participada das ideas divinas– e a súa
presentación do problema do mal –que, máis tarde, tamén influirá en Leibniz (s. XVII).

A súa concepción ética, que lle da máis importancia á vontade que ao entendemento, ao querer
que ao coñecer, influirá sobre os principais lideres relixiosos protestantes como Lutero ou Calvino (s.
XVI)

Finalmente  a  súa  concepción  de  superación  da  dúbida  a  partir  dos  datos  inmediatamente
evidentes da conciencia, influirá en Descartes (s. XVII) e Husserl (s. XIX).
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A NOCIÓN DE ESCOLÁSTICA E O NACEMENTO DA UNIVERSIDADE

Ata o s. XIII toda a filosofía cristián xirará en torno á filosofía de S. Agostiño e a máxima figura
da corrente agostiña será S. Anselmo de Canterbury (1033 –Aosta, Italia‒. 1109 –Canterbury, Inglaterra‒)
quen tamén é considerado como o primeiro pensador escolástico. O término ‘Escolástica’ provén do feito
de que os centros de estudio eran as ‘escolas catedralicias’, fundadas nas distintas sés episcopais –que,
posteriormente, darán lugar ás Universidades– que substituíron ás escolas dos mosteiros que ata entón
eran os centros educativos máis importantes.

No tránsito do s. XII ao s. XIII,  no que a Escolástica abandona a inspiración platónica para
adoptar o aristotelismo, comenza o período do pensamento escolástico coñecido co nome de ‘Grande
Escolástica’, porque é o período de máximo esplendor deste fenómeno filosófico. É neste momento no
que vai a desenvolver a súa doutrina a figura máis importante de todo o escolasticismo, S. Tomé de
Aquino e coincide con boa parte  do período de nacemento e desenvolvemento das universidades.  O
propio S. Tomé estudou e exerceu na universidade de París e noutras de Francia e Italia. Boa parte do
escolásticismo desenvolvese pois no ámbito académico das universidades europeas.

A  expresión  ‘universidade’  ven  do  latín  ‘universitas’  que  significa  gremio,  e  refírese  á
corporación ou gremio de profesores e estudantes que orixinalmente xurdiu en Boloña para regular a vida,
normativa e profesión de mestres e estudantes. Estas universidades aparecerán na Alta Idade Media e
nelas ensinábanse –despois de aprender as artes liberais básicas que permitían obter o título de bacharel
(Trivium: gramática, dialéctica e retórica e  Quadrivium: aritmética, xeometría, astronomía e música)–,
Artes  (que  abarcaban varias  ciencias  e  equivalerían,  máis  ou  menos  á  filosofía),  Leis,  Medicina  ou
Teoloxía  (esta  última,  xunto  coas  Artes,  era  a  que  interesaba  os  autores  escolásticos).  As  clases
impartíanse en latín e non había exames máis que un oral, pero moi completo, do conxunto de cada grado.
Orixinalmente as escolas catedralicias se crearon fundamentalmente para formar cregos seculares –que
vivían no ‘século’, no mundo ordinario e corrente e se diferenciaban así dos cregos regulares que seguían
unha regra monacal–  pero moitas persoas que non desexaban ser relixiosos tamén asistiron a elas.

A primeira universidade foi, probablemente, a de Boloña en Italia, fundada en 1088 (é materia de
discusión a data de fundación efectiva das distintas universidades europeas). Pronto se estenderon por
toda Europa posto que moitas das cidades con catedral transformaron as súas escolas en universidades.
Destacaron moito as universidades francesas, especialmente a de París, xa que Francia chegou a ser o
centro intelectual de Europa no século XII. A universidade de Paris fundouse en 1200, Oxford en 1208 e
en  1209  Cambridge  –por  parte  de  varios  académicos  de  Oxford–  (estas  fundacións  son  de  facto  e
discutibles, pois, en moitos casos o titulo oficial de ‘universidade’ foi outorgado polas autoridades en
datas posteriores.  De feito o primeiro titulo oficial  de universidade de Europa foi  outorgado polo rei
Afonso X de Castela e León á universidade de Salamanca en 1253 aínda que, de facto, funcionaba como
universidade dende 1218). A finais da Idade Media había moitas universidades estendidas principalmente
por Inglaterra, Francia, Alemaña, Italia, España, Portugal e outros países europeos. Os grandes mestres
destas universidades atraían a estudantes de todas partes de Europa e a maioría deles eran segrares que
desexaban exercer profesións liberais ou estaban o servizo dos estados ou grandes señores e  querían
ampliar os seus coñecementos para exercer mellor as súas funcións. Naturalmente seguía habendo cregos
entre  os  estudantes  e  mestres  (como  era  o  caso  de  Santo  Tomé)  pero  non  eran  necesariamente
maioritarios.

A temática  tratada  pola  Escolástica  nas  universidades  e,  antes,  nas  escolas  catedralicias  se
centraba,  por  suposto,  na  teoloxía  pero  tamén  abarcaba  todas  as  áreas  onde podían  existir  conflitos
potenciais  entre  fe  e  razón  polo  que,  aínda  sendo  as  cuestións  maioritariamente  relixiosas,  tiñan
derivacións epistemolóxicas, éticas, cosmolóxicas, lóxicas, antropolóxicas, etc. e dicir, tratábanse tamén
temas eminentemente filosóficos.

Unha das características máis senlleiras da Escolástica é o seu método que xurde como método
de ensino. Nel se utilizaban a lectio (lectura de textos) e a disputatio (discusión pública sobre un tema).

As lectio eran sobre textos teolóxicos como pasaxes da Biblia ou textos de escritores cristiáns,
pero tamén se utilizaban textos filosóficos, especialmente textos aristotélicos a partires dos s. XIII –no
que, por evolución das facultades de Arte, apareceron as facultades de Filosofía.

As disputatio podían ser de dous tipos: a quaestio disputata ou ‘cuestión disputada ordinaria’ que
se facía normalmente unha vez por semana –ocasionalmente algunha vez máis–, que duraban da mañá ao
mediodía ou a tarde, e na que se discutía un tema sinalado previamente e sobre o que o mestre daba unha
explicación final, e a  disputatio quodlibet ou ‘cuestión disputada extraordinaria’ sin tema prefixado nin
puntos previos –quodlibet quere dicir, aproximadamente, ‘con liberdade’, ‘sobre calquera  tema’...– que
normalmente se realizaba só unha vez o ano con un grande mestre como protagonista e podía durar varios
días.
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En ocasións  as  cuestións  se  recollían  en  obras  escritas  que  adoptaban  sempre  unha mesma
estrutura –que, por exemplo, está presente nas obras de Santo Tomé:

1. Exposición do tema a tratar en forma de pregunta (por ex. ‘Existe Deus?’)
2. Enumeración de argumentos en favor ou en contra do que se pregunta.
3. Resposta  final  do  autor  a  cada  unha  das  opinións  anteriores  que  no  considera  correctas  e

exposición da súa propia opinión

A RECEPCIÓN DE ARISTÓTELES: AVERROES E O AVERROÍSMO LATINO

Paralelamente  ao  pensamento  filosófico  cristián  desenvolvese  un  pensamento  filosófico
musulmán  que,  gracias  á  conquista  islámica  do  oriente  helenizado,  tiña  entrado  en  contacto  co
aristotelismo e, tamén, co neoplatonismo. Por mor da expansión do Islam por Europa o aristotelismo
musulmán  penetra  no  pensamento  cristián  producindo  no  s.  XIII  un  cambio  radical  do  platonismo,
vixente ata este momento, cara ao aristotelismo.  

Os musulmáns, como os cristiáns, tamén trataron de conciliar a fe coa razón e se preocuparon,
entre outros temas, pola problemática da inmortalidade da alma individual –negada por Aristóteles–, a
identificación do Primeiro Motor aristotélico con Deus, etc.

Varios son os autores que desenvolven esta filosofía musulmá, entre os que cabe destacar a Al-
Farabi (870-950, a quen se atribúe a distinción entre esencia e existencia que chegou a Occidente a través
de Avicena e que profesou un aristotelismo fortemente tinguido de neoplatonismo), Avicena (980-1037,
que distingue o ser necesario –Deus–, que non necesita nada que o xustifique, dos seres continxentes que
existen pola acción dunha causa distinta a eles mesmos que non e outra que o propio Deus. A tradución
das súas obras ao latín supón o ingreso de Aristóteles en Occidente) ou Avempace (1070-1138. Nado en
Zaragoza e morto en Fez, identifica el entendemento axente aristotélico con Deus). Pero, sobre todo, a
principal figura do aristotelismo musulmán é o cordobés Averroes (1126 –Córdoba. 1198 –Marrakech)
que terá unha grande influencia no pensamento cristián do século XIII e na aceptación do aristotelismo
polos filósofos cristiáns a tal punto que foi chamado por estes o ‘Comentador’ en referencia á importancia
da súa interpretación de Aristóteles (que, a súa vez foi chamado o ‘Filósofo’ o ser considerada a súa obra
o cume da filosofía).

Este último filósofo estaba convencido de que cando fe e razón entran en conflito o filósofo debe
falar como filósofo e o crente como crente –o que conducirá aos averroistas latinos a elaborar, como
veremos, a ‘teoría da dobre verdade’– sin que isto signifique, segundo Averroes, que exista máis dunha
verdade senón que hay dous tipos de coñecemento diferentes dende un punto de vista formal: o relixioso,
que emana do Corán, e o filosófico, que depende da demostración racional. A verdade é única  aínda que
se busque por distintos medios e se resalte a autonomía da razón.

Respecto ao mundo, Averroes sostén que é posible afirmar a súa creación por parte de Deus ao
mesmo tempo  que  a  súa  eternidade  posto  que  é  posible  postular  unha  creación  dende  a  eternidade
concibindo ao mundo como unha realidade que emana dende sempre do propio Deus.

Polo que atinxe a explicación do entendemento axente e paciente,  que non quedaba clara en
Aristóteles, considera que só o entendemento axente é inmortal e, en realidade, todo acto intelectivo e
participado dun único entendemento axente. Non acepta, en consecuencia, a inmortalidade persoal posto
que tras a morte todo entendemento individual se integra no entendemento axente  único.

Cando a filosofía de Averroes chega a Occidente cristián, foi seguida por moitos pensadores pero
especialmente polos chamados ‘averroístas latinos’ –cuxo máximo representante foi Sixerio de Brabante
(1235-1284)– que interpretaron a Averroes de forma radical e elaboraron a ‘teoría da dobre verdade’. Os
averroistas, como o seu nome indica, seguían as teorías aristotélicas interpretadas por Averroes. Ditas
teorías eran, nalgúns puntos, directamente opostas á doutrina cristiá, en concreto, como acabamos de ver,
a  filosofía  aristotélico-averroísta  afirmaba  a  eternidade  do  mundo  e  negaba  a  existencia  da  alma
individual e, polo tanto, a súa inmortalidade. Estes filósofos sostiñan que as ‘verdades’ acadadas pola
razón eran racionalmente sostibles mesmo que foran contrarias ás verdades da fe, que, pola súa banda,
tampouco  deixaban  de  ser  verdade.  En  consecuencia,  crían  que  tanto  a  razón  como  a  fe  podían
pronunciarse sobre os mesmos temas e chegar a conclusións distintas sendo as dúas cousas verdade,
cousa que, en realidade, Averroes non sostiña posto que, como dixemos, consideraba que había unha
única  verdade aínda que houbera  dous medios para  obtela  (no caso,  por exemplo,  da afirmación da
eternidade do mundo Averroes faina compatible coa creación por parte de Deus ‒unha ‘creación dende a
eternidade’‒  porque  a  omnipotencia  divina  permite  compatibilizar  afirmacións  aparentemente
contraditorias nunha única verdade o que o fai moito menos radical do que o foron os averroistas latinos
ao afirmar a existencia de dúas verdades opostas).
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Os averroístas pretendían sinalar, como fixera Averroes, a autonomía da razón con respecto á fe,
pero a solución escollida lévaos a unha postura insostible dende un punto de vista lóxico –se se quere
seguir afirmando que o que di a fe e certo a pesares de todo–, e nada ortodoxa dende o punto de vista da
fe cristiá –se se quere seguir admitindo que o traballo da razón é válido–, o que finalmente levou a que
foran expulsados da universidade de Paris.

S. TOMÉ DE AQUINO

MARCO HISTÓRICO-CULTURAL E FILOSÓFICO DO AUTOR

S. Tomé naceu en 1225 no castelo de Roccasecca en Aquino, cerca de Nápoles, Italia, e morreu,
con 49 anos, en 1274 no mosteiro de Fossanuova, entre Nápoles e Roma, cando se dirixía o concilio de
Lyon. Pertencía a unha familia da nobreza e dende moi novo tivo vocación relixiosa estudando primeiro
no mosteiro de Montecasino ‒abadía beneditina onde era abade o seu tio‒ e despois na Universidade de
Nápoles. En 1244 decide facerse frade dominico cousa que non gustou á súa familia ‒que esperaba que
sucedese o seu tío como abade beneditino de Montecasino‒ que o retén en Roccasecca durante un ano
para evitar o seu ingreso definitivo na orde. Finalmente escapase e vai a París onde sorprendeu os frades
dominicos pola amplitude dos seus coñecementos teolóxicos e filosóficos. Na universidade de París tivo
por mestres a Alexandre de Hales e a Alberte Magno, que eran aristotélicos. Dende 1256 el mesmo se
converte en mestre da universidade de París ‒con 31 anos, idade inusitada para obter o doutorado e gozar
do dereito de impartir leccións na universidade‒ e, despois, doutras universidades como Roma, Boloña ou
Nápoles, alcanzando fama internacional. Durante a súa vida enfrontouse co idealismo agostiño, co clero
secular antimendicante (que se opoñía ás ordes relixiosas mendicantes que, como os dominicos, gozaban,
o seu xuízo, de demasiados privilexios dentro da Igrexa) e, sobre todo ‒esta foi a súa gran loita‒, co
averroísmo dentro da universidade de París representado por Sixerio de Brabante.

Distínguense dúas etapas na obra tomista:
1ª) Nela hay influencia aristotélica ‒de Avicena e Alberte Magno‒ e neoplatónica ‒de S. Agostiño e do
Pseudo Dionisio) Nela, ademais doutras obras, redactase o 1º libro da Suma contra os xentís.
2ª) Predominio absoluto da influencia aristotélica. Redactase o resto da  Suma contra os xentís e a súa
obra máis importante, a Suma Teolóxica que constitúe un vasto compendio de filosofía e teoloxía.

O PROBLEMA ENTRE RAZÓN E FE: SANTO TOMÉ

Antes de calquera outra consideración, temos que deixar ben claro que S. Tomé é, ante todo,
teólogo e considera que as verdades da fe son indiscutibles e, mesmo, evidentes, aínda que non para os
homes (pois só son enteiramente evidentes e comprensibles para Deus). Agora ben, isto non significa que
a teoloxía non poida servirse de elementos filosóficos que poidan ser postos ao ‘servizo da fe’.

Do devandito desprendese que S.. Tomás terá que tomar postura respecto a que tipos de relacións
manterán a razón e a fe. Imos ver como evolucionou esta cuestión dende a posición, xa estudada, de S.
Agostiño:
 A relación entre razón e fe, que non tiña sido problemática para S. Agostiño, pasa a converterse
nun tema central en toda a filosofía medieval. Xa no século XI existía unha disputa entre os chamados
‘dialécticos’ –que outorgaban a primacía á razón‒ e os ‘antidialécticos’ –que, pola contra, crean que o
papel  da  razón era moi  limitado.  S.  Anselmo tratou  de  atopar un punto intermedio entre  estas  dúas
posturas contrapostas afirmando, por un lado, a primacía absoluta da fe e, polo outro, a posibilidade de
demostrar mediante a razón os misterios da fe.  A súa postura,  como a de todos os seguidores de S.
Agostiño, reflicte que  a razón e fe teñen un único obxectivo común, a verdade única, común para ambas,
que tratan de acadar conxuntamente.

Outro punto de vista distinto foi, como temos visto, o dos chamados ‘averroístas latinos’ e a súa
teoría  da  ‘dobre  verdade’.  Os  averroístas,  como o  seu  nome indica,  seguían  as  teorías  aristotélicas
interpretadas por Averroes. Ditas teorías eran, nalgúns puntos, directamente opostas á doutrina cristiá, en
concreto a filosofía aristotélico-averroísta afirmaba a eternidade do mundo e negaba a inmortalidade da
alma  individual.  Estes  filósofos  sostiñan  que  as  ‘verdades’ acadadas  pola  razón  eran  racionalmente
sostibles mesmo que foran contrarias ás verdades da fe, que, pola súa banda, tampouco deixaban de ser

45



Fernando González

verdade. En consecuencia, crían que tanto a razón como a fe podían pronunciarse sobre os mesmos temas
e chegar a conclusións distintas sendo as dúas cousas verdade, o que poderíamos resumir no seguinte
esquema:

Razón                      Verdade
                                                                                                        Que poden ser distintas

                             en certos casos

    Fe                         Verdade

Os averroístas  pretendían  sinalar  a  autonomía  da razón con  respecto á  fe,  cousa que tamén
intentará S. Tomás, pero a solución escollida lévaos a unha postura que será atacada polo filósofo de
Aquino por considerala insostible dende un punto de vista lóxico e heterodoxa ‒mesmo directamente
herética‒  dende un punto de vista teolóxico.

A solución tomista comenza por afirmar a autonomía da razón, que coñece a partires dos datos
dos  subministrados  polos  sentidos,  fronte  á  fe  que  accede  á  verdade  dende  a  revelación  divina.
Seguidamente, e contra os averroístas, S Tomás considera que as verdades da fe e as da razón non se
poden contradicir; se se dera algunha contradición esta se debería a un mal uso da razón pola nosa parte,
pero nunca a que a razón, en si mesma, determine algo contrario á fe (deixase ver que, no fondo, S Tomás
é un créente e, como tal, non quere admitir que a nosa razón, actuando de forma independente, poda
chegar a conclusións distintas ás da fe. Hai, pois, que relativizar a declaración de autonomía da razón que
fai o de Aquino).

Como consecuencia do anterior o tomismo afirma que non existen dúas verdades senón unha,
pero que hai dous tipos de verdades dentro da Verdade única, as verdades propias da razón e as da fe.
Sobre as verdades competencia exclusiva da razón (verdades naturais) nada ten que dicir a fe. Sobre as
verdades exclusivas da fe (artigos da fe ou dogmas de fe) non pode pronunciarse a razón. Agora ben, hai
unha serie de verdades (preámbulos da fe ou introdución aos dogmas da fe) que poden ser coñecidas pola
razón pero si esta non é usada  quedan garantidas tamén pola fe. O que ocorre é que cando somos capaces
de coñecer unha verdade, é dicir, de usar a razón, o coñecido xa non é cuestión de fe pero si non somos
capaces de usala ‒polo motivo que sexa: falta de capacidade, educación ou simple desidia‒ esa mesma
verdade si sería, para calquera home incapaz de usar a razón, cuestión de fe. Establécese así unha zoa de
intersección entre a fe e a razón na que o acceso á verdade é dunha ou doutra, pero non das dúas o mesmo
tempo. Todo o dito pode apreciarse nos seguintes esquemas:

Razón
                                                                         Verdade

    Fe             dentro da cal poden distinguirse
          verdades específicas da razón e da

                                 fe ou accesibles por ambas vías

                            
VERDADE

Preámbulos
da Fe

                    
                                           Verdades Naturais                               Artigos da Fe

 

                                                    Razón                                                  Fe 
Segundo  S.  Tomás,  en  consecuencia,  existen  dous  tipos  de  teoloxía:  unha  ‘teoloxía  da  fe’,

mediante a que acadamos a verdade das cuestións da fe pola revelación, pero tamén existe unha forma de
facer teoloxía mediante a razón naqueles puntos da fe (preámbulos) que son accesibles ao coñecemento.
Esta é a chamada ‘teoloxía natural’ ‒porque pode accederse a ela dende a facultade natural da razón‒ e é,
dende o punto de vista filosófico,  a  máis importante porque nela atopamos, a  aplicación práctica da
postura tomista respecto ás relacións entre razón e fe.

Demostración da existencia de Deus
As súas 5 vías  para a  demostración da existencia de Deus son un exemplo moy notable da

aplicación dos principios tomistas respecto ás relacións entre razón e fe. S. Tomás cree, como Aristóteles,
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que todo coñecemento comenza polos sentidos. A demostración da existencia de Deus non vai constituír
unha excepción, hai que facela partindo das criaturas (os efectos da causa divina, as cousas creadas por
Deus) pois a existencia de Deus non é unha evidencia inmediata  para o home.

Neste senso hai que entender a crítica que S. Tomás fai ao argumento da existencia de Deus de
San Anselmo de Canterbury para quen a proposición ‘Deus existe’ é evidente.

O argumento de San Anselmo é o seguinte:
Todos os homes, mesmo os que no creen en Deus, temos na nosa mente o concepto Del. Todos

coincidiriamos en que Deus é o ser máis perfecto posible, maior que o mesmo é imposible pensar outro.
Agora ben, se alguén afirmara que non existe na realidade isto entraría en contradición coa súa existencia
na mente (San Anselmo cree que as ideas teñen unha existencia, real, na mente), dito de outro modo, é
posible pensar  nun ser  superior  ao que pensa o que non cree en Deus,  é  dicir,  un ser  perfecto que,
ademais,  posúe a perfección engadida da existencia (este  sería,  verdadeiramente,  un ser  maior que o
mesmo sería imposible pensar outro). En conclusión Deus ten que existir.

Este argumento foi aceptado por moitos filósofos contemporáneos de San Anselmo e posteriores
a el, pero tamén foi rexeitado por moitos entre os que se conta S. Tomás:

Hai  no  argumento  de  S.  Anselmo  un  salto  indebido  do  plano  do  pensamento  ao  plano  da
realidade. Aceptase, sen máis, que a existencia e unha perfección sen reparar en que na definición de algo,
mesmo na definición do ser máis perfecto, non debe entrar en absoluto a súa existencia, que só se pode
verificar na realidade e nunca como unha simple consecuencia lóxica da súa esencia.

San Anselmo non se  decata,  segundo S.  Tomás,  de que a existencia de Deus non pode ser
evidente para os homes aínda que sexa evidente en sí mesma. Cree S. Tomás, que unha proposición pode
ser evidente de dúas maneiras:

1-  En si  mesma:  para  o que é  suficiente  que  o predicado da  proposición  estea  incluído  no
concepto do suxeito da mesma. A proposición ‘Deus existe’ é evidente en si mesma posto que a existencia
é algo que lle convén a Deus máis que a ningunha outra cousa de xeito que se confunde co seu propio
concepto.

2- Para nos (para os homes): para o que non basta a condición anterior.  Para que algo sexa
evidente para nos, será necesario non só que o predicado da proposición estea incluído no concepto do
suxeito, senón que, ademais, nos deberemos coñecer tanto o que é o predicado como o que é o suxeito.
Por exemplo, a proposición ‘o todo e maior que as súas partes’ é evidente en si mesma posto que ‘parte’ e
un concepto incluído ou subsumido no concepto de ‘todo’, pero só é evidente para nos se, previamente,
coñecemos o que é un ‘todo’ e o que é unha ‘parte’. É claro que a evidencia, en si mesma, da proposición
‘o todo é maior que as súas partes’  non depende de que nos coñezamos o que significan ‘todo’ e ‘parte’,
dita proposición seguirá sendo evidente a pesares da nosa ignorancia. Agora ben, se do que estamos a
falar  é  de  si  dita  proposición  é  evidente  para  nos,  si  que  terá  unha enorme  importancia  o  feito  do
coñecemento dos conceptos que a compoñen.

Segundo S. Tomás o erro de S. Anselmo consiste en crer que posúemos o exacto coñecemento do
que é Deus e da súa existencia,  pero isto non é certo. Realmente non temos coñecemento directo do
concepto de Deus polo que a proposición ‘Deus existe’ sendo, en si mesma evidente non pode selo para
nos.

De todos os xeitos S. Tomás non renuncia a demostrar a existencia divina, o que ocorre é que
para poder facelo debemos partir do que é coñecido por nos, que non é Deus senón os seus efectos, as
cousas do mundo por El creadas.

Deste xeito S. Tomás formulará a súas ‘cinco vías’ de demostración da existencia de Deus, que
son demostracións a posteriori, e dicir, que  das que parten de feitos observables na experiencia. Delas, as
tres primeiras vías constitúen, en realidade, unha única proba pois as tres responden o seguinte esquema
básico:  

- Punto de partida: É sempre un feito da experiencia (nisto coinciden coas dúas últimas)

- Recorrido: Con dous elementos:  1º) Usase sempre o principio de causalidade segundo o
que todo feito  ten  necesariamente  unha causa.  Este  principio  será  posto en  dúbida  con
posterioridade,  especialmente  polos  filósofos  empiristas  (Hume),  pero  neste  momento  é
aceptado sen discusión. 2º) Asúmese, así mesmo, a imposibilidade dunha cadea infinita de
causas.  Debe existir  unha causa primeira (ou derradeira,  segundo se mire)  pois senón a
houbera non existiría,  en realidade,  causa ningunha,  pois toda causa depende (é efecto)
doutra causa anterior e senón houbera unha ‘causa anterior’ en sentido absoluto (primeira ou
derradeira) como poderían existir as causas segundas (as que non son a primeira)? . Podería
admitirse a posibilidade dunha cadea ‘horizontal’ infinita de causas segundas (continxentes),
p. ex.: a galiña saíu dun ovo, pero este púxoo unha galiña que á súa vez saíu dun ovo que
puxo unha galiña que saíu de...e así indefinidamente, pero esta cadea  ‘horizontal’ non se
podería entender se a súa existencia non dependese ‘verticalmente’ dunha causa derradeira.
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- Término: Afirmase que a causa primeira non pode ser máis que Deus. En consecuencia,
Deus existe.

As vías 3ª e a 4ª vías responderían, sen embargo, dun xeito un pouco máis forzado ao
esquema anterior. 

Expoñemos seguidamente as cinco vías:

1ª- Vía do movemento do mundo: É un feito que no mundo  prodúcese o  movemento. Todo o
que se move é movido por outro pero é imposible supoñer unha cadea infinita de motores. Se
non existise un primeiro motor, como explicar a acción dos demais que só se moven pola acción
do primeiro?.  Debe existir  un motor inmóbil,  non movido por nada,  causa primeira de todo
movemento. Dito motor non é outro que Deus. Esta vía está inspirada en Aristóteles.

2ª- Vía das causas subordinadas: Ningunha cousa do mundo é causa de si mesma, todas teñen
a súa causa eficiente noutra cousa anterior a elas. Non é posible unha cadea infinita de causas
eficientes pois as distintas causas, subordinadas unhas ás outras, precisan dunha causa eficiente
primeira e no causada ela mesma que as explique. Si houbera unha cadea infinita de causas non
habería causa primeira e, por tanto ningunha causa segunda ou subordinada. A causa primeira,
pois, existe e é Deus. Esta vía inspírase en Aristóteles e en Avicena (filósofo árabe medieval).

3ª- Vía da continxencia: Na natureza atópanse cousas que poden existir ou non existir (os seres
continxentes) e que, de feito, non existiron antes de ser causados por outros seres (a súa vez
continxentes).  Todos os  seres  continxentes  teñen esta  mesma condición de xeito que nalgún
momento  non  existiu  ningún,  polo  que  é  imposible  supoñer  unha  cadea  infinita  de  cousas
continxentes que se vaian causando unhas a outras. Pero como, de feito, agora existen, cando
apareceu  o  primeiro  dos  seres  continxentes  a  súa  causa  debeu  ser  un  ser  que  non  fose
continxente, pois, senón, habería un momento no que este tampouco existiría. Dito ser é un ser
necesario, un ser que existe de forma que non debe a súa existencia a ninguén. Dito ser é Deus.
Esta vía está inspirada en Maimónides (filósofo medieval nacido en Córdoba, de relixión xudía).

4ª- Vía dos grados de perfección: Observamos, nos distintos seres, que uns son máis ou menos
perfectos que outros. Se podemos falar de maior ou menor perfección é en virtude da maior ou
menor proximidade ao modelo máximo de perfección. Existe, polo tanto, un ser infinitamente
perfecto que non é outro que Deus, causante da perfección en maior ou menor grado existente
nos seres e da súa propia existencia.

5ª-  Vía  da  orde  do  mundo: Todas  as  cousas  do  universo,  mesmo  as  que  carecen  de
coñecemento, os mesmos corpos inertes, obran segundo un fin, é dicir, non actúan casualmente
senón conforme a un plan, seguindo unha intención que non pode provir delas mesmas, posto
que elas carecen da capacidade de deliberar, de entender e planificar a súa propia actuación. Da
mesma forma que unha frecha nin entende nin sabe cal é o seu branco, senón que o que o elixe é
o  arqueiro,  as  cousas  se  dirixen  a  un  fin,  actúan  conforme  a  un  plan  elaborado  por  unha
intelixencia suprema ordenadora que non e outra cousa que Deus.

Esencia de Deus
Da demostración da existencia de Deus non se sigue que saibamos o que El sexa (saber que algo

existe non é saber o que é). De todos os xeitos, ao mesmo tempo que fomos demostrando a súa existencia
por  cada  unha  das  cinco  vías,  fomos  dicindo  cousas  sobre  El,  fomos  determinando  a  súa  esencia.
Dixemos que era inmutable, non causado, necesario, perfecto e a suprema intelixencia ordenadora. Agora
ben, temos que ter ben claro que calquera afirmación que fagamos sobre a esencia divina non esgota, nin
de lonxe, a Deus. A súa forma de ser está tan por encima do que nos poidamos concibir que calquera
definición ou se queda corta ou non somos capaces de comprendela plenamente. E é que Deus é, en si
mesmo, o máis cognoscible pero para nos e o máis incognoscible e Del saberemos máis o que non é que o
que é. De feito os atributos que aplicamos a Deus son negativos (in-finitude, in-mutabilidade) mesmo
cando se usan positivamente (a simplicidade, p.ex.: é ausencia de composición). Ditos atributos obtéñense
negando en Deus aquelas cousas que atopamos nas criaturas e que consideramos incompatibles con El. A
esta maneira de determinar a esencia divina chámalle S. Tomé vía de negación, pero tamén é posible unha
vía de eminencia (non confundir estas ‘vías’ coas cinco vías para demostrar a existencia divina. Neste
caso estamos só ante especulacións, explicacións, nunca ante demostracións). A vía de eminencia consiste
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en aplicar a Deus aqueles atributos positivos que observamos nas criaturas (por exemplo a bondade) pero
tendo en conta que ditas atribucións a Deus fanse nun grado tal que non podemos chegar a comprender
plenamente o que Nel significan.

A Creación
O mundo é creado por Deus e é, polo tanto, continxente. Existe en tanto participa do ser divino.

Ademais e creado  ex nihilo (da nada) e conserva a súa existencia por un acto de creación continua (o
mundo depende de Deus non só no seu comezo senón tamén en toda a súa duración, unha especie de
prolongación do orixinal acto creador).

Finalmente S. Tomé destaca que, aínda que racionalmente poida ser admitida unha creación ab
aeterno (dende  a  eternidade)  pois  a  omnipotencia  divina  podería  levala  a  cabo,  de  ningún  modo  é
admisible pola razón unha eternidade do mundo sen creación divina (como supuñan os averroístas). De
tódolos xeitos queda claro pola fe que o mundo ten un comezo temporal. Este tema da creación, é como o
das cinco vías, un excelente exemplo da postura tomista respecto ás relacións entre razón e fe. 

ANTROPOLOXÍA

O primeiro que temos que determinar con respecto ao home, é o lugar que ocupa dentro da
xerarquización dos seres:

O ser humano, pola súa natureza, ocupa un lugar intermedio na xerarquía dos seres, pois,
se ben pertence ao grupo das substancias naturais, é dicir, a aqueles seres que están compostos de materia
e forma ademais de esencia e existencia, posúe unha alma que o ‘conecta’ cos seres espirituais que non
pertencen a este mundo material.

As  substancias  materiais  son  de  dous  grandes  tipos:  1)  as  substancias  inanimadas  e  2)  as
substancias animadas que, como o seu nome indica, teñen un principio vital que é a alma.

A alma é para S. Tomás un principio inmaterial de vida que constitúe o elemento formal dos
seres vivos e posto que existen tres tipos de seres animados a cada un deles corresponderalles un tipo de
alma determinado. As plantas teñen unha alma vexetativa, os animais sensitiva, e a propia e específica
do home é a alma racional.  Estes tres tipos de alma van de menor a maior complexidade e a máis
complexa, a racional, é a menos limitada pola materia e asume, sendo única, as funcións das outras dúas.

Unha  característica  propia  da  alma  racional humana  é  que  é  inmortal (inmortal  de  xeito
persoal, o que é unha nova mostra do peso da fe no traballo racional), en tanto que a vexetativa e a
sensitiva  propias dos seres inferiores non o son. Que a alma humana sexa inmortal implica que pode ser
en si mesma unha substancia, posto que pode vivir separada da materia corpórea (en tanto que despois
da morte queda á espera da resurrección final do corpo) aínda que o seu destino propio sexa ser forma
do corpo como queda claro no dogma da Igrexa de que o home é o conxunto de corpo e alma.

EPISTEMOLOXÍA

Posto que a alma do home é racional é el o único ser natural que posúe coñecemento. Como o
home vive no mundo material e el mesmo é materia,  o coñecemento non pode máis que partir dos
datos que, sobre a realidade material, lle subministran os sentidos pero o coñecemento non o é do
singular que  se  da  na  experiencia  senón do universal.  Faise  necesario  extraer  da  información  dos
sentidos o ‘esencia universal’ o que se conseguirá mediante a operación da abstracción.

O noso coñecemento é posible gracias á existencia de dúas grandes facultades, a sensibilidade e
o entendemento:

 A  sensibilidade é  a  encargada  de  recibir  os  datos  dos  sentidos  e  subministrarllos  ao
entendemento (tamén denominado intelecto)  que será o encargado de coñecer,  propiamente falando,
mediante o concepto universal.

No  entendemento,  seguindo  a  terminoloxía  aristotélica  aínda  que  variando  o  seu  contido,
pódense distinguir dúas funcións:
- Entendemento axente. Posto que o entendemento posible está en pura potencia de coñecer, necesita de
algo  que  o  faga  pasar  ao  acto  e  este  algo  é  o  entendemento  axente  que  consiste  na  capacidade  de
universalizar.  Realiza  a  operación  da  abstracción e  é,  por  tanto,  activo.  A abstracción  consiste  en
eliminar do material  sensible subministrado  pola sensibilidade,  todas aquelas  cousas  que poderíamos
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denominar ‘particulares’, propias dos casos e seres concretos e singulares para quedarnos só co que é
‘xenérico’, común ou universal neles. Realizada a operación da abstracción o resultado son as esencias
universais tamén denominadas  especies intelixibles ou impresas. Pero non é o entendemento axente o
encargado de coñecer, se non só o encargado de abstraer, de universalizar para que quen verdadeiramente
coñeza sexa o
- Entendemento posible (ou pasivo). Capacidade de coñecer universalmente. Como indica o seu nome,
non  desempeña  ningunha  actividade  universalizadora  e  limítase  a  recibir  as  esencias  universais
subministradas polo entendemento axente e ‘entendelas’ ou coñecelas en sentido estrito mediante a
formación de conceptos universais que cumpren a función de referir as esencias universais abstraídas aos
seus correspondentes obxectos –e dicir, referir a esencia <<gato>> a os gatos concretos– converténdose
así nos medios de expresión polos cales o entendemento reflicte o  mundo recibindo por eso tamén o
nome de especies expresas.

O fin do coñecemento é acadar a verdade respecto das cousas sensibles, e só pode conseguirse se
se  da  conformidade  entre  as  especies  intelixibles  ou  conceptos  universais  e  as  cousas  coñecidas.  A
verdade é a adecuación entre o intelecto e a realidade.

LEI DIVINA, LEI NATURAL E LEI POSITIVA EN S. TOMÉ:

Todos os seres teñen inclinacións naturais determinadas polo tipo de alma que posúen,
pero só o home, ademais do coñecemento, posúe verdadeira vontade libre pois só el ten alma racional. Os
actos  propios  da  vontade  humana  son,  pois,  aqueles  que  están  meditados  e  razoados,  polo  cal  se
distinguen claramente da conduta instintiva dos animais.

S. Tomé aceptará do aristotelismo as afirmacións de que o derradeiro fin do home é a felicidade e
de que do coñecemento da natureza humana, das súas tendencias naturais, pódese extraer un conxunto de
normas morais que constituirán o que el chama ‘lei natural’.

Lei eterna ou lei divina
A lei natural propia do home non é un principio desconectado do orden total do universo. O

universo, no seu conxunto, está sometido a unha lei, instituída por Deus, que rexe o seu funcionamento e
que recibe o nome de lei eterna da que deriva, en último termino, toda outra lei.

Esta lei non regula do mesmo modo o comportamento humano e o do resto dos seres naturais. Os
seres naturais non poden subtraerse o cumprimento das leis físicas que os gobernan. Mesmo o home, en
tanto que ser natural,  non pode escapar ao dominio de ditas leis.  Agora ben, moralmente falando,  o
comportamento humano é, como se deduce da antropoloxía tomista, libre, pois o home só se determina a
obrar despois de que a vontade elixe libremente seguindo o xuízo da razón.

A  lei  natural  debe  ser  entendida  como  a  parte  da  lei  eterna  que  se  refire  especifica  e
exclusivamente  á conducía ética humana. Se o home e capaz de encontrar dentro de si a lei natural e
porque a lei eterna orixinase na razón divina e posto que nos somos racionais –porque así nos creou
Deus– podemos descubrir esa parte da racionalidade divina que chamamos lei natural.
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Lei natural
Os gregos consideraban que había dúas formas básicas de entender a natureza humana:
A primeira é a mecanicista segundo a que o home responde de forma mecánica os sucesos que

lle acontecen de forma que o que de feito move aos homes a actuar é a busca do pracer. Esta maneira de
entender a natureza humana, desemboca nunha ética, da que o seu máximo expoñente é Epicuro, que
pode ser considerada unha ética dos móbiles posto que estuda os móbiles que de feito determinan a
conduta. humana

A segunda é a finalista que considera que o home está orientado ao cumprimento dun fin. Esta
concepción da natureza humana da lugar a unha ética teleolóxica ou ética dos fins que se inicia con Platón
e Aristóteles e, nela, non se trata de descubrir o que de feito move ao home, senón onde se atopa a súa
perfección e plenitude. Xustamente deste tipo será a ética de S. Tomé.

Seguindo esta concepción finalista da ética, S. Tomé considera que o home, como calquera ser
natural, posúe certas tendencias propias da súa natureza, é dicir, certas liñas de conduta orientadas cara un
determinado fin.

O home é un ser racional, e por iso só el é capaz de coñecer as súas propias tendencias e deducir
delas unha serie de normas morais de conduta o que demostra que existe, no home, unha lei natural que
expresa as esixencias da súa natureza.

As tendencias básicas do home a partir das que, gracias á razón, poderase deducir a lei natural
son de tres tipos:

- Tendencia a conservar a propia existencia (compartida con todo tipo de substancias). Impón
o deber moral de procurar a conservación da vida.

- Tendencia a procrear (compartida cos animais). Impón o deber moral de antepoñer a toda
consideración sexual ou doutro tipo o fin da procreación e do coidado dos fillos.

- Tendencia  a  coñecer  a  verdade  e  vivir  en  sociedade  (exclusiva  do  home  en  canto  ser
racional). Impón o deber moral de buscar a verdade e respectar a xustiza.

Xa que a lei natural dedúcese da nosa propia natureza ten que ser evidente (captada de forma
inmediata por tódolos homes), universal (a mesma para todos) e inmutable (non pode cambiar, é algo
permanente nos homes).

Agora ben, posto que Deus tamén nos creou libres, temos a capacidade de rexeitar os mandatos
desta lei natural. O ‘libre albedrío’ e o principio que, antes da intervención da vontade, me permite xulgar
os pros e as contras nunha elección moral, e dicir, estou levando a cabo unha valoración racional para que
logo a vontade, exercendo a súa liberdade, elixa seguindo o xuízo da razón.

O fin que desexa a vontade é a felicidade e a razón propón obxectos onde esta pode encontrarse
pero moitos dos obxectos propostos non son senón bens parciais que non poden satisfacer enteiramente os
desexos de felicidade do home, só o coñecemento da verdade que se encontra en Deus pode proporcionar
a verdadeira felicidade. Acadala non é tarefa doada e a vontade debe escoller con rectitude sen apartarse
do seu fin último que é a felicidade absoluta e non as ‘felicidades’ parciais ofrecidas polos bens sensibles.
Esta rectitude da razón equivalerá á virtude. Pero como a nosa razón é limitada, pode ocorrer que se
confunda e elixa que nos afasten de Deus.

Lei positiva
Por lei positiva entendese o ordenamento xurídico, normativo, que, por costume ou recollido en

normas escritas, serve para rexer a vida social e política dos homes
Posto que a vida en sociedade é unha esixencia da propia lei natural e esta só é posible se existen

normas legais de convivencia (escritas ou non), a lei positiva é unha esixencia da lei natural mesma.
A lei positiva é unha prolongación da lei natural pois consiste na concreción das normas xa

existentes  na lei  natural.  Dita  concreción constitúe,  de feito,  unha interpretación da lei  natural  o que
explicaría como, aínda sendo a lei natural a mesma para tódolos homes, as leis positivas dos distintos
estados ou sociedades son, tamén, distintas.

As esixencias da lei natural deben ser respectadas pola lei positiva. A lei natural é o marco que
sinala os límites do que é admisible moralmente no ordenamento xurídico dunha sociedade. Se un tirano
gobernase  con  desprezo do que manda a lei  natural  nos non estariamos obrigados,  en  conciencia,  a
obedecer as leis inxustas por el ditadas, unha lei só e válida se é xusta, e dicir, si se axusta a natureza
humana –esta postura coñecese co nome de ‘iusnaturalismo’–. De tódolos xeitos S. Tomé non aceptará
nunca solucións radicais como o magnicidio.

De todo o dito anteriormente dedúcese que para S. Tomé o dereito e a moral  non son dous
mundos separados, pola contra, están intimamente unidos polo concepto de xustiza (dar a cada un o seu)
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que é tanto unha esixencia moral como un fundamento do dereito. Neste senso, e tomando como referente
a sociabilidade natural do ser humano predicada por Aristóteles e tamén a clasificación aristotélica das
formas  de  goberno,  decántase  pola  necesidade  da  vida  en  común  para  poder  desenvolver  todas  as
capacidades  humanas  para  chegar  á  felicidade  e  por  unha  monarquía,  corrixida  por  elementos
aristocráticos e democráticos, como mellor forma de goberno onde isto sexa posible. En calquera caso , o
Estado  é  un  produto  natural  posto  que  responde  á  necesidade  natural  do  home  de  desenvolverse
plenamente na vida en sociedade. Esto serve para resaltar tamén a orixe da lei positiva na lei natural,
posto que se o Estado é un produto da natureza, tamén o será a lei do Estado.

RELACIÓNS (DE SEMELLANZA OU DIFERENZA) CON OUTROS AUTORES, CORRENTES
FILOSÓFICAS OU ÉPOCAS DA HISTORIA DA FILOSOFÍA

A filosofía tomista, en xeral, se fundamenta en principios e temas aristotélicos que lle chegan,
sobre todo, do seu mestre Alberte Magno, como os de o primeiro motor, o acto e a potencia, a substancia,
moito  da  súa  teoría  política,  a  epistemoloxía,  etc.  Pero  tamén  hai  reformas  e  adaptacións  de  ditos
principios  que  os  transforman tanto –en moitos  casos tamén por  influencia doutros  pensadores–  que
acaban conformando unha nova filosofía, o tomismo.

Un  exemplo  disto  é  a  distinción  Esencia-Existencia  que  é  unha  adaptación  das  teorías
aristotélicas de materia-forma e acto-potencia. Presente noutros escolásticos provén, en último término,
da  filosofía  árabe  e xudía.  Para  Aristóteles,  unha substancia  (a  cousa existente)  era un composto de
materia e de forma no que a materia estaba en potencia da forma, que era o acto. A forma constituía,
ademais, a esencia (o que a cousa é) sen que se cuestionase ou constituíse un  problema a súa existencia.
Para un grego, como Aristóteles, as esencias eran necesarias e eternas de forma que preguntarse pola súa
existencia non tiña sentido. Agora ben, para un cristián, como S. Tomás, a cousa non era tan sinxela: o
único ser necesario e Deus, polo que a existencia dos demais seres hai que explicala, non pode ser suposta
sen máis.

Esto levou a S. Tomás a concibir os seres como compostos non só (se é o caso, pois non todos os
seres  son  materiais)  de  materia  e  forma,  senón tamén de  esencia  e  existencia,  estando a  esencia  en
potencia de recibir a existencia e sendo a existencia, polo tanto, o acto de existir:

ARISTÓTELES S. TOMÁS

MATERIA Potencia
de recibir

forma

ESENCIA
composta de

materia e forma ou
só forma, na alma

ou nos anxos.
Continxente,

ademais, non é
eterna

Potencia
de recibir
existencia

FORMA
é a esencia,
necesaria e

eterna

Acto
de ser
unha
forma

concreta
EXISTENCIA
dada por Deus

directamente ou
mediante algunha
causa interposta

Acto
de existir

O principal obxectivo de S. Tomás ao adoptar este principio é destacar a necesidade de Deus (El
non pode non existir) como único ser no que esencia e existencia coinciden (El é a súa existencia) fronte a
continxencia (o que pode ser ou non ser) dos  outros seres que, ademais, son creados, pois reciben a súa
existencia de Deus.

Secundariamente  esta  distinción  tamén  establece  a  diferencia  que  existe  entre  os  seres  non
materiais que non son Deus (a alma e os anxos) e o propio Deus; pois agora queda ben claro que os seres
non materiais están, Sen embargo, compostos de esencia e existencia (e subordinados a El pois é de quen
reciben a existencia),  en tanto que Deus e simple,  pois Nel esencia e existencia coinciden. Esto non
quedaba en absoluto claro coa simple composición aristotélica entre materia e forma, pois se supuñamos
aos anxos, por exemplo, como inmateriais, formas puras, entón, en que se diferenciaban de Deus?. Esto
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obrigou  a  algúns  escolásticos  que  non  fixeron  a  distinción  entre  esencia  e  existencia  a  admitir,
forzosamente, certa ‘materialidade’ tanto nos anxos como na alma humana.
Por último, esta diferenciación, resalta a primacía da existencia sobre a esencia, pois o ser non é só a
esencia senón unha esencia que existe: ser é existir.

Hai, ademais, en S. Tomás, principios platónicos como a ‘participación’ segundo a que as cousas
creadas non existen ‘per se’ (por  si  mesmas) senón que  deben a súa  existencia a  que participan da
existencia de Deus, sendo tanto máis perfectas canto máis participen da perfección divina. A ‘causalidade
exemplar’ segundo a  que Deus  é  o  modelo  (exemplo),  o  arquetipo  que,  imperfectamente,  imitan  as
criaturas. Todas elas, en maior ou menor medida, imitan a perfección divina. Estes dous principios fan
máis intelixible o uso que fai S. Tomás da teoría aristotélica da analoxía pois o que teñen en común todos
os seres, e polo que se di que existen, é que, máis ou menos perfectamente, participan do Ser divino e
imitan a súa perfección.

Tamén  ten  principios  neoplatónicos,  como  os  ‘grados  de  perfección’ que  implican  que  o
Universo está ordenado xerarquicamente de xeito que os distintos seres que o forman son tanto máis
perfectos canto maior é a súa proximidade a Deus: os seres inanimados están no estrato máis baixo, e,
dentro dos vivos a orde, de menor a maior perfección, vai de plantas a animais e de estes aos seres
intelectuais.

Polo  que  respecta  á  súa  influencia  hai  que  salientar  a  que  exerce  de  maneira  directa  no
escolasticismo  tardío  español  do  s.  XVI (Francisco  de  Vitoria)  por  exemplo  no  ‘dereito  de  xentes’
antecedente do dereito internacional.

Tamén inflúe  na  teoría  do dereito  de Hugo Grocio (1583-1645),  con  su ‘iusnaturalismo’ –a
crenza de que unha lei só é válida si é xusta–.

Inflúe tamén no racionalismo do s. XVII (Descartes, Leibniz) no que se refire o relacionado coa
existencia de Deus.

Por último inflúe moi poderosamente, como é obvio, no chamado neotomismo do XIX e XX
(Maréchal, Maritain, Gilson).

SÉCULO XIV

Neste século,  a filosofía escolástica entrará nunha profunda decadencia converténdose pouco
máis que en enxeñosos xogos de palabras. O aristotelismo, como fundamento filosófico, xa non servía
para facer fronte ás novas problemáticas xurdidas e, de corrente innovadora que foi no momento da súa
aparición  no  pensamento  cristián  da  idade  media,  pasou  a  ser  sinónimo  de  inmobilismo  e
conservadorismo intelectual.

Fronte a este estado de cousas moitos filósofos deste século adoptaron unha actitude crítica co
escolasticismo sen por eso deixar de considerarse a si mesmos como aristotélicos (aínda que a verdade é
que rompen coa filosofía anterior).

Teoría do ‘impetus’
Tamén  a  concepción  do  universo,  de  orixe  aristotélica,  e  a  súa  explicación  dos  fenómenos

naturais,  como o movemento  dos proxectís,  empeza a ser  cuestionada.   Xoán Buridán desenvolve a
chamada teoría do ‘impetus’ segundo a que no movemento dos proxectís a causa motriz (a man, o arco...)
imprime ao móbil (a pedra, a frecha...) un impulso que se mantén como causa durante o movemento do
proxectil abandonando a doutrina aristotélica do movemento no que respecta a que a causa motriz debe
ser exterior ao móbil (o que impedía explicar satisfactoriamente este tipo de movemento) para salvar, Sen
embargo, o esencial da mesma, que era que a causa debe permanecer actuando de forma efectiva mentres
se produce o movemento. Ademais a resistencia do aire e a gravidade natural van reducindo o ‘impetus’ o
que explica que o proxectil teña unha traxectoria parabólica e que o cese do movemento non se produza
de forma repentina obrigando o proxectil  a caer  verticalmente (o que sería a  consecuencia lóxica da
doutrina aristotélica non revisada).

Hai quen afirma que na teoría do ‘impetus’ está implícito o principio de inercia. Sen chegar a
tales esaxeracións (pois non afirman que o movemento continúe por si mesmo) si que hai que admitir que
foi  un importante intento  de salvar,  mediante a súa reforma, un aristotelísmo que xa non se sostiña
(Ockham opúxose incluso a esta explicación, a pesares de considerarse aristotélico).

GUILLERME DE OCKHAM (OCCAM)
(1295-96?, Ockham, condado de Surrey, ao sur de Londres. 1349-50?, Munich, Baviera, Alemaña)
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Franciscano,  defensor  da  pobreza  evanxélica  e  dos  intereses  do  emperador  Luis  de  Baviera
fronte ao Papa (primeiro Xoán XXII e logo Clemente VI). Máximo representante da corrente filosófica
denominada nominalismo. Foi  excomungado e non sabemos se finalmente chegou a reconciliarse co
Papa.

O PROBLEMA ENTRE RAZÓN E FE: (FINAL)

Respecto ao problema entre razón e fe é preciso consignar,  finalmente,  a posición da escola
nominalista do s. XIV representada por Guillerme de Ockham.

Ockham é,  ante  todo,  un pensador  crítico  que  estará  en contra  dos intentos  escolásticos  de
encontrar unha síntese entre o pensamento filosófico grego e a fe cristián e que tratará de conducir á
filosofía á súa total independencia de forma que esta poda tratar os seus propios problemas (en especial o
problema da Natureza) con liberdade e sen interferencias da fe. Esta postura propiciou un impulso teórico
á incipiente ciencia do século XIV.

O mundo foi  creado por Deus por que así  o  quixo El  mesmo,  pola  súa  vontade  (teoría  do
voluntarismo), sen que se vese obrigado a facelo para seguir unha orde racional e necesaria (é El o que di
que é racional e que é necesario, en caso contrario, El mesmo estaría sometido a unha orde racional, o que
é imposible). En consecuencia o coñecemento racional limitase ao mundo que de feito creou Deus (pois
puido ter creado o que lle dera a gana) e non pode acceder o coñecemento de ningún dos aspectos da
realidade divina pois esta escapa á razón

Ockham e os nominalistas, sen caer no averroísmo, propugnan unha radical separación entre fe e
razón, na que ambas as dúas chegan ás súas verdades respectivas sen que haxa contradición, posto que
non se pronuncian sobre os  mesmos temas xa que todo o que teña que ver  con Deus non pode ser
analizado pola razón (en consecuencia negase a existencia dun segmento de verdades no que conflúen fe
e razón. Os preámbulos da fe de S. Tomás). Esta é unha postura xa netamente moderna que se pode
resumir no seguinte esquema:

Razón                          Verdade
           Sobre cousas distintas  

   Fe                              Verdade

Principios fundamentais da filosofía de Ockham

Principio de economía ou ‘navalla de Ockham’: Fronte os numerosos conceptos utilizados pola
filosofía anterior para calquera explicación Ockham propón non complicar as explicacións sin necesidade.
Esta postura influirá nos novos científicos como Galileo que chegará a afirmar que ‘a natureza non fai con
moitas  cousas  o  que  pode  facer  con  poucas’.  Hai  que  optar  pola  sinxeleza  fronte  á  complicación
innecesaria das explicacións escolásticas clásicas.

Todo o que existe é singular: Non existen realmente no mundo as esencias universais. Só existen,
realmente, as cousas singulares

Prioridade da experiencia: S. Tomás consideraba que o obxecto propio do entendemento era a
esencia das cousas sensibles. Pero para Ockham só existe o singular e non a esencia polo que o obxecto
do entendemento será, precisamente, o singular que só pode ser atopado na experiencia ou ‘coñecemento
intuitivo’. Téñase en conta que tanto para Aristóteles como para S. Tomás o coñecemento tamén partía da
experiencia, a diferencia está en que para eles non se fundamentaba no singular senón na esencia,  que
para Ockham non existe.

Nominalismo: Recoñece Ockhan a existencia dun coñecemento abstractivo aínda que dependente
en todo do intuitivo. De feito utilizamos conceptos universais á hora de coñecer, pero si todo o que existe
é singular, que valor ten o universal?.

Esta  pregunta  enmarcase  dentro  do  problema  dos  universais  debatido  amplamente  na  idade
media. A discusión establecíase en función da existencia ou non existencia na realidade dos conceptos
universais ou esencias universais.

Basicamente hai dúas grandes posturas a realista, que afirma a existencia real dos universais, e a
antirrealista,  que  nega  dita  existencia.  Pero  dentro  delas  pódense  distinguir,  respectivamente,  dúas
‘versións’, a ‘esaxerada’ e a ‘moderada’. Son as seguintes:
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- Ultrarrealismo (Realismo esaxerado): Existe a esencia e é universal. Os universais son
algo real, existen en si mesmos, e se encontran nas cousas (sen deixar de ser universais) de
forma que  estas  ‘participan’ da súa  natureza  universal.  Son a esencia única (a  mesma),
compartida, de todos os individuos dunha especie ou xénero. Esta postura, de raíz platónica,
foi  mantida  dende  San  Agostiño  ata  os  escolásticos  agostiños  como  San  Anselmo  de
Canterbury que sostiñan que as ideas existían na mente de Deus (aínda que a existencia
‘separada’ de ditos universais, no máis puro estilo platónico, xa non é admitida). 

- Antirrealismo  esaxerado:  Non  existe  a  esencia  nin  nada  que  poda  ser  considerado
universal. Negan toda realidade aos universais incluso na mente humana, é dicir non existen
nen sequera como conceptos mentais. Son puras palabras (sons) que non se corresponden
con nada.

- Realismo  moderado:  Existe  a  esencia  pero  non  é  universal.  É  propia  dos  realistas
moderados (en concreto de San Alberto Magno seguindo nisto a Avicena), aos que pertence
S. Tomás, a distinción segundo a que os universais poden ser considerados: Ante rem é dicir
antes da existencia das cousas individuais e entón consisten nas ideas divinas.  In re como
presentes na cousa, pero non como universais senón constituíndo a súa forma ou esencia
particular  e  propia (non universal  ou compartida como dicían  os  ultrarrealistas)  e  desta
forma,  creen  os  realistas  moderados,  existen  verdadeiramente,  na  realidade  aínda  que
particularizados e non como universais (e dicir, non como realidades únicas, ‘participadas’
nos distintos individuos). Como universais propiamente falando, e dicir, como elementos
que pode unificar o entendemento mediante a abstracción, as formas ou esencias só poden
considerarse Post rem (e dicir, na mente) pois a esencia, considerada in re, non é universal
(única  para  todos  os  individuos)  como  crían  os  realistas  esaxerados  senón  que  esta
particularizada (é propia de cada individuo aínda que semellante en todos os da mesma
especie ou xénero) e, aínda que existe realmente, só é universal na mente.

- Nominalismo (Antirrealismo moderado): Non existe a esencia pero si que podemos falar
de conceptos universais ‒en realidade “actos mentais” que unifican individuos en función
dalgunha semellanza entre eles, pero non da súa suposta esencia compartida (ultrarrealismo)
ou semellante (realismo moderado). Os universais nin son cousas como creen os realistas,
nin son meras  palabras sen ningún tipo de correspondencia como creen os antirrealistas
esaxerados;  son  nomes  ‒de  ahi  a  denominación  da  corrente:  ‘nominalismo’‒  cunha
significación que permitirá que se prediquen das cousas, é dicir, que teñan un uso e unha
‘existencia’ ‒se é que se pode chamar así‒ Post rem como conceptos. Non se admite a súa
realidade efectiva como esencias. O universal non existe verdadeiramente. Son conceptos
mentais ‒aínda que a expresión ‘concepto’ quizais non sexa a máis adecuada‒ pero dos que,
fora deste uso mental, non se pode falar da súa existencia; de xeito que non existen esencias
nin  Ante  rem,  nin  In  re,  pois  todo  o  que  verdadeiramente  existe,  como xa  sabemos,  é
singular. Só queda o universal Post rem ou in ánima ‒na alma.
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FILOSOFÍA MODERNA (I): RACIONALISMO E
EMPIRISMO

RENACEMENTO E REFORMA

Esta época supón, por moitos motivos, unha ruptura radical coa Idade Media:
Aparece  unha  burguesía  con  gran  poder  económico  que  xogará  un  papel  cada  vez  máis

importante tanto social como politicamente –chegando, en séculos posteriores, a relevar á nobreza no
poder (revolucións inglesa, francesa e americana). Desenvolvese o intercambio comercial en Europa e
con América e, en definitiva, se inicia unha corrente que levará, no futuro, ao capitalismo.

O descubrimento de América e as grandes viaxes por África e Asia que levan a cabo as potencias
europeas constitúen unha revolución tanto dende o punto de vista social e demográfico (emigración e
colonización) como cultural  (coñecemento de novas realidades e civilizacións) e,  mesmo, técnico (as
grandes viaxes obrigan á mellora das naves, da cartografía, dos aparellos de orientación...).

Durante os séculos XV e XVI ‒antes incluso, en Italia‒ se produce un fenómeno de recuperación
do  pensamento  e  literatura  clásicos  e  unha  ruptura  co  teocentrismo  típico  da  Idade  Media  que  veu
acompañado  duna  nova  consideración  do  home  como  centro  do  universo.  A este  período  histórico
coñéceselle como Renacemento precisamente polo seu intento de reconstituír a cultura clásica e nel se
recuperaron textos de filósofos e científicos gregos como Pitágoras, Arquímedes, etc.

Culturalmente falando é o Humanismo o fenómeno máis importante da época. Os humanistas
trataban de recuperar as linguas clásicas (e o hebreo) da situación de degradación na que as situara o mal
uso, no caso do latín, e o esquecemento, no do grego. É un movemento fundamentalmente literario e
filolóxico (algúns mesmo sentían certa animadversión pola ciencia) que pretendía volver ao espírito da
antigüidade clásica e situar no centro da súa atención (como indica o súa propia denominación) ao home
(antropocentrismo). Son pensadores que, non obstante, non renegan da relixión senón que lle outorgan ao
home un papel máis activo no seu destino ‒en contra da teoría agostiña de que o home depende de Deus
para alcanzar a virtude‒ e cren que coa educación podemos chegar a cotas moi elevadas de perfección. En
consecuencia creen que o home debe levar unha vida activa ‒oposta á contemplativa propia do espírito
monástico e oposta, tamén ao ideal aristotélico do saber polo saber‒ implicándose na política como o
demostra  o  interese  por  estes  temas  de  escritores  como  Maquiavelo,  Tomé  Moro  ou  Erasmo  de
Rotterdam.
 Filosoficamente os humanistas volven a poñer ‘de moda’ o platonismo orixinario e tamén a un
Aristóteles libre de interpretacións é prexuízos medievais; o mesmo ocorre coas doutrinas clásicas do
estoicismo e o epicureísmo e mesmo con posturas escépticas da antigüidade.

O Humanismo levou a cabo, como xa dixemos, unha recuperación de textos antigos que non só
foron literarios e filosóficos, senón tamén científicos (pese a non ser este o seu motivo orixinario) co que
puxeron de novo en circulación textos esquecidos como os de Arquímedes,  o que permitiu,  de feito,
sentar as bases dun rexurdimento da ‘ciencia experimental’ que dará os seus froitos máis importantes a
partires  do  traballo  dos  ‘novos  científicos’  como  Copérnico  (1473-1543)  que  coas  súas  teses
heliocéntricas, é o representante renacentista da ‘nova ciencia’ que alcanzará o seu máximo esplendor no
século XVII con Kepler (1571-1630) e Galileo (1564- 1642).

Afastado da ciencia pero, en certo sentido baseándose en ela (no heliocentrismo, por exemplo),
tamén ten grande importancia  a  Filosofía  da  Natureza  de Giordano Bruno (1548,  en  Nola,  cerca de
Nápoles - 1600, queimado por la Inquisición en Roma) que na súa obra mestura, sen ningún tipo de
problema, a reflexión filosófica con elementos máxicos cousa, por outra parte, bastante habitual neste
período.

A partires  da  ciencia  nova  considerarase  que  o  Universo  ten  unha  Estrutura  e  unha  orde
matemáticas e que, polo tanto, as leis que rexen os seus procesos son expresables matematicamente. En
consecuencia, as matemáticas ocuparán un lugar central dentro da nova metodoloxía científica que se
consolidará plenamente no século XVII.

Politicamente o Imperio e o papado perden o seu papel senlleiro en beneficio da consolidación
dos grandes Estados nacionais ‒España,  Inglaterra,  Francia,  Portugal...‒  que marca  unha progresiva
separación entre Igrexa e Estado. A pesares disto con Carlos V constrúese un imperio baixo a dinastía dos
Habsburgo o que,  sen embargo,  non impedirá que a Reforma luterana rompa a unidade relixiosa de
Europa mesmo dentro do propio Imperio.

A aparición do problema relixioso centrado na confrontación entre Reforma e Contrarreforma,
constitúe en si mesmo, un dos elementos básicos para entender esta época e a posterior evolución dos
acontecementos políticos, sociais e culturais en toda Europa. A ruptura do cristianismo occidental que
supuxo a Reforma protestante e o resultado dun movemento relixioso que comenza como unha proposta
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para corrixir condutas consideradas negativas dentro da Igrexa ‒en concreto, Lutero se opón á venta de
‘indulxencias’ aos fieis para perdoarlles os pecados, que servía para financiar á Igrexa‒, pero que tamén
revela importantes diferencias doutrinais coa corrente ‘ortodoxa’ do catolicismo e severas dúbidas sobre o
papel que tiña que desempeñar o Papa, todo o cal ‒a salvación pola fe, a supremacía das Escrituras sobre
o Papa, etc.‒, aparece recollido nas 95 teses de Wittenberg de Lutero e nos escritos de Calvino que son os
principais representantes do movemento protestante os que hay que engadir a Igrexa Anglicana, aínda
que, en realidade, esta última ten moi poucas diferencias doutrinais co catolicismo.

A VINCULACIÓN DO EMPIRISMO E O RACIONALISMO COA REVOLUCIÓN CIENTÍFICA:

No século XVII, no que se produce a eclosión da burguesía e o establecemento definitivo dos
estados modernos,  ten lugar un feito fundamental na historia do pensamento humano, a consolidación da
‘ciencia nova’ ou ciencia moderna apuntada xa no Renacemento e representada, no século XVII,  por
astrónomos e físicos do calibre de, Kepler (1571-1630) ou Galileo (1564-1642). A nova ciencia supón un
cambio revolucionario con respecto ao modelo aristotélico-ptolemaico que é definitivamente superado.
Continúa o proceso de comprensión matemática da Natureza de inspiración pitagórico-platónica, iniciado
por Copérnico, fronte á consideración de ciencia secundaria que os aristotélicos daban á matemática ao
considerar que, ao ser abstracta, non podía valer para explicar a realidade. Así pois, a matematización do
universo convertese nun ideal que non deixa de desenvolverse ata o día de hoxe e a propia matemática
avanza  de  forma  moi  considerable  con  novas  teorías  como  o  cálculo  infinitesimal,  desenvolvido
paralelamente por Leibniz e Newton, ou a xeometría analítica desenvolvida por Descartes. A matemática
e o seu método dedutivo, convértese, por todos estes motivos, nun modelo para outras ciencias, o que ten
unha enorme influencia na consideración que os filósofos racionalistas, como o propio Descartes, terán do
universo e do método para comprendelo.

Non obstante, os novos científicos, sen deixar de apreciar e utilizar a matemática como forma
básica de explicación da natureza, adoptan un novo método, o ‘método hipotético-dedutivo’ que non está
fundamentado  exclusivamente  no  dedutivismo matemático  e  inclúe,  tamén,  a  experimentación  como
factor decisivo do coñecemento científico. Este método foi consagrado por Galileo quen se inspirou no
método da escola de medicina da universidade de Padua, onde el mesmo estudou.

O Método Hipotético-Dedutivo (chamado na época Resolutivo-Compositivo) ten os seguintes
pasos:

 Resolución ou análise: Análise do fenómeno que se quere estudar e redución do mesmo ás
súas propiedades esenciais, rexeitando as outras.

 Composición ou síntese: Constrúese unha hipótese (de carácter matemático) que poña en
relación os elementos obtidos no paso anterior. Dedución (matemática) das consecuencias da
hipótese.

 Resolución experimental: Ponse a proba a hipótese mediante experimentos que comproben a
veracidade  das  conclusións  obtidas  por  dedución.  Comprobamos  as  conclusións,  non  a
hipótese (que é inverificable en si mesma).

A revolución  que  supuxo  a  nova  ciencia  trouxo  con  ela  unha  nova  imaxe  do  universo
absolutamente distinta á aristotélico-ptolemaica:

SISTEMA ARISTOTÉLICO-PTOLEMAICO IMAXE MODERNA DO UNIVERSO

O Universo é esférico e finito O Universo é infinito
Xeocentrismo Heliocentrismo
Os  movementos  planetarios  describen  órbitas
circulares

Non todos os novos científicos o afirman, pero acabarase
impondo a consideración de que as órbitas son elípticas

Deus é o primeiro motor inmóbil, causa extrínseca e
inmaterial do movemento de todo o Universo

Concepto de forza (que non será aceptado por Descartes
e o Racionalismo) para explicar o movemento planetario
e, xa en Newton, teoría da ‘gravitación universal’

Heteroxeneidade  do  Universo:  é  dicir,  ten  distintos
compoñentes  nas  súas  distintas  partes.  O  Mundo
Supralunar ( a Lúa e os demais astros), é perfecto e
composto de éter, mentres que o Mundo Sublunar (a
Terra)  está  composto  polos  4  elementos  que  son
corruptibles.

O Universo é Homoxéneo: é dicir, igual en todas as súas
partes.  Esto  quere  dicir  que  non  existe  diferencia,  por
exemplo, entre a Terra e outros planetas.
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A ciencia moderna introduce unha visión completamente nova que, en certos aspectos, supón
unha renovación do atomismo clásico pois asume unha concepción cuantitativo-mecanicista do Universo
coa que coincidirá Descartes na súa concepción do Mundo Físico (o que él chamará ‘res extensa’) fronte a
concepción  organicista  do  aristotelismo (no  que  o  mundo era  visto  como un  ser  vivo).  Agora,  para
explicar o mundo son suficientes a materia e o movemento –pero xustificando o movemento (contra o
atomismo grego).

A Ciencia Nova é a máxima afirmación da autonomía da razón con respecto a todo tipo de
autoridade filosófica ou relixiosa.  Precisamente por este afán de desmarcarse da tradición, a primeira
obsesión dos novos científicos foi a de dotarse dun novo método propio e, neste sentido, Descartes estará
moi próximo ao espírito da Ciencia Moderna, pois a búsquea dun novo método é unha das súas principais
preocupacións. Sen embargo, o seu método diferirá notablemente do de Galileo.

 A filosofía moderna iniciarase no século XVII con Descartes e xorde estreitamente vinculada á
ciencia moderna. Esta filosofía suporá a afirmación radical da autonomía da razón e nela o problema do
coñecemento (a súa orixe e características) pasará a ocupar un lugar central.

A filosofía  que  inaugura  Descartes  criticará o indutivismo puro proposto por Francis  Bacon
(1561-1626) pola imposibilidade de chegar, a traveso del, a leis ou principios totalmente universais e
necesarios.

En realidade, o nacemento da nova filosofía estará vinculado, no racionalismo, á renuncia a todo
tipo de recurso á experiencia, polo que, dita corrente filosófica, non aceptará os aspectos experimentais do
método hipotético-dedutivo de Galileo, para centrarse só na vertente puramente dedutiva e matemática do
mesmo. Pola contra, o empirismo inspirarase no aspecto experimental do método.

Coincidencias racionalismo-empirismo
Aínda que teñan diferente concepción do que é a Razón, ambos os dous movementos consideran

que a Razón é o principio supremo do coñecemento, por riba da fe, da tradición e da autoridade dos
pensadores clásicos.

Para os dous o coñecemento é coñecemento de ideas, con independencia da orixe das mesmas,
polo que os dous manteñen unha postura subxectivista por canto o coñecemento depende dun ‘eu’ que
coñece os obxectos da súa propia mente.

Diferencias racionalismo-empirismo
RACIONALISMO EMPIRISMO

ORIXE DO
COÑECEMENTO

Os verdadeiros coñecementos
proceden da Razón, do entendemento

(intuicións intelectuais)

Os coñecementos proceden do
coñecemento sensible (intuicións

empíricas)
DE ONDE

PROVEÑEN AS
IDEAS?

Son innatas ao entendemento. Este
posúeas en si mesmo, sen necesidade
de experiencia sensible. Como moito,
a experiencia pode ser unha ocasión
para que a mente reflexione e capte a
verdade como evidente en si mesma

As ideas orixínanse a partires da
experiencia. Non existen as ideas

innatas

LÍMITES DO
COÑECEMENTO

A nosa razón é ilimitada, pode
coñecelo todo e se corresponde coa
realidade (optimismo gnoseolóxico)

O coñecemento está limitado pola
experiencia. O grao de verdade no que

se move é o da probabilidade. Só as
matemáticas proporcionan verdades

seguras
O MÉTODO Baséase na dedución Baséase na indución

RACIONALISMO

Os  seus  principais  representantes  son  Descartes,  Leibniz,  Spinoza  e  Malebranche
(ocasionalismo). As súas principais teses son as seguintes:

1. Confianza absoluta na razón, que non ten límites. Co método adecuado pódese chegar a
coñecelo todo

2. O ‘coñecemento’ sensible, pola contra, é limitado e enganoso, non é nin universal nin
necesario
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3. Creen na existencia de ideas innatas que posúemos independentemente da experiencia.
Ditas ideas innatas son as primeiras verdades a partir das que, por dedución, obteremos
todas as demais

4. O coñecemento é coñecemento de ideas, non das cousas en si mesmas. A realidade do
mundo non é evidente, senón que ten que ser deducida

5. No mundo hai unha orde racional e necesaria que a nosa razón pode coñecer porque o
ámbito do pensamento correspondese co da realidade. A orde presente no mundo e a
mesma que a orde da nosa razón (resucita a teoría de Parménides de que o mesmo e o
pensar que o ser)

6. Deus é quen garante a correspondencia do ámbito do pensamento co da realidade
7. A ciencia debe ser única, universal e necesaria
8. O método matemático (dedutivo) é  o  modelo que  ten que ser  imitado se  queremos

conseguir unha verdadeira ciencia

DESCARTES

MARCO HISTÓRICO-CULTURAL E FILOSÓFICO DO AUTOR

René Descartes (1596, La Haye, Turena, Francia – 1650, Estocolmo, Suecia) educouse en La
Flèche,  un  importante  colexio  de  xesuítas.  Posteriormente  graduouse  en  dereito  na  universidade  de
Poitiers, pero, en xeral, non quedou satisfeito da educación recibida que esta estaba fundamentada no
escolasticismo de corte aristotélico ata entón predominante en Europa que se encontraba xa en franco
declive  ‒con  notables  excepcións  como  as  dos  escolásticos  tardíos  españois  Francisco  de  Vitoria  e
Francisco Suárez.  Sen embargo a súa filosofía estará repleta de terminoloxía escolástica se ben, moi
frecuentemente, con unha significación novidosa arredada da aristotélico-tomista.

A insatisfacción co saber escolástico lévao á busca dunha ciencia completamente segura e só
encontra satisfacción na certeza e evidencia das matemáticas ás que considerará como modelo a seguir en
toda ciencia e, en particular,  na elaboración da súa propia filosofía. Dentro do campo da matemática
Descartes desenvolve a xeometría analítica e desenvolveu unha importante labor na teoría das ecuacións
entre outras achegas.

De temperamento inquieto, Descartes alístase como soldado en Holanda en 1618 e en 1619 en
Alemaña. Servindo no exercito de Baviera descubre a súa vocación filosófica e a súa preocupación polo
método como unificador das ciencias e o saber e trasladase primeiro a Paris e, finalmente, en 1628 a
Holanda.

Coñecedor  da  nova  ciencia  da  súa  época  ‒aínda  que  non  aceptará  todos  os  postulados
metodolóxicos da mesma‒ é un convencido heliocentrista pero é moi coidadoso na expresión das súas
opinións chegando a non publicar algunha obra na que defendía dita tese ‒o Tratado do Mundo que tiña
rematada en 1633‒, ao ter noticia da condena de Galileo. Esta prudencia, motivada pola falta de liberdade
de expresión reinante na meirande parte de Europa, foi o que, probablemente, o levou uns anos antes a
instalarse en Holanda, o pais con maior tolerancia relixiosa, científica e filosófica de todo Occidente, ata
1649 ano en que decide aceptar a invitación da raíña Cristina de Suecia para divulgar a súa filosofía en
dito pais onde morre dunha pneumonía en 1650, tan só cinco meses despois da súa chegada. Enterrado
inicialmente en Estocolmo, o seu corpo foi trasladado a París en 1666.

Da súa obra, de moita importancia filosófica e matemática, destacan as Regras para a dirección
do espírito,  obra dedicada ao método e á ciencia única fundamentada na matemática;  o  Discurso do
método, onde se cuestionan os coñecementos tomados como certos ata ese momento; e as  Meditacións
metafísicas, que é a continuación do Discurso e trata sobre Deus e a distinción entre mente e corpo.

O PROBLEMA DO MÉTODO: A IDEA DE SUBSTANCIA EN
DESCARTES E O PROBLEMA DA VERACIDADE DIVINA.

Filosoficamente falando o proxecto cartesiano pódese resumir no convencemento de que todo o
saber da súa época (estamos a referirnos ao escolasticismo) é inservible.

Para superar  dita  situación Descartes  propón a construción  dun novo saber  no que todas as
ciencias formen parte dunha unidade posto que a sabedoría humana é unha e non pode dividirse aínda que
os obxectos aos que se dirixa o coñecemento sexan diferentes.
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De feito, todas as ciencias, aínda que traten aspectos diferentes da realidade, comparten un único
método cousa que non crían os escolásticos que, seguindo a Aristóteles, afirmaban, por exemplo, que a
xeometría  e  a  aritmética,  ao  trataren  de  cousas  distintas,  necesitaban  métodos  distintos.  Non  é  que
Descartes afirmara que a medicina e a física,  por exemplo, fosen a mesma ciencia senón que,  aínda
estudando cousas distintas,  o seu modo de proceder nas súas investigacións, o seu método, era o mesmo.

Descartes  exemplificaba  a  súa  concepción  do  saber  comparándoo  cunha  árbore  na  que  a
metafísica sería as raíces, a física o tronco e a medicina, a mecánica e a moral, as principais ramas. Así
como unha árbore constitúe unha unidade na que, Sen embargo, podemos diferenciar as súas partes, así a
a verdadeira ciencia é unha, a pesares de que podamos falar de ciencias máis específicas. Así como unha
árbore alimenta ás súas diversas partes, raíces, tronco e ramas, coa mesma zume, así a verdadeira ciencia
posúe un único método que é compartido por todas as súas posibles especificacións.

Para acadar a unificación de todas as ciencias será necesario:

1. Elaborar o método único para todas elas.
2. Enunciar  unha  moral provisional,  posto que a definitiva só poderá ser  acadada tras a

elaboración completa da ‘árbore’ da ciencia (a moral é a rama superior da árbore e só pode
ser enunciada definitivamente ao final) Descartes  é  consciente  de  que  antes  de
empezar  a  súa  tarefa  de  fundamentación  da  ciencia  comezando  pola  filosofía  (e  máis
especificamente pola metafísica), debe dotarse dunhas normas morais provisionais que lle
permitan afrontar os problemas éticos que diariamente se lle presentan a calquera home
mentres  non construía  unha ética definitiva,  ética que só pode xurdir  como derradeiro
resultado  da  completa  elaboración  de  toda  a  filosofía.  Descartes  non  chegou  nunca  a
construír dita ética definitiva. Namentres, para ir afrontando as situacións morais concretas
que se nos van presentando ao longo da vida, bastarán as seguintes normas:
-Posto  que,  mentres  carezamos  dunha  ética  definitiva,  non  podemos  ter  completa
seguridade de nada, o mellor e seguir as normas máis comunmente aceptadas do lugar no
que vivamos. Obedecer as  leis e  costumes e mesmo practicar a  relixión do pais tendo
coidado en seguir sempre as opinións máis moderadas.
-Posto que carecemos de seguridade completa, poderíamos caer facilmente na indecisión á
hora de optar entre varias alternativas de orde ética. Para evitar isto, o mellor será seguir
aquela  opción  que  nos  pareza  máis  probable  e  facelo  como se  tivésemos  a  completa
seguridade sobre a súa conveniencia.
-Inspirándose na  moral  estoica  Descartes  propón pregarse  á  orde  do mundo,  aceptar  a
invariabilidade das súas leis e tratar de adaptarme eu a elas en lugar de cometer a loucura
de tratar de adaptar as leis aos meus desexos.
-Analizar todas as posibles ocupacións que pode elixir o home e escoller a mellor para
dedicar a vida a ela. Descartes cre atopar a mellor das ocupacións posibles na filosofía, no
uso da razón e a busca do coñecemento. Estamos, de novo, ante o ideal ético do sabio, tan
xeneralizado na antiga Greza.

3. Desenvolvemento de todas as ciencias empezando pola Metafísica (raíces) seguindo pola
física (tronco) e continuando por todas as demais.

O PROBLEMA DO MÉTODO
O método, común a todas as ciencias, ten de ser, en primeiro lugar, un mecanismo firme e seguro

de tal xeito que, seguíndoo paso a paso,  permita evitar o erro. En segundo lugar terá de ser algo máis que
un simple modo de expoñer o que xa se coñece, como é a lóxica aristotélica: terá de ser un método capaz
de descubrir novas verdades.

Hai catro regras que se deben observar para seguir o método:

1. Evidencia: Non aceptar nunca como verdadeira unha idea sen saber con  evidencia que,
efectivamente, o é. Para elo debemos evitar caer na  precipitación, que sería admitir algo
sen crítica, pero tamén debemos evitar a  prevención, que consistiría no contrario, é dicir,
ser tan cautos que non admitamos como verdade nin o que salta á vista. Agora ben, como
saber que unha idea é unha evidencia?, pois cando se presenta ao noso espírito de forma
clara (cando  está  separada  doutras  ideas  e  non  se  pode  confundir  con  elas,  cando  é
presente  e  manifesta)  e  distinta (cando  as  súas  partes  están  separadas  entre  si  e  hai
claridade interna, cando o seu coñecemento é delimitado, separado dos demais), de xeito

60



Historia da Filosofía

que é imposible poñela en dúbida. A evidencia é, pois,  intuída, captada racionalmente de
xeito inmediato sen que medien razoamentos ou demostracións. Consecuencia derivada
desta regra é que introduce un novo concepto de verdade diferente ao escolástico. Segundo
a visión tradicional escolástica a verdade consistía na  adecuación ou correspondencia do
pensamento coa realidade; agora a evidencia, e polo tanto a verdade, é unha propiedade
das ideas en si mesmas. Pero as ideas son realidades espirituais (en tanto que existen no
noso espírito) e non obxectivas e, polo tanto a verdade é inmanente ao espírito (algo propio
del) e non necesita de ningunha correspondencia obxectiva. Esta regra, que máis que un
paso  metódico  propiamente  dito  é  un  requisito  previo  para  a  aplicación  das  regras
posteriores, constitúe, así mesmo, un criterio de certeza, que me permitirá asegurar, sen
lugar a dúbidas, a verdade de certas afirmacións, como máis adiante veremos.

2. Análise:  Dividir o problema examinado en tantas partes como sexa posible para a súa
mellor resolución. É dicir, descompoñer o problema nas súas partes máis elementais, no
que  Descartes  chamaba  ‘naturezas  simples’ que  son  as  que,  precisamente,  poden  ser
intuídas  con  ideas  claras  e  distintas,  é  dicir,  con  evidencia.  Descartes  concibe  ditas
naturezas simples como ‘Ideas innatas’, verdades que están nas nosas almas naturalmente
e de xeito ‘potencial’ (non as temos ‘presentes’ na mente dende o noso nacemento como as
ideas platónicas, senón máis ben como na Iluminación agostiña) no sentido de que xorden
naturalmente en nos cando é necesario con ocasión dalgunha experiencia que as esixe para
a súa comprensión.

3. Síntese:  Partindo,  precisamente,  das  naturezas  simples,  dos  elementos  máis  básicos  e
fáciles de coñecer, posto que son intuídos con evidencia, reconstruiremos o problema de
xeito  dedutivo,  e  dicir,  encadeando  unhas  ideas  con  outras  dende  os  principios  máis
elementais  (as  evidencias)  ate  os  máis  complexos  exactamente  igual  que  se  fai  en
xeometría  ou,  en  xeral,  na  matemática  onde,  partindo  dos  axiomas  máis  simples  e
evidentes, deducimos os teoremas máis difíciles e complexos sen necesidade de facer uso
máis que da nosa razón.

4. Enumeración: Unha vez realizada a dedución proposta pola anterior regra, será necesario
facer comprobacións xerais e completas de todos os pasos dados nos nosos razoamentos co
fin de ter a seguridade de non ter cometido ningún erro ou esquecer algo. Ditas revisións
consistirán en comprobar a corrección do análise (regra 2ª) e revisar os pasos dados na
síntese (regra 3ª). Esto permitirá, ademais, ter unha visión de conxunto de todo o problema
e unha certa evidencia intuitiva do mesmo. É importante sinalar que nas comprobacións, en
ningún momento recorremos á experiencia como medio de contrastar a validez dos nosos
razoamentos. A comprobación consiste tan só na enumeración e constatación da coherencia
interna dos pasos dados pola nosa razón.

Como se pode apreciar,  a formulación do método cartesiano está, en principio, inspirada, como
no caso de Galileo, na ‘escola de Padua’. Pero, a diferencia do método Hipotético-Dedutivo do científico
italiano, non se recorre en ningún caso ao experimento, polo que o método cartesiano é, en realidade,
EXCLUSIVAMENTE DEDUCTIVO, como o método xeométrico de Euclides. De feito, como para todos
os racionalistas, o modelo de coñecemento firme e seguro é a matemática, e o seu método (o dedutivo)
será o medio ideal para acadar o verdadeiro coñecemento.

Descartes aplicará este método a todas as ciencias e, posto que estaba inspirado nelas, proba
inicialmente coas matemáticas obtendo grandes éxitos.  Sen embargo, ten moi claro que o traballo de
fundamentación das ciencias debe comezar pola filosofía xa que todas as demais disciplinas dependerán
dos principios que nela se senten.

O PROBLEMA DO MÉTODO: A IDEA DE SUBSTANCIA EN
DESCARTES.

METAFÍSICA
Esta  disciplina,  como  xa  dixemos,  constituirá  a  raíz  da  árbore  da  ciencia,  polo  que  será

fundamental determinar con total exactitude unha verdade inicial evidente, absolutamente indubidable,
sobre a que poder edificar o edificio enteiro do coñecemento.
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A ‘dúbida’ e o ‘Cogito’:
A primeira verdade indubidable sobre a que debe basearse a filosofía, debe consistir nunha idea

clara e distinta, nunha evidencia (como quere a 1ª regra do método). Pero para chegar a algo do que non
se poda dubidar o mellor camiño será, precisamente, someter todo a dúbida e ver se queda algo do que
non se  poda dubidar.  É  dicir,  utilizando a  dubida  como método,  facemos  unha análise  (2ª  regra  do
método)  do problema presentado  (se  existe  algunha verdade indubidable  ou evidente)  para  tratar  de
chegar a unha natureza simple (idea innata ou evidencia).

A dúbida  que  presenta  Descartes  é  unha  ‘dúbida  metódica’ no  sentido  de  que  é  un  simple
procedemento para buscar unha verdade indubidable. Nunca será unha dúbida escéptica, a dúbida daquel
que non cre que exista ningunha verdade e que, por tanto, xamais a utilizaría como medio para acadar
unha verdade na que non cre, como si fai Descartes.

Vexamos como é o procedemento:
O punto de partida é  a  consideración da necesidade de aplicar  a  dúbida a todo aquelo que,

comunmente e sen analizalo, consideramos verdade firme e segura.
1. Para  empezar,  é  posible  dubidar  da  información  que  nos  subministran  os  sentidos.  É

facilmente comprobable que os sentidos transmiten ocasionalmente información errónea
(alucinacións,  erros  de  perspectiva,  espellismos...).  Pero,  se  isto  sucede  a  veces,  que
impediría  que  sucedera  sempre,  sen  que  nós  nos  decatásemos?.  Non  se  trata  de  que
Descartes  crea que,  realmente,  os sentidos nos enganen sempre,  senón de que existe a
posibilidade de que o fagan e, así como ninguén utilizaría, para construír a súa casa, trabes
das que non estivera seguro  que aguantasen todo o peso que deberán soportar, ninguén que
queira edificar unha ciencia firme e segura o fará sobre uns principios nos que non teña
total confianza.

2. Dubidar da información dos sentidos non significa dubidar que existan as cousas das que
os sentidos nos informan (a realidade). Sen embargo, unha razón para dubidar, incluso da
mesma realidade,  é  a  imposibilidade  de  distinguir  a  vixilia  do  soño.  Cando soñamos,
cremos que o soño é a realidade e só ao espertaren nos damos conta do noso erro. Por que
non había de ocorrer o mesmo coa vixilia?, que me permite afirmar, sen máis, que o que
percibo esperto é a  auténtica realidade?.  De novo, do que se trata  non é tanto de que
Descartes cuestione a existencia efectiva do que chamamos realidade, senón que suxire a
posibilidade  teórica  da  súa  inexistencia  co  cal,  dita  ‘realidade’  convértese,  como  a
información dos sentidos, nun feble terreo no que asentar o edificio do coñecemento.

3. Certo  tipo  de  verdades  racionais,  como as  das  matemáticas,  parecen  estar  a  salvo  da
dubida: durmidos ou espertos dous máis dous son catro. Agora ben, hai un terceiro motivo
de dubida que nos induce a pensar que mesmo as supostas verdades racionais poden ser
cuestionadas. Puidera ser que existise unha especie de espírito ou xenio maligno que se
entretivera en levarnos ao erro ate naquelas cousas que consideramos como as verdades
máis simples do entendemento facendo así que non so o mundo sensible senón os propios
razoamentos foran cuestionables. Outra vez, Descartes, non cre que isto sexa realmente así,
pero si que non se pode afirmar con seguridade que non o sexa. En consecuencia, nin os
propios razoamentos (cousa curiosa nun racionalista) poden ser considerados evidencias
nas que fundamentar o noso coñecemento.

Parece, pois, que nada do que ate agora era considerado como máis firme e seguro, pode, en
realidade, ser utilizado como fundamento do coñecemento. A dúbida cartesiana parece ter acabado con
toda posibilidade de fundamentación do coñecemento.

Sen embargo, se analizamos ben a cuestión, atoparémonos con que, dentro do seo da propia
dúbida, hai un ‘resto indubidable’, unha afirmación que resiste toda dúbida posible: o feito de que ‘estou
dubidando’.  Efectivamente,  o  único que  non pode ser  posto en  dúbida  é  o feito  mesmo da  dúbida.
Ademais, o que dubida é un ‘eu’ pensante (capaz de dubidar, entre outros actos do pensamento), así que
Descartes pode afirmar que: ‘Penso, logo existo’ (‘Cogito, ergo sum’).

O  ‘Cogito’ cartesiano  asimila  sen  máis  a  dúbida  (ou  calquera  outro  acto  do  pensamento:
entender, imaxinar, afirmar...) co pensamento (o que é discutible pois unha cousa é o pensamento e outra
como se pensa). En calquera caso, para Descartes, o pensamento é algo evidente, como o feito de dubidar
(hai certo subxectivismo en Descartes pois o que é evidente é o pensamento, a existencia das ideas e non
dos seus obxectos, e dicir, as cousas que se pensan)

.
O cogito, aínda que poida perecer o contrario, non é froito dunha dedución, senón que é intuído,

está aí dende o principio do proceso de dúbida. É unha natureza simple captada con claridade e distinción.
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Unha evidencia das que falabamos na primeira regra do método e que eran atopadas mediante a análise
(2ª regra).

A IDEA DE SUBSTANCIA EN DESCARTES E O PROBLEMA
DA VERACIDADE DIVINA.

O pensamento é a primeira cousa (e, de momento, a única) da que afirmamos  a súa existencia,
que se da con independencia da existencia de calquera outra cousa (posto que a súa evidencia non se
apoia en nada que non sexa ela mesma). Estamos ante unha SUBSTANCIA, é dicir, ante unha cousa
verdadeiramente existente, a ‘res cogitans’ (cousa pensante).

As Ideas
A evidencia do cogito non se apoia en nada que non sexa ela mesma, por eso dicimos que a súa

existencia, se da con independencia da existencia de calquera outra cousa. Esto é o que, para Descartes,
define a unha 'SUBSTANCIA':  a ‘res cogitans’ (substancia pensante). O pensamento é, polo de agora, o
único evidente. Hai certo subxectivismo en Descartes pois o que é evidente é o pensamento, a existencia
das ideas e non dos seus obxectos, é dicir, as cousas que elas representan. Será necesario determinar de
que tipo de ideas teremos que partir para saír do pensamento e afirmar outras realidades distintas a el.

Para  Descartes  o  pensamento  pensa  ideas,  estas  constitúen  o  seu  material  de  traballo.  Esta
afirmación, que pode parecer obvia, non era o que cría a filosofía ata o de agora. En realidade se supuña
que o pensamento traballaba directamente coas cousas e non con ideas das mesmas (p.ex.: se penso o
Mundo, pénsoo directamente; non penso a idea de Mundo, só a utilizo como medio). Descartes, pola
contra,  considera  que  pensamos as  ideas,  entendidas  como representacións,  e  nunca  directamente  as
cousas (das que, en principio, nen sequera nos consta a súa existencia). O difícil do caso é determinar
como unha idea se corresponde cunha realidade externa ao pensamento que é o único do que nos consta,
polo momento, a súa existencia.

Existen tres tipos de ideas que, en canto que todas son actos mentais, posúen a mesma realidade
pero, en canto que deben ter contidos obxectivos distintos, teñen distinta realidade:

• Ideas innatas: Das que xa temos falado e que parecen (aínda non o sabemos de certo) ter a súa 
orixe no noso propio pensamento.

• Ideas  adventicias:  Que  parecen proceder  do  exterior  (todas  as  ideas  que  fan  referencia  ás
realidades do mundo externo ao meu pensamento).

• Ideas facticias: Que son construídas polo pensamento a partir doutras ideas.

Nin as  ideas  adventicias nin as  facticias  poden servir  para demostrar  a  realidade externa ao
pensamento porque, precisamente, as primeiras parecen provir directamente do exterior (o que se quere
demostrar) e as segundas son froito da composición (e, por tanto, dependen) doutras ideas.

Sen embargo, as ideas innatas nin proveñen da experiencia externa nin se constrúen a partir
doutras. Só poden provir do propio pensamento (por eso son innatas). As propias ideas de Pensamento e
de Existencia, afirmadas despois da dúbida metódica, son ideas innatas, atopadas nunha análise do propio
pensamento. Estas  serán  as  únicas  ideas  dende  as  que  se  poderá  deducir  a  realidade  extramental.
Seguimos, pois, no cogito, sen poder, de momento, saír del.

Sabemos que  o  cogito é  unha verdade incuestionable,  evidente,  porque se  nos presenta  con
claridade e distinción (como a suma de dúas ideas innatas, pensamento e existencia), converténdose esta
forma de aparecerse o  cogito no criterio de certeza (como vimos na 1ª regra do método) válido para
distinguir calquera outra evidencia.

A Substancia
O concepto de substancia e o de ‘cousa’ ou ‘res’ (en latín ‘cosa’) queren dicir exactamente o

mesmo para Descartes. A substancia será concibida como o que ten existencia concreta, como o que é
unha ‘cousa’ determinada.

O  concepto  cartesiano  difire  enormemente  do  escolástico.  Para  un  escolástico  a  substancia
existiría en si, é dicir, como algo que non necesita un suxeito (posto que el mesmo o é) no que radicarse
para  existir  (lembremos  a  distinción  aristotélica  entre  substancia  e  accidentes).  Para  Descartes,  Sen
embargo, substancia é o que existe por si, sen depender de nada (salvo, nos casos en que sexa necesario,
de Deus).
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A definición exacta que Descartes da da substancia é a seguinte:
‘Cando concibimos a ‘substancia’, concibimos só unha cousa que existe de tal maneira que non

ten necesidade senón de si mesma para existir’ (Principios, I, 51).
Descartes construirá toda a súa filosofía partindo deste concepto de substancia e da primeira

verdade evidente que é o cogito (que, xustamente, é unha substancia).
A definición de substancia fáiselle patente a Descartes ao atopar o  cógito pero, se nos atemos

literalmente a ela, só Deus sería unha substancia, posto que só El pode existir sen precisar de outra cousa.
Descartes, traizoándose a si mesmo, di que a definición de substancia non se aplica do mesmo modo a
Deus e ás  cousas  creadas por El.  Así,  haberá tres  tipos de substancias  aínda que,  polo de agora,  só
podemos afirmar con seguridade a existencia do pensamento

Descartes, crerá superar o problema da súa propia incongruencia explicando que a definición de
substancia non se aplica a Deus do mesmo xeito que ao resto das substancias. Segundo isto haberá dous
grandes grupos de substancias:

• A substancia  infinita:  (res  infinita)  que  será  Deus,  a  quen  lle  convén  de  xeito  absoluto  a
definición de substancia.

• A substancia finita: que pode ser de dous tipos: a) a alma (res cogitans, o pensamento) e b) os
corpos (res extensa, o que ten unha extensión medible, o físico). A estes dous tipos de substancia
non lles convén de xeito absoluto a definición posto que ambas as dúas dependen de Deus para
existir. Agora ben, polo que respecta á relación que manteñen entre elas, non se precisan unha á
outra para existir nin inflúen a unha na outra, o que provocará un problema de dualismo e de
comunicación  das  substancias  finitas  que  se  manifesta  no  ser  humano  na  dificultade  para
explicar as relacións entre corpo e alma.

A cada tipo de substancia correspóndelle un atributo que constituirá a súa esencia. A infinidade
será o atributo divino e a extensión e o pensamento serán os atributos da res extensa e dá  res cogitans
respectivamente.

As  substancias,  ademais,  poden aparecer  de  diversas  formas  que  se  denominan modos.  Por
exemplo, a res extensa pode aparecer baixo diversas figuras que constituirían outros tantos modos.

De todas as substancias só coñecemos, de momento, a existencia da res cogitans, da alma, que
ten  como atributo  ou  esencia  o  pensamento  e  como modos  cada  unha  das  múltiples  operacións  do
pensamento (xulgar,  razoar,  imaxinar...).  O feito de seren o pensamento a esencia ou atributo da  res
cogitans é demostrado por Descartes mediante unha ‘ficción mental’:  Podo finxir mentalmente que non
teño corpo sen que eso implique que non me sinta como un ser existente,  pero non podo finxir non
pensar. O pensamento, polo tanto, constitúe a miña esencia.

O PROBLEMA DA VERACIDADE DIVINA.

Pero  agora  deberemos  mostrar  a  existencia  da res  infinita  e  da  res  extensa dende  a  única
substancia da que verdadeiramente estamos seguros de que existe: a res cogitans. Entramos agora na 3ª
regra do método aplicada aos problemas metafísicos, o momento sintético no que, a partir da evidencia (o
cogito) encontrada no momento analítico do método, deducimos o resto da realidade.

A Res Infinita:
A esencia ou atributo divino é a infinidade pero compre, ademais, demostrar a  existencia de

Deus, para o que Descartes utiliza, basicamente, tres argumentos:

1- Dende a causa da idea de Deus: Como o seu nome indica, baséase na idea de Deus (como o
de San Anselmo) pero se reforza co principio de causalidade: Todas as ideas son iguais en
tanto que pensamentos, pero se distinguen pola realidade obxectiva que representan. Agora
ben,  a  causa  dunha  idea  debe  ter  tanta  realidade  como  a  idea  mesma  (debe  ser
proporcionada a ela), é dicir, aquelo que representa a idea terá, polo menos, as mesmas
características que a súa representación. Por exemplo, se eu me represento a ‘brancura’ a
causa de dita representación debe ser unha realidade branca. Disto se segue que se eu teño
unha idea que me supera a min mesmo, eu non podo ser a causa da mesma. Pero eu posúo
a idea de infinitude que é a que me permite definir o finito ‒pois o finito non serve, como
cren  algúns,  para  definir,  por  negación,   ao  infinito,  senón máis  ben ao  contrario  (do
mesmo xeito que, corrixindo un exame, eu só podo por un 5 en relación coa idea previa do
que é un 10. É o 10 o que me permite discernir notas máis baixas)‒. Agora ben, posto que

64



Historia da Filosofía

eu non son infinito, tal idea non pode se facticia (feita por min) nin tampouco adventicia
(porque as cousas do mundo tampouco son infinitas); só pode ser innata e ter a súa orixe
nun ser realmente infinito que será Deus.

2- Dende a causa da res  cogitans:  Este argumento é complementario e  segue as  mesmas
pautas do anterior: É o caso que, analizando o meu pensamento, atópome con que o feito
de que dubidar implica que son libre (pois senón non podería dubidar ante o que parece
evidente) pero tamén que son imperfecto  (pois é fácil ver que existe maior perfección en
coñecer con certeza, sen ningunha dúbida, que en dubidar). Todo o razoamento precedente
implica que se me recoñezo imperfecto é porque posúo a idea de perfección (que polos
mesmos  motivos  que  a  idea  de  infinidade  é  tamén  innata)  da  que  eu  non  podo  ser,
loxicamente, a causa. Dita causa só pode ser un ser realmente perfecto é dicir: Deus, que
tamén será causa de min mesmo.

3- Argumento ontolóxico: É o mesmo argumento que o de San Anselmo que, partindo da idea
de  Deus,  afirma que  o  Ser  Perfecto ten  que  existir  pois  se  non existira,  xa  non sería
perfecto. A novidade está en que o propio Descartes sae ao paso da posible obxección do
salto  indebido  do ámbito  do  pensamento ao  da  realidade  aducindo que  tal  paso  sería,
certamente, ilexítimo en calquera realidade común pero non tratándose de Deus, pois neste
caso non ocorre que meu pensamento impoña caprichosamente a existencia de algo, senón
que a necesidade da existencia de Deus se impón ao meu pensamento. 

A pesar  de  que  Deus  é,  dende  o  punto  de  vista  da  orde  das  cousas  coñecidas,  posterior  á
evidencia do cogito, dende o punto de vista da súa importancia real e ontolóxica é o elemento clave de
toda a filosofía cartesiana posto que:

1. Deus garante a evidencia das ideas innatas. Se estas son verdadeiras e porque Deus, que é bo
e non nos engana (non é o xenio maligno do que falabamos na dúbida), non creou ao home
cunha facultade de coñecer que o leve ao erro.

2. Deus  tamén  garantirá  a  obxectividade  das  ideas.  Noutras  palabras,  estamos  certos,  por
exemplo, de que o mundo físico, a res extensa,  existe,  porque Deus fai corresponder as
miñas ideas coa realidade obxectiva.

3. Deus crea e mantén na existencia ás substancias. Exerce unha sorte de creación continua.
4. Deus da o primeiro impulso ao movemento, e mantén unha cantidade constante do mesmo

(equilibrio movemento-repouso) no Universo.

En  definitiva,  toda  a  filosofía  cartesiana  depende  da  figura  de  Deus,  cousa  que  será  unha
característica común en todos os racionalistas.

FÍSICA
Res Extensa

O atributo ou esencia da res extensa, dos corpos é, precisamente a extensión, a corporeidade
medible. Os seus modos serán a figura e o movemento (ou a súa ausencia, o repouso). Só estes modos,
aquelo que nos corpos pode ser medido, cuantificado matematicamente, serán considerados ‘cualidades
primarias’  ou  obxectivas  dos  corpos.  As  ‘cualidades  secundarias’  tradicionais  (cor,  olor...)  serán
consideradas subxectivas.

A res extensa, así definida, ten o seu lugar de estudio máis adecuado na física e é por elo que a
consideramos neste momento. O método utilizado en física é, naturalmente, o mesmo que describimos
anteriormente e, no caso que nos ocupa, a dedución partirá da idea de Deus e de certas ideas innatas como
a de extensión e movemento así como de certas ‘leis da natureza’ que examinaremos máis adiante. Todo o
procedemento prescinde da experiencia e procede dedutivamente dende as causas aos efectos, dende o
orixe,  ás cousas  orixinadas.  O concepto de causa convértese,  co de substancia,  no segundo concepto
capital  do sistema cartesiano,  precisamente  os  empiristas  (especialmente Hume,  criticarán estes  dous
conceptos).

Sen embargo a dedución ten un límite, os casos concretos, (a existencia de seres ou estados –
movemento,  repouso‒  concretos).  As  cousas  concretas  son  continxentes  polo  que  non  poden  ser
deducidas con necesidade dende as causas. A experiencia xoga aquí un certo papel, pois é obvio que só
mediante a experiencia se poden verificar os casos concretos. Esto non significa que, no que se refire os
aspectos xenéricos, a física enteira poda constituírse como unha ciencia completamente dedutiva que será
o segundo gran sistema científico da época tras o de Galileo.

Mecanicismo
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Esta é outra das principais características da física cartesiana. Para Descartes todo o físico pode
ser reducido a materia (luminosa: Sol é outras estrelas, transparente: o éter que enche o espazo entre os
astros –doutro modo existiría o baleiro‒ e opaca: a terra) e movemento. O que ocorre e que Descartes
identifica a materia coa extensión o que fai que o seu mecanicismo chegue a conclusións que chocarán
notablemente co mecanicismo clásico de tipo atomista:

3- Posto que a extensión é indefinidamente divisible non existen os átomos (derradeiras partes
da materia).

4- Se a materia é extensión, non pode existir o baleiro. Se existise tería que ter extensión, e
dicir, ser material, o que é contraditorio.

5- Se só se considera a materia (que é só extensión) e o movemento, non só desaparecen as
cualidades secundarias, senón o peso e calquera principio activo interno dos corpos (forzas).

Esto último determina que, ante a ausencia de forzas, todo movemento se produce por contacto
nun espacio ‘cheo’ (pois se houbera baleiro non habería contacto) e ten unha orixe (posto que non xorde
dos propios corpos) que é Deus.

Consecuente  coa  súa  visión  mecanicista,  Descartes  da  un  paso  máis  e  concibe,  mesmo aos
organismos vivos como máquinas moi complexas (pero máquinas ao fin). Naturalmente a excepción será
o home, pois ten un alma inmortal que o diferencia dos animais.

Leis da natureza
Se non hai forzas, nin caída no baleiro só queda a posibilidade de atribuír a orixe do movemento a Deus
que será entendido como ‘causa primeira’ do movemento. Deus, ademais conserva constante a cantidade
total  de  movemento-repouso,  pois  se  Deus  non  cambia  (é  inmutable)  tampouco  permitira  que  se
modifique a súa obra.

Desta inmutabilidade divina se deducen as tres leis da natureza que son entendidas como ‘causas
segundas’ do movemento.

3- Cada  cousa  permanece  no  estado  en  que  se  atopa  se  nada  a  cambia.  É  a  primeira
formulación explicita do principio de inercia.

4- O movemento  tende  a  continuar  rectilineamente.  Galileo  pensou  que  a  tendencia  era  a
circularidade,  aceptando un  prexuízo  de  orixe  grega,  e  por elo  non puido formular  o
principio de inercia.

5- Se un móbil choca cun corpo máis forte, non perde movemento, e se choca cun máis débil,
perde tanto como transmite. Poderíamos chamar a esta lei ‘principio de conservación do
movemento.

Deus  e  estas  leis  explican  todo  o  proceso  do  universo.  O  non  existir  o  baleiro,  calquera
movemento provoca o movemento de todas as  cousas  do universo.  ao ser  a  tendencia dos corpos o
movemento rectilíneo, o resultado final é un movemento circular de corpos que se moven xuntos. De
feito,  Descartes  explica  o  funcionamento  do  sistema  solar  e  dos  astros  en  xeral  como movementos
vorticais (de remolino).

Dualismo alma-corpo
Toda a concepción de Descartes se distingue polo seu dualismo extensión vs. Pensamento que no

home se concreta no problema da relación alma-corpo. Se, como vimos no seu momento a res extensa e a
res cogitans son substancias independentes unha da outra e que non se necesitan unha á outra para existir
(pois,  se  ben  a  definición  de  substancia  so  lle  cadra  perfectamente  a  Deus,  no  que  se  refire  a
interdependencia entre elas, si que se lle pode aplicar á res cogitans e á res extensa). Pero a realidade e
que no home, alma e corpo relaciónanse, non son realidades que non teñan nada que ver unha coa outra.
Por exemplo, unha dor física inflúe no meu estado anímico e unha orde da alma, (levantar o brazo, por
exemplo) e, inmediatamente executada polo corpo. Como é posible esta coordinación?. Para explicalo
Descartes recorre á glándula pineal, situada no cerebro e onde presuntamente entrarían en contacto corpo
e alma. Pero isto non constitúe unha solución satisfactoria pois a glándula pineal non deixa de ser unha
parte do corpo, e dicir, res extensa, co que o problema permanece sen solución.

Os  racionalistas  posteriores  tratarán  de  resolver  este  dualismo  derivado  da  definición  de
substancia de Descartes.

OUTROS RACIONALISTAS
Imos estudar aquí as diversas solucións que outros importantes filósofos e correntes racionalistas

deron aos problemas presentados pola definición de substancia de Descartes e pola extrema separación
entre o cogito e a res extensa que dificultaba a explicación da coordinación existente, de feito, entre alma
e corpo.
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OCASIONALISMO
É  unha  corrente  integrada  por  filósofos  (os  principais  representantes  son  Malebranche  e

Geulincx) que aceptaban a doutrina cartesiana pero que intentaron dar unha resposta máis aceptable que a
que deu o propio Descartes ao problema da relación entre corpo e alma.

A solución dada por os ocasionalistas consiste en supoñer que cando a alma quere mover ao
corpo é Deus quen, con ocasión (de aí o nome da corrente) do desexo da alma, move o corpo; do mesmo
xeito,  cando  a  alma  percibe  algo,  é  Deus  quen  produce  dita  percepción  con  ocasión  da  afección
correspondente no corpo.

Esta doctrina recalca o poder divino e o papel central que, xa na filosofía de Descartes, ten Deus
para explicar todo o Universo (algún dos ocasionalistas –Geulincx‒ chegará a afirmar que Deus é a única
substancia).

SPINOZA
(1632, Amsterdam - 1677, A Haia)

Spinoza  acepta  plenamente  a  definición  de  substancia  dada  por  Descartes  pero  lévaa  á  súa
derradeira consecuencia lóxica que non é outra que considerar que Deus é a única substancia.

Deus ten infinitos atributos pero nos só coñecemos dous, a extensión e o pensamento.
As substancias finitas de Descartes (os corpos físicos extensos e as almas) son agora simples

modos de Deus, ‘partes’ de El.
A consecuencia  de  todo  isto  é  un  panteísmo  no  que  Deus  se  identifica  coa  Natureza,  coa

totalidade do existente; panteísmo consagrado na formula ‘Deus sive Natura’ (Deus ou Natureza).
Con respecto ao problema da relación alma-corpo,  é  evidente que deixa de existir  como tal

problema dende o momento en que só existe unha substancia e unha identificación entre os seus distintos
atributos.

LEIBNIZ
(1646, Leipzig- 1716, Hannover)

A idea  básica  da  filosofía  de  Leibniz  é  a  de  ‘harmonía’.  Como Descartes  e  Spinoza,  é  un
racionalista consecuente e utiliza un método dedutivo-matemático mediante o que, de novo como eles,
pretende a unificación das ciencias.

Leibniz é un pensador ecléctico (que trata de reunir e harmonizar distintas doutrinas) e, neste
sentido, pretende obter unha síntese entre a escolástica e o racionalismo.

En relación ao problema da definición de substancia Leibniz postula a existencia duns elementos
últimos indivisibles (simples) e múltiples que chama mónadas (unidades). Rexeita, polo tanto, o concepto
cartesiano de extensión indefinidamente divisible. As mónadas non son nin extensión, nin materia, son
acto, forza, alma (el utiliza os conceptos aristotélicos de forma e entelequia). Ás mónadas aplícaselles a
definición de substancia de forma que cada unha delas non ten relación coas restantes pero  o Universo
actúa de forma coordenada porque entre as mónadas que o forman existe unha ‘harmonía preestablecida’
por Deus que garante que, pese á súa falta de conexión, actúen como se, de feito, estivesen conectadas ou
se influíran entre si.  Leibniz compara o funcionamento coordenado do Universo cunha multitude de
reloxos que foran sincronizados por un reloxeiro de forma que pese a que todos eles son independentes
entre si  e non teñen relación uns cos outros,  todos eles marcan a mesma hora como se,  de feito,  se
relacionaran  entre  elas.  Así  o  Universo  funciona  ordenadamente,  a  pesares  de  estar  constituído  por
mónadas independentes, gracias a acción do ‘Divino Reloxeiro’ que é Deus. 

Ó non concibir ás mónadas como materiais, Leibniz anula a distinción cartesiana entre extensión
e pensamento e o problema das súas relacións queda reducido ao problema da relación entre calquera
mónadas, é dicir, á teoría da harmonía preestablecida.

Outro tema de interese na filosofía de Leibniz que, máis tarde,  será utilizado por Hume (un
empirista do século XVIII) é o da distinción entre verdades de razón (as verdades lóxicas e matemáticas),
que non se refiren á realidade, son innatas, necesarias e das que o seu oposto é imposible (non admiten
contradición), e verdades de feito, que si se refiren á realidade, son continxentes e o seu oposto é posible
(Leibniz considera o Cogito cartesiano unha verdade de feito.

RELACIÓNS (DE SEMELLANZA OU DIFERENZA) CON OUTROS AUTORES, CORRENTES
FILOSÓFICAS OU ÉPOCAS DA HISTORIA DA FILOSOFÍA

A súa  valoración  da  razón  como  elemento  fundamental  para  acadar  coñecemento  fai  que
Descartes teña semellanzas co pensamento platónico e, en xeral, cos filósofos que como San Agostiño e
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os agostiños medievais teñen un fundamento platónico no seu pensamento. De feito, Descartes utiliza o
argumento ontolóxico de S. Anselmo de Canterbury como un dos principais apoios para a demostración
da existencia de Deus. Sen embargo, a total autonomía da razón prefigurada por Guillerme de Ockham e
xa un feito  no pensamento  cartesiano  que desta maneira se libera das  ataduras  medievais,  rexeita  o
escolasticismo e queda listo para asumir a nova problemática desenvolvida pola ciencia nova e a súa
preocupación  polo  método  que,  non  obstante,  non  é  entendida  do  mesmo  modo  polos  científicos
modernos e polo racionalismo cartesiano.

Entre  os  filósofos  posteriores  exerceu,  naturalmente,  moita  influencia  sobre  todos  os
racionalistas  ‒Leibniz,  Spinoza,  los  ocasionalistas...‒  pero  incluso  os  empiristas  aceptan  postulados
cartesianos como o do papel senlleiro do suxeito no coñecemento, papel que permanecerá moi presente en
filósofos dos séculos XVIII e XIX como nos idealismos de Kant e Hegel e en correntes de pensamento
contemporáneas  como a  fenomenoloxía  de  Husserl,  tamén  idealista,  e  mesmo no  o  positivismo e  o
existencialismo.

O EMPIRISMO

A corrente empirista abrangue dous séculos, o XVII e o XVIII, o que implica que os seus últimos
representantes  pertencen tamén a corrente coñecida co nome de Ilustración,  propia do século XVIII.
Fronte a orixe europea continental dos principais pensadores racionalistas, os empiristas son orixinarios
das Illas Británicas e, polo tanto, non son alleos ao que alí sucede: a revolución burguesa antiabsolutista,
previo paso pola República de Cromwell, culmina nunha monarquía parlamentaria e, xa no século XVIII,
na instauración dos fundamentos do parlamentarismo actual.

As teses básicas do empirismo son as seguintes:

1. A orixe do coñecemento é a experiencia (néganse as ideas innatas),  tanto a externa
(sensación) como a interna. Esto separa ao empirismo do ‘sensismo’ que só admite a
experiencia externa.

2. O coñecemento ten o seu límite na experiencia, máis alá dela non se pode ir. Tamén no
aristotelismo tomista as ideas que constitúen o contido do noso coñecemento se orixinan
a partires da información dos sentidos, pero para S. Tomás a nosa mente e quen de
erguerse por riba da experiencia sensible e coñecer a esencia das cousas. O empirismo
pola contra non cree que se poida ir máis alá do ámbito da experiencia mesma.

3. O grado de verdade que podemos acadar é o da probabilidade. Salvo nas matemáticas, a
certeza é imposible. A física é, pois, probable, mentres que a metafísica, que non ten
unha referencia experimental, resultará imposible, segundo Hume, que é un escéptico en
cuestións metafísicas.

4. O coñecemento é coñecemento de ideas, como no racionalismo, pero, a diferencia deste,
as  ideas   fundaméntanse  en  impresións  formadas  na  experiencia.  Non  coñecemos
‘cousas en si’ senón que nos formamos ideas sobre elas, baseadas en impresións, e eso é
o que realmente coñecemos.

5. Contra o que puidera parecer, a razón e moi valorada polos empiristas que a consideran
a ‘única guía do home’ pero, ao mesmo tempo, son conscientes de que depende e está
limitada pola experiencia. É obriga da razón ser crítica e analizar os seus propios límites
e posibilidades.

HUME

MARCO HISTÓRICO-CULTURAL E FILOSÓFICO DO AUTOR

David Hume naceu en 1711 en Edimburgo, Escocia, onde morreu en 1766. É, pola época que lle
tocou  vivir,  un  pensador  da  Ilustración  sendo,  de  feito,  o  principal  representante  británico  de  dito
movemento. Esto non impide que, ao mesmo tempo, sexa un filósofo empirista que culmina o traballo
empezado por Locke no século anterior e leva ás súas últimas consecuencias os postulados empiristas.

Durante o período que lle tocou vivir ten lugar en Gran Bretaña a consolidación do proceso
iniciado pola Act of Unión de 1707 que provocou protestas por parte dos escoceses durante varios anos.
ao mesmo tempo a burguesía ascende definitivamente ao poder coa instauración dun sistema político
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parlamentarista  que  consagra  o  poder  político  dos  que  xa  posuían  o  poder  económico.  Iniciase  o
crecemento económico e a expansión colonial  de Gran Bretaña vinculado o comenzo da Revolución
Industrial que levará a este pais a ser a primeira potencia durante o século XIX pese a independencia das
colonias americanas.

Os  traballos  de  Isaac  Newton  e  de  Robert  Boyle  que  acaban,  respectivamente,  coa  física
cualitativa e teleolóxica de Aristóteles e coa química baseada na teoría dos catro elementos, constitúen o
marco científico no que se desenvolve a vida de Hume e terán, por suposto, unha notable influencia nos
seus presupostos empiristas.

Hume estudou na universidade de Edimburgo e trasladouse a Francia (ó colexio de ‘La Flèche’)
en 1734 e alí escribiu o Tratado sobre a natureza humana que publicou en 1739 e pasou desapercibido.
Coa 1ª edición en 1748 da Investigación sobre o entendemento humano, na que se resume en boa medida
o Tratado, as súas ideas comenzan a ser coñecidas e tamén criticadas. O resultado de ditas críticas que,
entre outras cousas, o tachaban de ateo, foi que os seus intentos de converterse en profesor en Edimburgo
fracasaron repetidamente, o que fixo que, finalmente, volvera a Francia, en concreto a Paris, en 1763 onde
foi secretario do embaixador de Gran Bretaña e se relacionou cos principais representantes da Ilustración
francesa. Morreu en Edimburgo en 1766.

FENOMENALISMO E CAUSALIDADE EN HUME

O ‘fenomenalismo’ ou ‘fenomenismo’ e a posición filosófica que sostén que o único obxecto do
noso coñecemento son os ‘fenómenos’, é dicir, as entidades das que temos experiencia sensorial, as nosas
percepcións ‒obsérvese que estamos a falar dos nosos contidos mentais e non de cousas externas á nosa
mente‒; o que coñecemos son as nosas percepcións, non as cousas ‘en si mesmas’. Toda a crítica de
Hume á metafísica, incluíndo a crítica ao principio de causalidade, basease neste suposto.

Todas as nosas percepcións teñen a súa orixe na experiencia polo que o innatismo das ideas ‒que
para el son un tipo de percepcións‒  é, a xuízo de Hume, completamente falso.

Hume cre que as nosas percepcións poden considerarse segundo a súa intensidade, a súa orixe ou
a súa composición. Cada unha das tres consideracións presenta dous tipos de percepcións:

Tipos de Percepcións

Percepcións segundo a súa
intensidade

Impresións
Son as sensacións directas ou inmediatas
da experiencia que presentan o máximo

grado de intensidade e claridade

Ideas
Non teñen a nitidez das impresións

porque son imaxes ou copias das mesmas
que nos permiten reproducilas a vontade

pero sin a súa intensidade orixinal

Percepcións segundo a súa orixe

Percepcións de sensación Veñen directamente dos sentidos, como a
percepción dun olor, dunha cor, etc.

Percepcións de reflexión
Son os estados mentais, internos –non
proveñen dos sentidos–, nos que nos

atopamos: satisfacción, alegría, medo,
tristeza...

Percepcións segundo a súa
composición

Simples
Non admiten división en unidades máis

pequenas que elas: un sabor, un olor, unha
sensación de tacto...

Complexas
Poden dividirse en percepcións máis

simples como ocorre cando a percepción
dun obxecto se descompón nas máis

simples de figura, cor, tacto...

O noso coñecemento, pois, se fundamenta nos nosos contidos mentais ou percepcións, que poden
ser tanto impresións como ideas –que constitúen a división máis importante das percepcións–. Agora ben,
será moi habitual que o traballo cognoscitivo se base nas ideas pois estas permiten un manexo máis doado
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en tanto que non se precisa a presencia directa do obxecto coñecido –aínda que, obviamente, se remita
sempre a el–. As ideas constitúen o tipo de contido mental co que construímos os nosos razoamentos e
argumentacións e son copias,  producidas pola imaxinación e a memoria,  das impresións –o chamado
‘principio  empirista’ obriga  a  que  toda  idea  teña  unha  impresión  da  que  sexa  copia.  Neste  sentido
poderemos falar de ideas simples que remitirán a impresións simples e de ideas complexas que poden
remitir  directamente  a  impresións  complexas  –como  a  idea  de  cabalo  que  nos  remite  á  impresión
complexa  de  cabalo  e,  finalmente,  ás  impresións  simples  que  a  conforman–  ou  ben  ser  froito  da
combinación máis ou menos fantástica de ideas que realiza a imaxinación, en cuxo caso, ao non haber
impresión que as xustifique, non poden ser consideradas ideas lexítimas  –se ben, en último término, por
moi fantasioso que sexa, por exemplo, un centauro, a nosa mente non pode traballar enteiramente no
baleiro  e,  dita  idea,  aínda  que  non  remita  a  unha  impresión  verídica,  remite,  aínda  que  sexa
indirectamente,  á impresión de cabalo e á impresión de home coas súas impresións simples respectivas
como constituíntes últimos.

A formación  de  ideas  complexas  non é  azarosa.  Tendemos  a  asociar  ideas  de  forma que  a
presencia  dunha  idea  na  nosa  mente  implica  a  aparición  de  outras  seguindo unha  serie  de  ‘leis  de
asociación das ideas’ que son os mecanismos espontáneos que segue a nosa mente para elaborar as ideas
complexas. Da mesma forma en que a forza da gravidade explica a atracción dos corpos, as ‘leis de
asociación  das  ideas’ son  ‘forzas  suaves’ –porque  os  seus  efectos  non  teñen  que  darse  de  forma
absolutamente necesaria– que explican por que unhas ideas tenden a evocar a outras.

Ditas leis son as seguintes:
• Semellanza: Tendemos a asociar ideas que teñen similitude. Por exemplo, a vista dun retrato nos

remite ao seu orixinal. E a que nos permite, ademais, considerar que obxectos semellantes teñen
propiedades e efectos semellantes. 

• Contigüidade  espacial  e  temporal:  Cando dúas  ideas  as  temos  experimentado habitualmente
como simultáneas  ou contiguas,  provocan  en nos a  tendencia  a  ser  asociadas,  unha tende a
evocar  á  outra.  O  mando  a  distancia  suxírenos  a  idea  do  televisor,  un  determinado  olor
recórdanos unha circunstancia da nosa vida, etc. Esta é unha lei moi importante porque é a que
fundamenta  a formación de ideas complexas, en especial a de substancia: por exemplo, o feito
de percibir xuntos –tanto temporal como espacialmente– as rodas, o volante, os asentos, os faros,
etc., permítenos construír, a idea de ‘coche’. As nosas expectativas respecto aos aspectos que
presentan as cousas baséanse tamén nesta ley: así, se observo pola rúa un obxecto que identifico
como un coche, sorprenderíame que non tivera volante, ou asentos, etc. –e, sen embargo, podería
ocorrer se fose un coche teledirixido. Esta característica fundamenta na nosa mente o hábito de
considerar que se unha substancia ten sido dun xeito, ten que continuar sendo así no futuro.

• Relación causal: Cando dous feitos ou obxectos son contiguos no espazo e sucesivos no tempo e
esa mesma experiencia se repite reiteradamente, a nosa mente xera a expectativa de repetición
futura  da  mesma.  Dito  doutra  forma,  cando  adquirimos  o  hábito  de  enlazar  dous  sucesos
causalmente, a presencia da idea do primeiro –considerado ‘causa’– evoca a idea do segundo –
considerado ‘efecto’. Por exemplo, ante a presencia de lume esperamos que se produza fume.

Cos contidos mentais ou percepcións –impresións e ideas–, e tendo en conta as leis de asociación
de ideas que acabamos de describir, construímos xuízos que serven para constituír o noso coñecemento e
que poden ser de dous tipos: Cuestións de feito e relacións de ideas

Distingue Hume entre ‘cuestións de feito’ e ‘relacións de ideas’ baseándose na previa distinción
establecida por Leibniz entre ‘verdades de razón’ e ‘verdades de feito’. Naturalmente Hume modifica esta
distinción dende os seus presupostos empiristas.

Ás  relacións  de  ideas  pertencen  as  matemáticas  e,  en  xeral,  todo  tipo  de  afirmacións
intuitivamente certas, que establecen relacións entre ideas e non describen o mundo. Poden ser captadas
directamente  polo  pensamento  e  son,  polo  tanto,  universais  e  necesarias  pois  non  dependen  da
experiencia.  A súa negación e imposible pois  implica unha contradición que a nosa razón non pode
admitir.

As cuestións de feito son aquelas das que é posible o seu contrario –porque á nosa razón pode
admitilo perfectamente– e inclúen todas as afirmacións das ciencias experimentais que son, por natureza,
continxentes –afirman cousas que son, agora,  dun determinado xeito pero poderían non selo– e,  polo
tanto,  simplemente  probables.  Así,  dicir  que  o  Sol  non  sairá  mañá  non  é  unha  afirmación  menos
comprensible que a súa oposta, é dicir, non repugna á nosa razón por improbable que pareza.

Das  definicións  anteriores,  derivase  que  ás  relacións  de  ideas  correspóndenlles  razoamentos
demostrativos  (como os  das  matemáticas)  mentres  que  ás  cuestións  de  feito  só  lle  corresponderían
razoamentos probables.
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CRITICA Á CAUSALIDADE
Todo o dito implica unha crítica ao concepto de causalidade que é unha das leis da asociación de

ideas e está na base do noso coñecemento do mundo. Esta crítica se fundamenta no ‘principio empirista’
que supón que detrás de toda idea debe haber unha impresión que a xustifique e de non ser así debería ser
rexeitada.

Respecto ás cuestións de feito supón Hume que para garantir a realidade do pasado e do presente
é suficiente coas impresións –que garanten a realidade do que no momento presente se percibe– e a
memoria –pois os recordos son ideas pero moi próximas ás impresións. O verdadeiro problema está no
futuro xa que sobre el non podemos ter ningunha impresión referida a unha experiencia. Sen embargo,
estamos acostumados a predicir acontecementos como si se fosen a dar con absoluta seguridade; por
exemplo: se vemos unha bola de billar dirixíndose a outra creemos que a segunda se moverá antes de ter a
experiencia concreta de tal feito. En que nos baseamos para crer tales cousas?:

• Todo razoamento sobre cuestións de feito parece fundarse no principio de causalidade, principio
que nos permitiría ir máis aló da nosa memoria e do que os nosos sentidos perciben no momento
presente.

• Agora ben, as causas é os efectos non se poden descubrir pola razón senón só pola experiencia.
Todos os razoamentos sobre cuestións de feito, sobre a experiencia, fúndanse, en realidade, na
semellanza  que  no  seu  comportamento  presentan  os  obxectos  naturais,  o  que  nos  induce  a
esperar que produzan efectos semellantes aos que lles temos visto producir con anterioridade –
esperamos  que  o lume queime antes,  mesmo,  de  meter  a  man nel.  Esperamos  que  volva  a
suceder o mesmo, creemos que o futuro será como ten sido o pasado, pero, en realidade, esta
esperanza é totalmente indemostrable, posto que os razoamentos demostrativos só se dan nas
relacións de ideas nas que o seu contrario é imposible, mentres que nas cuestións de feito sempre
é posible o seu oposto –por exemplo: que este lume non me queime aínda que eu espere que o
faga.

• En definitiva, é imposible demostrar que o futuro será como ten sido o pasado, o principio de
causalidade non existe como tal principio racional. Non é a razón a que me induce a pensar que
vai  suceder  tal  o  cal  cousa,  senón  a  costume,  o  hábito  –certamente  moi  útiles  para
desenvolvernos no mundo, pero insuficientes como fundamento dun coñecemento universal e
necesario.  A costume  é  a  responsable  de  que  eu  crea  que  determinado  acontecemento  se
producirá.  Pero  crer  é  esperar  que  algo  sexa  moi  probable,  non  é  ter  completa  seguridade,
certeza. A crenza só ten unha base psicolóxica, non racional. A nosa crenza na existencia dunha
conexión necesaria entre dous feitos e froito da imaxinación, non existe ningunha impresión de
‘necesidade’ que a sustente.

• A consecuencia para o coñecemento científico do mundo desta visión humeana da causalidade é
que,  posto  que  toda  predición  científica  se  fundamenta  na  relación  causal,  os  enunciados
científicos  son  ‘crenzas’  fundamentadas  no  costume  e  non  ‘leis’  universais  e  necesarias.
Certamente  poderemos  falar  de  graos  de  probabilidade  moi  alta,  pero,  en  definitiva,  tan  só
falaremos de probabilidade e non, como querían os racionalistas, de necesidade.

CRITICA Á METAFÍSICA
A filosofía de Hume e o seu ataque ao principio de causalidade e a todo o que non teña un

referente experimental nunha impresión –o que é o caso de tódolos principios metafísicos tradicionais–
supón o fin da filosofía especulativa exclusivamente fundada na razón e na suposición da súa infinita
capacidade. É unha destrución total  da metafísica clásica que, xa que os seus supostos obxectos non
poden ser  tratados como froito  das  ‘relacións de ideas’ nin como ‘cuestións de  feito’,  non pode ser
considerada auténtico coñecemento.

O concepto  fundamental  que  se  desmonta  na  crítica  humeana á  metafísica  é  o  concepto de
substancia  na  súa  tripla  vertente  de  substancia  extensa  –o  mundo–,  substancia  pensante  –a  alma–  e
sustancia infinita –Deus‒:

• Respecto ao mundo e ás cousas que hay nel, Hume considera que concibimos a súa substancia
como unha realidade obxectiva, como o substrato no que se asentan as nosas impresións. Pero,
en realidade, non hai nada que nos permita supoñer que tras o olor, o color, o tacto... dunha rosa
exista unha entidade que sustente ditas impresións. Do único do que temos constancia e desas
impresións, non dun suposto soporte das mesmas que, ademais concibimos como continuo e
estable sendo o caso que ningunha impresión ten a continuidade e estabilidade que, se supón, ten
a substancia ‒da rosa pensamos a súa continuidade a pesares de que, por calquera circunstancia,
deixemos de percibir as impresións que motivan a nosa crenza nela como entidade subsistente.
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Agora ben, a nosa crenza na substancia, se ben é inmotivada, e extraordinariamente útil para
desenvolvernos no mundo.

• Polo que respecta a alma ou ‘eu’ pensante, tamén se ten suposto como o suxeito, o substrato que
está detrás e sustenta as nosas percepcións pero que é diferente de elas. Debaixo das percepcións
supoñemos  un  ‘eu’ estable  que  permanece  mentres  estas  cambian,  pero  onde se  encontra  a
impresión de dito ‘eu’? O certo é que non podemos atopala en ningún lado pois do único que
temos constancia e das distintas percepcións cambiantes pero non dun suxeito que as conteña.

• Tamén se pon en cuestión a idea de Deus como unha substancia infinita posuidora de todas as
perfeccións. Pero é obvio que se as nosas impresións son finitas, concretas, non é posible derivar
a idea de substancia infinita de ningunha delas. A idea de Deus non se pode fundamentar en
ningunha impresión que a lexitime. Non obstante Hume recoñécelle moita utilidade práctica á
relixión e a crenza en Deus, sostén a esperanza,  serve de factor de cohesión da sociedade, etc.

RELACIÓNS (DE SEMELLANZA OU DIFERENZA) CON OUTROS AUTORES, CORRENTES
FILOSÓFICAS OU ÉPOCAS DA HISTORIA DA FILOSOFÍA

Todas  as  diferenzas  sinaladas  con  anterioridade  entre  racionalismo  e  empirismo  son,  naturalmente,
aplicables ás relacións de Hume cos autores racionalistas.

Ademais diso Hume mantén relacións de oposición coa tradición platónica cando afirma que a
diferencia entre impresións e ideas é so de intensidade, de maior ou menor grado de viveza –polo demais
non hay entre elas diferenza ontolóxica–  e non, como pretendía Platón, unha diferencia ontolóxica entre
impresión dos sentidos e idea racional. Ademais, para Platón a idea era prioritaria e transcendente mentres
que  para  Hume a  impresión  é  epistemoloxicamente  previa  á  idea  –que  carece  de  transcendencia,  é
inmanente.

Respecto  a  Kant,  Hume tamén presenta  diferenzas:  Para  Hume o  coñecemento  é,  como xa
sinalamos,  inmanente,  se  constrúe  dende  impresións  sensoriais;  para  Kant,  en  cambio  non  se  pode
explicar a experiencia se non é desde unha certa transcendencia, a que proporcionan as ‘formas a priori’
da sensibilidade e da razón. Hume, ademais, nega os conceptos metafísicos que Kant postula dende a
razón práctica, se ben nega a posibilidade do seu coñecemento teórico.

O pensamento humeano influíu na economía política de Adam Smith, e no utilitarismo de John
Stuart Mill e Jeremy Bentham. Xa no século XX o seu pensamento influíu poderosamente no positivismo
lóxico e na filosofía analítica,  en pensadores como Moore, Russell ou Wittgenstein.

LOCKE

MARCO HISTÓRICO-CULTURAL E FILOSÓFICO DO AUTOR

John Locke naceu en Wrington, preto de Bristol, Inglaterra, en 1632. O seu pai era xurista e o
ambiente no que se educou foi relativamente progresista. Estudou en Oxford, filosofía, grego, retórica,
ciencias e, máis tarde, medicina, polo que estaba familiarizado coa cultura científica do século XVII. Foi
moi  amigo  do  conde  de  Shaftesbury,  persoeiro  moi  influínte  na  súa  época,  de  ideas  políticas
antiabsolutistas que Locke compartía e que levaron a ambos a opoñerse o rei Xacobe II de Inglaterra e
apoiar a chamada ‘Revolución Gloriosa’ que puxo no poder á filla de Xacobe, María, e ao seu marido
Guillerme de Orange (Guillerme III,  como rei de Inglaterra) e serviu para instaurar un goberno máis
liberal  e  fortalecer  o  parlamentarismo.  De  feito,  Locke  desenvolveu  unha  teoría  política  liberal  que
xustifica esta revolución. A súa principal obra política é o Ensaio sobre o goberno civil (1660-62). Pero a
súa obra tamén toca outros temas como os relacionados co coñecemento e coa defensa dos principios do
Empirismo, corrente da que é considerado o iniciador. Desta última temática é a súa obra Ensaio sobre o
entendemento humano (1690). Morreu en Essex, Inglaterra, en 1704.

A IDEA DE “ESTADO DE NATUREZA” COMO FUNDAMENTO
IDEOLÓXICO DO NOVO ESTADO BURGUÉS: A TEORÍA DO

CONTRATO SOCIAL

A ‘Revolución Gloriosa’ e o ascenso do liberalismo, defendidos por Locke, teñen lugar despois
dun enorme cambio na consideración da lexitimación do poder do Estado que se viña xestando anos antes
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e que continuará despois ate a caída do Antigo Réxime. Ata o século XVII, o poder dos reis absolutos
víñase xustificando na suposta fundamentación divina do mesmo pero a partir deste momento o Estado
comenza  a  considerarse  creación  humana  e  a  súa  lexitimidade  vai  ser  fundamentada  nun  pacto  ou
‘contrato’ entre os homes que pertencen a unha mesma comunidade e que deciden pactar unhas normas
políticas  de  convivencia  e  constituír  un  poder  que  as  garanta  e  as  poña  en  práctica,  evitando  a
inseguridade que reinaría nunha comunidade sen autoridade. Este pacto e o ‘estado de natureza’ previo a
el non son, sen embargo, feitos históricos que teñan sucedido necesariamente; os filósofos e teóricos do
‘contractualismo’ utilízanos como unha metáfora, como un suposto que serve para por de manifesto o
carácter  puramente  convencional  ‒de  creación  humana‒  da  sociedade  e  do  poder.  Os  principais
pensadores ‘contractualistas’ serán Thomas Hobbes (Inglaterra, 1588-1679), John Locke e Jean-Jacques
Rousseau (Suiza, 1712-Francia, 1778) que, como se ve, ocupan toda a época da que estamos a falar pero
teñen diferentes intereses que defender e, polo tanto, diferentes ideas do que significa o ‘contrato’ e o
‘estado  de  natureza’.  Hobbes  é  o  principal  valedor  do  absolutismo  político,  Locke  é  o  primeiro
representante do liberalismo e Rousseau un pensador da utopía democrática, así que, partindo dun suposto
inicial común, o establecemento dun ‘contrato’ entre os membros dunha mesma comunidade, chegan a
visións moi diferentes da sociedade, da política e do poder.

Hobbes é un pensador que trata de xustificar o absolutismo sen necesidade de fundamentalo
nunha lexitimación divina. Cre que o poder e froito da vontade dos homes que, en orixe, son iguais ou,
polo menos,  idealmente  iguais.  Este  feito,  unido ao  egoísmo que nos caracteriza ‒en  contra da tese
aristotélica  da  sociabilidade  natural  do  ser  humano‒,  implica  que  a  vida  do  home sen  someterse  á
autoridade  converteríase na loita de todos contra todos. O ‘estado de natureza’ ‒o suposto estado anterior
ao pacto que, en realidade, nunca se deu‒ no que o home non se somete a ningunha autoridade e é
absolutamente libre de facer o que lle ven en gana, é un estado no que ‘o home é un lobo para o home’, un
estado de guerra de todos contra todos non que non pode existir a seguridade. Esta situación obriga ao ser
humano,  por  medo,  porque non pode vivir  coa constante  presión da  posible agresión,  a  ceder a  súa
liberdade para pactar unhas condicións de vida nas que poda vivir con seguridade e abandonar o ‘estado
de natureza’ para civilizarse. Tal cousa só pode ser posible, segundo Hobbes, tras a cesión de todos os
dereitos que puideramos ter no ‘estado de natureza’ e permitindo que o poder se constitúa como un poder
absoluto, que impón a lei pola forza e que sexa totalmente incuestionable ‒só no caso de incapacidade
manifesta do soberano para manter a seguridade, se podería romper o pacto.

Fronte  á  visión  pesimista  que  ten  Hobbes  da  natureza  humana,  se  sitúa  a  teoría  contraria,
sustentada por Rousseau, segundo a que no ‘estado de natureza’ o home, que é naturalmente bo, non ten
predisposición natural a vivir en sociedade nin en perpetua loita cos outros homes ‒como cría Hobbes. No
que Rousseau chama ‘estado de sociedade’, o home é menos feliz, bo e libre xa que a vida en sociedade,
lonxe  de  procurar  o  progreso  e  a  mellora  do  ser  humano,  constitúe  o  motivo  da  súa  decadencia  e
dexeneración.  ao  vivir  en  sociedade,  cre  Rousseau,  perdemos a  nosa  liberdade  porque a  vida social
fundamentase no principio da propiedade privada e para salvagardar dito principio é necesaria autoridade
e, polo tanto, a limitación da liberdade. A unión dos homes en sociedade, contrariamente ao que cría
Hobbes ‒e tamén Locke‒, non se fai para beneficiar os máis débiles, senón para defender os intereses dos
máis ricos ‒Rousseau non vai aceptar o liberalismo económico e político.

Dada  esta  situación,  segundo  Rousseau,  e  posto  que  a  volta  ao  estado  de  natureza  parece
inviable, a única solución posible e tratar de reorganizar a sociedade tratando de compaxinar a vida social
coas  esixencias  da  natureza  humana.  O  primeiro  paso  de  dita   reorganización,  será  transformar  aos
individuos  mediante  a  educación.  Dado  que  o  individuo é  naturalmente  bo,  haberá  que  educalo  no
individualismo sen transmitirlle todos os prexuízos propios da sociedade. O segundo paso consistirá en
transformar a sociedade mesma establecendo unha formula de asociación social na que o unirnos uns aos
outros, non perdamos a nosa liberdade. Tratase de realizar un pacto ou ‘contrato social’ que nos permita
recuperar o noso estado natural sen deixar de pertencer á sociedade. ao unirnos a este pacto cada home se
asocia a toda a comunidade e esta con cada individuo de xeito que cada un de nos pode, en calquera
momento, ‘romper o contrato’ preservando a súa liberdade. Ademais o ‘contrato social’ establece unha
‘vontade xeral’ que é a expresión do acordo e da suma de todas as vontades particulares. Dito douto xeito,
a soberanía ‒o poder de decisión dun Estado‒ pertence ao conxunto dos asociados e nunca, como crían
outros  teóricos  do  contrato  social,  se  cede  a  ningún  individuo  ou  colectividade  que  a  exerza  con
independencia do que desexe a ‘vontade xeral’, é dicir,  os desexos de todos e cada un dos cidadáns.
Rousseau pretende compaxinar a soberanía popular e a liberdade individual, pois, segundo el, cando o
individuo establece  o  ‘contrato’ coa  comunidade é como se  o fixera  consigo  mesmo de  forma que,
obedecendo á ‘vontade xeral’ non se obedece máis que a si mesmo.

Nunha  situación  intermedia  entre  estas  dúas  teorías  do  contrato,  tanto  cronolóxica  como
teoricamente, sitúase Locke. Para este autor, o home mantense nun estado de liberdade e igualdade que é
o propio do ‘estado de natureza’ mentres que non se produza un pacto no que os cidadáns decidan, por
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vontade propia, e non obrigados polo medo aos demais, convertirse en membros dunha mesma sociedade
cunha mesma lei. A diferenza de Hobbes, en Locke, o ‘estado de natureza’ non é un estado de loita de
todos contra todos porque existe unha lei natural ‒a razón‒, instituída polo propio Deus, que regula o
comportamento dos homes incluso na ausencia de leis políticas. Así, a moral, e mesmo a política, teñen
un fundamento cristián. Da mesma forma que o ser humano ten dereito ‘natural’ á súa vida, o mantemento
da mesma e á súa liberdade, tamén ten dereito ‘natural’ aos bens necesarios para conseguir estes fins, por
eso a propiedade privada, lexitimada mediante o traballo que a xustifica –pois o traballo nos fai donos do
seu produto– , é tamén un dereito ‘natural’. Este é o fundamento ideolóxico do estado burgués.

A idea de contrato que ten Locke non significa a perda dos dereitos persoais naturais nin moito
menos a defensa ou xustificación do absolutismo. O pacto, para Locke, significa someterse ao poder
político pero sin renunciar aos dereitos e intereses individuais. Esta defensa dos dereitos individuais é,
precisamente, unha das características senlleiras do ‘Estado liberal’ proposto polo filósofo inglés. Agora
ben, que teñamos todos os dereitos naturais mencionados, non quere dicir que estes sexan respectados
necesariamente, e menos nun ‘estado de natureza’ onde non existe unha forza coercitiva suficientemente
forte que os faga respectar. Por iso se fai necesario o pacto como elemento constitutivo dunha sociedade
na que os homes non renuncian aos seus dereitos senón que renuncian tan só a unha pequena parte da súa
liberdade para instituír unha autoridade que faga que ditos dereitos sexan respectados.

Non é o medo, como en Hobbes, o que leva aos homes a pactar senón a obtención dunha serie de
beneficios  a  cambio  da  restrición  da  liberdade,  pero  non  da  súa  supresión  total.  Estes  beneficios
podémolos concretar na creación dunha lei escrita ‒que reflexa a lei natural e que, ao estar perfectamente
definida,  evita  disputas  sobre  a  súa  interpretación‒,  a  creación  dun  sistema  xudicial  que  evita  a
arbitrariedade, a aparición dunha autoridade capaz de castigar e garantir que se cumpra a lei e, finalmente,
a posibilidade de defender con efectividade a propiedade privada.

O estado que xorde dun pacto como o que propón Locke, é un estado liberal, e dicir, un estado
no que o poder non é absoluto xa que os que gobernan están o servizo dos individuos que, si renuncian a
parte da súa liberdade, só é para que a autoridade protexa mellor os seus dereitos; en caso contrario o
pobo ten dereito á rebelión e á supresión do pacto.

O pacto serve para constituír a sociedade civil. Despois diso o pobo se constitúe en asemblea e
elixe un goberno para que faga cumprir as leis que a asemblea adopte. Os dous momentos constitutivos
son claramente diferenciados por Locke porque non quere dar a impresión de que os distintos órganos do
Estado,  asemblea  e goberno,  se  confundan,  o  que  equivalería  a  falar  de monarquía  absoluta,  que  é,
segundo el, incompatible coa sociedade civil.

Un dos elementos clave para garantir o estado liberal e evitar o absolutismo é a separación de
poderes.  A súa formulación clásica é  obra de Montesquieu (Francia 1689-1755),  que falou de poder
lexislativo, executivo e xudicial,  pero xa se encontra formulada, doutro xeito, na filosofía política de
Locke.

Locke distingue, dentro do Estado, tres poderes necesarios para garantir a imposibilidade de que
ningún deles se converta nun poder absoluto ‒o feito mesmo de que haxa distintos poderes impide que
algún deles predomine sobre os demais porque se controlan mutuamente.

Estes poderes son os seguintes:

• Poder lexislativo: E o máis importante no sentido de que en el  reside o máximo poder.  É a
asemblea que crea e deroga leis pero non ten un poder absoluto pois debe respectar a lei moral e
a confianza posta nela polo pobo.

• Poder executivo: reside nos que gobernan (o rei, por exemplo) e aplica as leis e as resolucións do
lexislativo.

• Poder federativo: É a representación do Estado fora das súas fronteiras,  establece alianzas e
estratexias de política exterior. Pode asumir as funcións do lexislativo cando, en épocas de crise,
este non pode reunirse.

Locke non fala, como se ve, de poder xudicial e atribúe ao federativo unha autonomía respecto o
lexislativo e o executivo que en Montesquieu non se da, pero, fora disto, a teoría da separación de poderes
está xa claramente debuxada na teoría política de Locke que deseña unha monarquía parlamentaria que
limita o poder do gobernante mediante a asemblea que representa ao pobo e que ten o dereito de depoñelo
se non cumpre cos seus mandatos.
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RELACIÓNS (DE SEMELLANZA OU DIFERENZA) CON OUTROS AUTORES, CORRENTES
FILOSÓFICAS OU ÉPOCAS DA HISTORIA DA FILOSOFÍA

No que se refire aos principios empiristas e á teoría do coñecemento, Locke recolle unha longa
tradición  de  valoración  da  experiencia  que  comeza  con  Heráclito,  pasa  por  Aristóteles  e  chega  ao
inductivismo do inglés Francis Bacon (1561-1626) que adianta algúns dos temas que vai desenvolver
Locke co seu empirismo. Esta tradición se prolongará con Hume, dentro do propio movemento empirista,
no s. XIX co positivismo e xa no s. XX na filosofía analítica

A pesares de que os sus presupostos empiristas o opoñen ao racionalismo, hay tamén certas
coincidencias con esta corrente de pensamento que, dalgunha forma, contradín as teses básicas que Locke
sostén na súa epistemoloxía. Admitir que a lei natural provén de Deus, ou crer que se pode demostrar a
existencia de Deus, son dúas mostras claras do que estamos a dicir.

O seu pensamento político, ademais das obvias semellanzas con Hobbes e Rousseau, pola teoría
do contrato, e con Montesquieu, pola división de poderes, ten relación con outros moitos autores como
Tomé de Aquino,  polo que se refire  á  lei  natural  ou con Francisco Suárez  e Hugo Grocio polo seu
iusnaturalismo ‒a crenza en que calquera lexislación concreta debe fundamentarse nos dereitos naturais
dos individuos.

En contra da súa concepción política se manifesta Hume, que non acepta a idea de ‘contrato
orixinal’ por ser unha mera ficción ou Marx, que non admitirá o liberalismo por ser a teoría que tratará de
lexitimar ao capitalismo.
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FILOSOFÍA MODERNA II (ILUSTRACIÓN)

A ILUSTRACIÓN
(incluír ao principio das tres preguntas de contexto)

A Ilustración é un movemento que habitualmente tendemos a circunscribir ao ámbito político e
xeográfico francés pero o certo é que podemos rastrexar as raíces do pensamento ilustrado nos ingleses
Locke (1632-1704), un dos primeiros representantes do pensamento empirista, e  Newton (1642-1727),
máximo representante da física moderna, dos que as súas teorías serán maioritariamente aceptadas polos
filósofos ilustrados do século XVIII. O espírito que da lugar á Ilustración irradia, pois, das Illas Británicas
e, de alí, pasará o continente, especialmente a Francia, de onde se ‘exportará’ a outros moitos lugares.

A Ilustración consideraba que as  épocas anteriores  estaban na escuridade e que agora era o
momento ‒o século‒ das ‘luces’ no que a razón se imporía sobre a superstición gracias á progresiva
extensión da educación que, o sacar progresivamente ás masas da ignorancia, fomentaría a autonomía
racional  e  a  liberdade  de  pensamento.  Como sinalou  Hegel  –Leccións  sobre  a  filosofía  da  historia
universal– o principio básico da Ilustración é a soberanía da razón e o rexeitamento de toda autoridade
relixiosa, política etc. que se queira impoñer por riba dos ditados da razón. Os filósofos ilustrados foron
conscientes  de que a época  que  lles  tocou vivir  foi  unha época de importantes  cambios na que era
necesario facer un esforzo por axudar a que estes se produciran. Boa parte do traballo da Ilustración se
dirixe a convencer á cidadanía de que participe na transformación social que se está iniciando, e tal cousa
só se pode producir mediante o uso libre da razón.

FACTORES POLÍTICOS, SOCIAIS E CULTURAIS QUE NO SÉCULO XVIII CONDUCEN Á
ILUSTRACIÓN

Ate o s. XVII ‒e tamén durante boa parte del‒ o coñecemento se fundamentaba na autoridade
dos autores  clásicos  e  na Biblia.  Esto foi  así  incluso durante o Renacemento,  pero  no s.  XVII,  coa
aparición da ciencia moderna, os cambios económicos e a incipiente aparición da tecnoloxía moderna, o
panorama foi cambiando e o recurso á autoridade deixou de ser ‘sagrado’. Na segunda metade deste
século XVII científicos e filósofos rexeitaban a tradición e propuñan a adopción do método experimental
aportando numerosas probas dos erros dos pensadores máis respectados do pasado.

As  grandes  viaxes  e  descubrimentos  ampliaron  o  mundo  dos  europeos  e  fomentaron  o
coñecemento  do  medio  e  dos  recursos.  A aparición  dos  pobos  indíxenas  americanos  que  non  se
mencionaban na Biblia supuxo un impacto relixioso que se intentou limitar relacionando estes pobos cos
que si  se mencionaban na Biblia ou incluso negándolle a estes indíxenas o status de seres humanos.
Tamén  a  cultura  destes  pobos  chamou  a  atención,  aínda  que  o  comportamento  máis  habitual  foi
consideralos como pobos salvaxes ‒a pesar do enorme desenvolvemento de culturas como a azteca ou a
inca‒ nos que o ser humano se manifestaba no seu ‘estado natural’. Esta consideración pexorativa dos
‘salvaxes’ permitiu a súa explotación e lexitimou a destrución da súa cultura co pretexto de ‘civilizalos’.
Non obstante, a Ilustración criticou en moitas oportunidades o trato dado os pobos indíxenas e, en certo
modo, idealizounos coa figura do ‘bo salvaxe’ como arquetipo de home non corrompido pola civilización.
Non ocorreu o mesmo cos pobos orientais aos que, ao non darse unha situación de conquista senón de
intercambio comercial igualitario, consideróuselles como civilizados.

Os intelectuais da Ilustración pertencen, en boa medida, á clase social ascendente, á burguesía,
pero  tamén hai  representantes  na  nobreza  e  no clero,  as  clases  privilexiadas  do Antigo  Réxime.  En
calquera caso a súa influencia foi en ascenso ate chegar a influír en decisións de Estado e nas políticas
seguidas  por  moitos  gobernantes,  mesmo  por  gobernantes  absolutistas  ‒recordemos  o  ‘Despotismo
Ilustrado’.

Non obstante en Francia, dende onde a Ilustración se difundiu polo resto de Europa, as criticas á
monarquía absolutista,  pola súa incapacidade de adoptar reformas políticas e económicas acordes coa
nova situación, foron en aumento e concluíron con un enfrontamento entre a burguesía, por un lado, e a
nobreza  e  o  clero,  polo outro  que  terminou co  triunfo  dos revolucionarios  de  1789.  Toda a  Europa
monárquica se opuxo á Revolución pero os seus ideais, forxados no marco do pensamento ilustrado aínda
que a maior parte dos pensadores ilustrados non foran revolucionarios, foron triunfando paulatinamente.
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AS NOVAS IDEAS: PROGRESO, EDUCACIÓN OU ILUMINACIÓN, HUMANIDADE,
CIVILIZACIÓN, NATUREZA.

A Natureza
Os científicos franceses do século XVIII inspíranse en Newton pero, ao contrario que este, creen

que xa non é necesario recorrer á figura de Deus para explicar completamente o mundo, así que a ciencia
ilustrada (ou, polo menos algún dos científicos) está convencida da autonomía do mundo respecto a Deus,
a semellanza da autonomía da razón respecto á relixión.

Nesta concepción do mundo se deixa ver a influencia do mecanicismo cartesiano que todo o
explicaba  polo  choque  de  elementos  materiais  pero  sen  que  resulte  necesario  ‒como  si  o  era  para
Descartes‒ xustificar o movemento nunha causa transcendente (Deus). Todo se reduce a causas físicas ‒
inmanentes ou internas á propia Natureza‒ rexidas por leis necesarias.  Estamos ante un materialismo
mecanicista que, se se leva ás súas derradeiras consecuencias caería no ateísmo ‒sen embargo, a maior
parte dos filósofos ilustrados crerán, a pesar de todo, nalgún tipo de Deus‒ que, neste senso, é unha
reedición  do  mecanicismo  dos  atomistas  gregos.  Incluso  o  propio  home  era  concibido  como  unha
máquina: así, por exemplo, o concibía o materialista ilustrado francés Julien de La Mettrie. 

Sen embargo, non todos os ilustrados son materialistas, tamén están os chamados ‘naturalistas’
que non reducen a explicación da natureza ao choque mecánico, senón que introducen forzas na materia e
conciben o universo máis como un gran animal, como un ser vivo, que como unha máquina.

En calquera caso, tanto os materialistas mecanicistas coma os naturalistas, coinciden e negar a
necesidade do sobrenatural, de algo que estea máis alá da propia natureza, sexa esta concibida dun xeito
ou doutro, para explicar os seus procesos e desenvolvementos.

Relixión Natural e Deísmo
O papel de Deus vaise reducir ao mínimo. O ateismo, pese a existir, foi unha postura minoritaria

na Ilustración. Fronte a el sitúanse tanto o ‘deísmo’ (crenza en Deus baseada exclusivamente na razón)
coma o ‘teísmo’ (crenza en Deus baseada na ‘revelación’). Os ilustrados optaron, maioritariamente, pola
postura deísta porque encontraban  que as principais teses do teísmo non concordaban coa súa concepción
filosófica.

DOCTRINA TEÍSTA CONCEPCIÓN FILOSÓFICA ILUSTRADA
Os  teístas  consideran  que  a  razón  ten  a  capacidade  de
transcender  o  mundo  indo  máis  alá  da  experiencia.
Posibilidade, polo tanto, de coñecer a esencia divina

A  razón  é  de  carácter  empírico,  fundamentase,  e  limítase,  na
experiencia,, transcender a  mesma é imposible. En consecuencia a
razón non é quen de determinar a esencia divina 

O teístas creen que a Natureza presenta unha orde  que vai
dirixida cara un fin, o que demostra a existencia dunha  mente
ou Intelixencia ordenadora (Deus).  Esto é a  aceptación da
demostración  da  existencia  de  Deus  mediante  a  chamada
proba físico-teolóxica, que non é senón a 5ª Vía de S. Tomás  

A  explicación  mecanicista  e,  mesmo,  a  naturalista  do  mundo,
propias da Ilustración, exclúen calquera tipo de finalidade ou orde
planificado  no  mundo.  Polo  tanto,  non  é  necesario  recorrer  a
ningunha Intelixencia Ordenadora

O teísmo está convencido de que Deus creou o mundo máis
perfecto  posible  (postura  coñecida  como  ‘optimismo
teolóxico’)

Os ilustrados consideran que a afirmación de que Deus ten creado
o mellor dos mundos posibles,  non é compatible co feito real da
existencia do mal no mundo

A avantaxe do deísmo fronte ao teísmo, segundo moitos ilustrados, consistía en que era unha
concepción relixiosa estritamente racional que satisfai as condicións da razón ilustrada, e que non require
de ningunha suposta ‘revelación’ divina e , polo tanto, pode constituírse nunha relixión natural común a
todos os homes, pois todos comparten o feito de ser racionais, é o feito distintivo da súa natureza con
independencia da súa cultura, raza, nacionalidade ou calquera outra condicionante. O deísmo nace en
Inglaterra, pero é o ilustrado francés Voltaire (París,1694- 1778) quen o formula con maior claridade. As
súas principais teses son as seguintes:

• Deus existe e crea o Mundo
• Non é posible coñecer a esencia divina
• Deus non crea o mundo por propia vontade, senón que non lle queda ‘mais   remedio’ que crealo

tal e como é. O mundo é, pois, necesario e Deus non é,  polo tanto, responsable da existencia do
mal.

• Unha vez que crea o mundo, Deus non volve intervir nel para nada (negación da providencia
divina).

• O mal só pode ser explicado, se é que se pode explicar, se se considera ao home o seu autor
(polo menos do mal moral). É o home o encargado de tratar de eliminar o mal.
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O deísmo é, pois, unha ‘relixión’ estritamente intelectual que rexeita todo recurso ao sobrenatural
en aras da concepción da razón ilustrada e que deixa, por tanto, ao sentimento relixioso ‘tradicional’
reducido a súa mínima (ou ningunha) expresión.

Sen embargo, aínda se podía dar un paso máis e negar o deísmo e a relixión natural mesmos, e
este foi dado por Hume pois para el, que leva ao extremo o experimentalismo, non existe unha ‘natureza
humana racional’ común a todos os homes na que fundamentar unha relixión natural. En consecuencia, a
relixión non se pode fundamentar  na razón,  senón só nos sentimentos,  na ignorancia e  no temor ao
descoñecido.  Ten  un  fundamento  psicolóxico.  De  todos  os  xeitos  Hume  non  da  unha  resposta
radicalmente negativa ao problema da relixión e de Deus senón que, máis ben, considérao un misterio.

O Progreso e a Educación
A idea de progreso é unha característica típica da Ilustración que se pon de manifesto na súa

concepción crítica con respecto ao pasado e o optimismo co que ven a súa propia época, considerada ‘le
siècle des lumières’ por contraposición á escuridade en que estaba sumida a razón con anterioridade.

O pensador que acuñou o termino foi Jean Caritat, marqués de Condorcet (1734-1794) e para el
consistía  no melloramento  das  facultades  e  condicións de  vida  dos homes  polos  homes mesmos,  en
oposición  ao  concepto  medieval  de  ‘providencia’ entendida  como a  necesaria  actuación  divina  para
procurar o mellor para os homes. 

O  desenvolvemento  técnico,  que  comenza  agora,  nos  albores  da  revolución  industrial,  é  o
símbolo máximo dos logros da razón e da capacidade de avance da Humanidade por si mesma. A Historia
vai  ser  concibida  polos  ilustrados  como  un  continuo  proceso  de  desenvolvemento  das  capacidades
humanas e de evolución do seu nivel de vida.

A educación  será  o  medio  para  lograr  o  progresivo  melloramento  do  home  tanto  a  nivel
individual como colectivo (a este sentimento non é alleo o feito de que fose Francia, pasado o tempo, o
primeiro pais que considerase a enorme importancia do ensino público).

Pese  a  este  maioritario  sentimento  de  confianza  no  progreso  houbo  autores,  sinaladamente
Rousseau, que non crían na existencia deste proceso de mellora. Pola contra, Rousseau, críea que a vida
do home en sociedade non tiña outro efecto que a dexeneración do home, a pesares do que, non deixaba
de crer tanto nos efectos beneficiosos para o individuo da educación como na posibilidade de reforma da
sociedade.

O Home e a Sociedade
Posto que a influencia política do pensamento ilustrado foi tan importante, é preciso sinalar cales

son as principais características da súa concepción da sociedade e das reformas que era necesario que os
gobernantes ‒os reis absolutistas‒ emprenderan para modernizala.

Podemos falar de tres grandes liñas de pensamento no que se refire a concepción político-social
ilustrada, o Liberalismo, o Utilitarismo e o Utopismo:

1. Liberalismo:  Representado  fundamentalmente  por  Montesquieu,  quen  pertencía  á
nobreza e pode ser considerado defensor dos seus intereses. Sen embargo, seguindo a
Locke,  quen  xa  iniciara  o  proceso  de  teorización  sobre  a  separación  de  poderes
(lexislativo  e  executivo  no  seu  caso),  Montesquieu  é  o  gran  teórico  da  moderna
concepción  de  separación  de  poderes  (executivo,  lexislativo  e  xudicial)  que,
controlándose mutuamente, impedirán o exercicio do poder absoluto.

2. Utilitarismo:  Case  todos  os  ilustrados  son  conservadores  politicamente  falando,  en
consecuencia, cando se formulan cuestións sociais non lles preocupa a igualdade, senón
a felicidade e o benestar do conxunto da sociedade conseguida mediante a conciliación
dos intereses particulares cos xerais. É un utilitarismo político, é dicir, unha concepción
político-social  na que é bo para a  sociedade aquelo que contribúe ou é  útil  para  a
consecución  da  súa felicidade,  que non é outra cousa  que  aquelo  que  coincide  cos
intereses da burguesía.

3. Utopismo: Na época da Ilustración aínda non existía o proletariado propiamente dito,
polo  que  o  igualitarismo  e  a  defensa  de  ideas  propiamente  democráticas  foi,  en
realidade, unha rareza dentro do pensamento da época.

Un dos poucos pensadores democráticos foi o suízo Rousseau (1712-1778). O pensamento de
Rousseau fundamentase na diferenciación entre dous tipos de estados ou formas de vida do home, o
‘estado de natureza’ e o ‘estado de sociedade’.

No ‘estado de natureza’ o home, que é naturalmente bo, non ten predisposición natural a vivir en
sociedade nin en perpetua loita cos outros homes ‒como cría Hobbes. No que Rousseau chama ‘estado de
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sociedade’, o home é menos feliz, bo e libre xa que a vida en sociedade, lonxe de procurar o progreso e a
mellora do ser humano, constitúe o motivo da súa decadencia e dexeneración. ao vivir en sociedade, cre
Rousseau,  perdemos a nosa liberdade porque a vida social  fundamentase no principio da propiedade
privada e para salvagardar dito principio é necesaria autoridade e, polo tanto, a limitación da liberdade. A
unión dos homes en sociedade, contrariamente ao que cría Hobbes ‒e tamén Locke‒, non se fai para
beneficiar os máis débiles, senón para defender os intereses dos máis ricos ‒Rousseau non vai aceptar o
liberalismo económico e político.

Dada  esta  situación,  segundo  Rousseau,  e  posto  que  a  volta  ao  estado  de  natureza  parece
inviable, a única solución posible e tratar de reorganizar a sociedade tratando de compaxinar a vida social
coas  esixencias  da  natureza  humana.  O  primeiro  paso  de  dita   reorganización,  será  transformar  aos
individuos  mediante  a  educación.  Dado  que  o  individuo é  naturalmente  bo,  haberá  que  educalo  no
individualismo sen transmitirlle todos os prexuízos propios da sociedade. O segundo paso consistirá en
transformar a sociedade mesma establecendo unha formula de asociación social na que o unirnos uns aos
outros, non perdamos a nosa liberdade. Tratase de realizar un pacto ou ‘contrato social’ que nos permita
recuperar o noso estado natural sen deixar de pertencer á sociedade. ao unirnos a este pacto cada home se
asocia a toda a comunidade e esta con cada individuo de xeito que cada un de nos pode, en calquera
momento, ‘romper o contrato’ preservando a súa liberdade. Ademais o ‘contrato social’ establece unha
‘vontade xeral’ que é a expresión do acordo e da suma de todas as vontades particulares. Dito douto xeito,
a soberanía ‒o poder de decisión dun Estado‒ pertence ao conxunto dos asociados e nunca, como crían
outros  teóricos  do  contrato  social,  se  cede  a  ningún  individuo  ou  colectividade  que  a  exerza  con
independencia do que desexe a ‘vontade xeral’, é dicir,  os desexos de todos e cada un dos cidadáns.
Rousseau pretende compaxinar a soberanía popular e a liberdade individual, pois, segundo el, cando o
individuo establece  o  ‘contrato’ coa  comunidade é como se  o fixera  consigo  mesmo de  forma que,
obedecendo á ‘vontade xeral’ non se obedece máis que a si mesmo.
 O  máis  importante  libro  de  Rousseau,  o  ‘Contrato  social’,  inspirará  aos  revolucionarios
franceses e americanos e terá una gran influencia en Kant que ‘herdará’ de Rousseau o seu desexo de
establecer unha comunidade social  máis xusta e  racional onde sexa posible conseguir a perfección e
felicidade do home.

CARACTERÍSTICAS DA RAZÓN ILUSTRADA

O  racionalismo  cartesiano  tiña  concibido  o  modelo  racional  como  matemático,  dedutivo
(sintético).  A Ilustración rexeita este modelo e propón unha concepción empírica e analítica da razón
baseándose no traballo desenvolvido por Locke e Newton. Propoñen partir da experiencia sendo moitos
deles ‘sensistas’ (só consideran ‘experiencia’ aqueles datos subministrados polos sentidos) e negando a
existencia de principios innatos ao noso entendemento dos que puidera deducirse todo.

A razón xa non é todopoderosa como no racionalismo, compre concibila como razón crítica con
ela mesma e coas súas capacidades. A Ilustración e consciente de que a razón é limitada e o seu límite é a
experiencia, e, seguindo coa tendencia que xa estaba presente no empirismo, elimina a metafísica por
falta de referente experimental.

Finalmente  a  razón e  considerada  plenamente  autónoma,  rexeitándose  tanto  a  autoridade  da
tradición coma da fe. A razón non se somete a ningunha autoridade externa a ela mesma.

As características máis salientables da razón tal e como a entendían os filósofos ilustrados son,
pois, as seguintes:

• Autonomía  da  razón:  O lema kantiano  ‘sapere  aude’ –ousa  saber–  expresa  perfectamente  a
necesidade de transmitir a importancia de usar a propia razón de xeito autónomo, sen sentirse
obrigados polo peso da tradición ou dos prexuízos. A razón se basta a si mesma e non debe ter
máis límites que os que a súa propia natureza impoña polo que o seu coñecemento e análise –o
que Kant denominará ‘a crítica da razón’– son imprescindibles.

• Desenvolvemento  da  razón:  efectivamente  os  límites  da  razón  son  os  que  a  súa  natureza
determina,  pero esta  natureza é a mesma para todos os homes,  sexa cal  sexa a súa cultura,
procedencia, raza, relixión, credo político e época. Todos os homes posúen a mesma razón que
se desenvolve temporalmente –os seus logros se van acumulando no tempo– pero respondendo a
unha esencia fixa, o mesmo que o mundo ten leis naturais constantes.

• Crítica da razón: A razón, que é autónoma, que non necesita apoiarse en ningunha outra instancia
para desenvolver o seu traballo, ten que ser estudada, analizada –isto é o que significa aquí a
expresión ‘critica’– para que quede claramente delimitada e se poda ver a súa independencia
crítica respecto á relixión –sobre todo a relixión infantilizada, antropomórfica e irracional a que
estamos acostumados–, os prexuízos, e a autoridade da tradición dos pensadores do pasado ou de
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calquera outro tipo de imposición, contra calquera cousa que a propia razón non recoñeza por si
mesma. Non se trata de que a razón queira negar sen máis a relixión, o pensamento do pasado,
ou a tradición, senón que o que se rexeita é a aceptación acrítica, irracional e irreflexiva das súas
afirmacións. A razón ilustrada é tolerante, só pretende delimitar o seu campo de acción e por
couto aos abusos da irracionalidade.

• Carácter  analítico  da  razón:  Unha  das  características  da  natureza  da  razón,  segundo  os
pensadores  ilustrados,  é  o  seu  carácter  analítico  que  a  opón  á  visión  que  dela  tiñan  os
racionalistas. Fronte á crenza racionalista no innatismo das ideas, que permite unha visión da
razón como unha facultade capaz de coñecer dedutivamente dende si mesma toda a realidade,
temos a noción ilustrada dunha razón referida á experiencia. Fronte á dedutividade racionalista
se coloca a capacidade de analizar racionalmente o empírico.

• Secularización da  razón:  O racionalismo pensaba  que  a  razón podía  traspasar  os  límites  da
experiencia  e  chegar  a  un  coñecemento  transcendente  que  remitía  a  unha  teoloxía.  O  uso
ilustrado da razón vai converter a esta nunha razón secularizada que rompe definitivamente coa
visión medieval de sometemento á fe. Pola contra, o que se busca na ilustración é reducir a fe a
términos racionais e desacralizar, secularizar e reinterpretar racionalmente todos os aspectos da
vida humana que podemos resumir nos seguintes: 1) Secularización do poder, humanización do
pacto fronte á lexitimación divina. Democracia fronte a teocracia. 2) Secularización da moral,
aparición de unha ética autónomo desligada da relixión. Autonomía fronte a heteronomía. 3)
Secularización do coñecemento, ciencia moderna e desaparición do máxico, do milagroso no
mundo. Física fronte a teoloxía. 4) Secularización do concepto de salvación, a salvación nun
hipotético máis ala é substituída pola idea de progreso, mellora e felicidade dentro do mundo. A
crenza relixiosa depurase, apartase dos focos, e convértese nunha ‘experiencia persoal’.

• Optimismo  da  razón:  O  progreso  científico-tecnolóxico  fomenta  o  optimismo  sobre  as
posibilidades  da  razón  e  do  método  científico  que  procura  tantos  éxitos.  O  método  parece
asegurar un progreso ilimitado e o dominio sobre a natureza que permitirá acadar o obxectivo
último da felicidade humana. O home ten alcanzado a súa ‘maioría de idade’ ao liberarse do
xugo que constituía a relixión e as tradicións pero se fará necesario buscar outro fundamento
como cohesionante social e este só pode atoparse na creación dunha filosofía da historia na que a
sociedade moderna apareza como unha meta á que inevitablemente conducía o curso da historia.
Este tipo de pensamento dará lugar á aparición das filosofías de Hegel ou Marx.

KANT

MARCO HISTÓRICO-CULTURAL E FILOSÓFICO DO AUTOR

Kant (Königsberg, Prusia oriental, 1724-1804) será, con Hume, o máis importante filósofo do
século XVIII e marcará un fito na filosofía ate o punto de que se pode falar de ‘un antes e un despois de
Kant’ no que ao pensamento filosófico se refire.

Foi o cuarto fillo de once irmáns que compuñan unha familia modesta educada no rigorismo
pietista. Estudou na universidade de  Königsberg tanto filosofía ‒a versión racionalista e académica da
época que era a filosofía de Wolff‒ como física newtoniana. Durante algún tempo exerceu de preceptor de
fillos da nobreza prusiana pero pronto ingresou como profesor na universidade de  Königsberg onde
permaneceu ate a  súa  xubilación.  Foi  profesor  de multitude de  materias,  demostrando coñecementos
enciclopédicos. Filosoficamente falando, a súa separación do racionalismo de Wolff foi progresiva pero
acelerouse coa lectura de Hume e Rousseau. Este proceso culmina coa publicación en 1781 da Crítica da
razón pura. Despois deste fito publicou outras importantes obras como Prolegómenos a toda metafísica
futura (1783), Que é a Ilustración? (1784), Fundamentación da metafísica dos costumes (1785), Critica
da razón práctica (1788) ou Crítica do xuízo (1790).

Cando se produciu a Revolución Francesa, Kant se mostrou entusiasmado con ela e, aínda que
lamentou os sucesos da época do Terror, nunca deixou de valorala como un acontecemento que marcaba o
inicio dunha nova época de liberdade. A reacción contrarrevolucionaria en Prusia foi moi importante e o
propio Kant padeceu a censura. Cando morreu, a pesares de ser un filósofo cunha vida pouco significada
(non  así  nos  seus  escritos)  e  máis  ben  monótona,  o  seu  enterro  converteuse  nunha  manifestación
espontánea e popular de defensa dos ideais que manifestou o longo da súa vida.
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A IDEA KANTIANA DE  ILUSTRACIÓN

No artigo de Kant ‘Que é a Ilustración?’ atopámonos coa concepción da razón kantiana e o seu
uso como condición necesaria para o desenvolvemento da liberdade propia dunha época ilustrada.

A crítica da razón é absolutamente necesaria posto que os homes da época, segundo Kant, viven
dun modo non ilustrado, de ‘minoría de idade’ estado no que eles non son os verdadeiros responsables de
ningunha decisión.

A ‘minoría de idade’ prodúcese, sen dúbida, porque os poderes sociais que teñen autoridade (o
poder político, a igrexa, o exercito,...) pretenden seguir exercendo o poder sen discusión e, naturalmente,
unha humanidade con  capacidade de  decisión propia,  que  use a súa  razón autonomamente,  desde si
mesma, non é fácil de manexar. Agora ben, un dos máis importantes motivos polo que a humanidade
permanece nun estado de ‘minoría de idade’ é a propia pereza do home, porque a minoría de idade é unha
situación  moi  cómoda  que  non  nos  obriga  a  comprometernos  con  nada  pois  non  somos  nos  os
responsables das decisións tomadas.

Dita situación é, Sen embargo, indigna de quen se queira considerar, verdadeiramente, un home
adulto,  con  ‘maioría  de  idade’.  A ‘maioría  de  idade’ consistirá  en  tomar  as  decisións  nos  mesmos
superando as constricións (e dicir, a falta de liberdades) tanto civís como relixiosas, etc.; usando a nosa
propia razón de forma autónoma (dende nos mesmos, sen interferencias externas). De ahí o lema kantiano
<<¡Sapere aude!>> (¡atrevete a saber!), ten o valor de usar a razón por ti mesmo.

Pese a que non podamos afirmar que vivamos nunha ‘época ilustrada’ na que teñamos acadados
todos os fins e metas propostos como necesarios para o pleno desenvolvemento do home, si que podemos
afirmar que estamos nunha ‘época de ilustración’, no proceso que nos leva hacia a, quizá inalcanzable,
época ilustrada que se constitúe, así, nunha meta utópica.

Neste proceso é importante exercer a nosa liberdade, usar a nosa razón de forma autónoma, sen
imposicións externas. Agora ben, o uso da razón desenvolvese en dous ámbitos distintos:

• Podemos falar dun uso público da razón que é o uso libre que debemos facer dela en canto
cidadáns  doutos  (ilustrados)  que  opinan  libremente  (escribindo,  falando...)  sobre  os  máis
diversos temas mantendo, se así o creemos, posicións contrarias ao comunmente admitido.

• Doutra banda está o uso privado da razón que é o uso da nosa razón que, como membros dunha
sociedade que desempregamos un papel concreto dentro dela, facemos cumprindo un rol social
determinado (en  realidade  máis  que  ante  un  uso  da  razón estamos diante  dunha obediencia
pasiva). En tanto que somos profesores, alumnos, sacerdotes, militares, etc., cumprimos unha
determinada función que non debe verse alterada polos posibles desacordos que manteñamos
con certas posicións da institución que esteamos representando.  Non é este  o  lugar  da libre
expresión da opinión pois, se así fora, faríase pouco menos que imposible o discorrer normal da
vida social e institucional (pensemos no caos que provocaría nun cuartel un comandante que se
cuestionase no exercicio do seu cargo – outra cousa sería como cidadán e non como militar que
está actuando como tal – o concepto militar de disciplina).

Como queda de manifesto a liberdade propia do proxecto ilustrado atópase no uso público da
razón e dito uso debería quedar garantido nesta época de ilustración.

CONCEPTO KANTIANO DA FILOSOFÍA
Á marxe do artigo <<Que é a Ilustración?>>, Kant desenvolve a súa idea sobre este tema o

explicar o seu concepto de filosofía. Posto que é un obxectivo humano o uso da razón en liberdade, será
necesario levar a cabo un análise que poña en claro cales son os derradeiros fins que a razón impón desde
si mesma. A tarefa da filosofía na súa concepción mundana ou cósmica ‒concepción fundamental da
filosofía‒ será, precisamente, establecer ditos fins esenciais da razón que son tres:

• Determinar as condicións en que se produce o coñecemento científico. Cuestión que podemos
resumir na pregunta ‘que podo coñecer?’ que se resolve na epistemoloxia de Kant.

• Establecemento da conduta moral e libre do home, que se pode expresar coa pregunta ‘que debo
facer?’ que se responde coa ética formal kantiana

• Determinar o destino final do home e como acadalo. Pregunta de transfundo relixioso que se
pode expresar co interrogante ‘que podo esperar?’
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Posto que estes tres interrogantes determinan os fins esenciais da razón humana, respondéndoos
contestamos, en realidade, a unha única pregunta que englobaría a todas: ‘que é o home?’

Á filosofía, ademais do sentido mundano ao que acabamos de facer referencia, correspóndelle,
tamén,  un  concepto  académico  que  consiste  na  ordenación  sistemática  de  todos  os  coñecementos
implicados na contestación das preguntas precedentes. Sendo moi importante este aspecto académico, non
debemos esquecer  que é o concepto mundano da filosofía,  a  procura das  respostas  aos  interrogantes
esenciais do home, o que ten máis importancia para Kant.

Como acabamos de dicir, a pregunta ‘que podo esperar?’ é unha desas preguntas cruciais que
teñen que ser respondidas pola filosofía no seu sentido mundano. É unha cuestión que ten unha dimensión
relixiosa, sen dúbida, pero non se esgota nela pois tamén se responde, en parte, na acción social e política,
na historia humana, no ámbito no que o home ten que exercer a súa autonomía, ser ‘maior de idade’, é
dicir, é unha pregunta que afonda na cuestión do significado da Ilustración.

No home coexisten dous principios, a súa dimensión máis individualista e egoísta que lle leva a
non facer caso da lei moral e a súa dimensión ético-social que lle empuxa ao contrario.

O triunfo do lado bo do home só é posible nunha comunidade organizada moralmente, de ahi a
importancia da acción social e  política, da evolución dunha historia humana encamiñada á construción
dunha sociedade organizada moralmente, dunha ‘comunidade ética’ que é o único que pode liberar ao
home do mal. A dimensión social da pregunta ‘que podo esperar?’ constitúe un exercicio de ‘maioría de
idade’ unha mostra de que estamos nunha ‘época de ilustración’ que pretende desembocar nunha ‘época
ilustrada’ froito do uso público da nosa razón desenvolvido con enteira liberdade.

En canto á dimensión relixiosa da pregunta, a relixión constituirá a base da esperanza de alcanzar
a felicidade se é que nos fixemos dignos dela no exercicio da nosa conduta moral. Agora ben, non se trata
de que  a moral se propoña o obxectivo de acadar a felicidade, é, máis ben, que o exercicio da moralidade
nos fará dignos da felicidade aínda que non sexa este ‒ni ningún outro‒ o motivo da actuación moral.

Kant  rexeitou toda relixión positiva ‒que se reduce os ritos e  dogmas mantidos tan só pola
autoridade da tradición sen que a razón práctica actúe dende si mesma, autonomamente‒ e tratou de
reducila os límites da mera razón ‒constituíndoa nunha relixión natural ou moral‒ o que demostra ben
claramente o moi interiorizado que tiña Kant o proceso de secularización ‒afastamento da concepción
relixiosa tradicional‒ propio da Ilustración.

A SÍNTESE ENTRE RACIONALISMO E EMPIRISMO EN KANT

A tarefa filosófica que se imporá Kant será a de levar a cabo unha crítica da razón, unha análise
do  seu  funcionamento  e  posibilidades  para  ver  si  é  capaz  de  superar  as  visións  antagónicas  do
racionalismo e do empirismo.

Kant formouse filosoficamente no racionalismo, doutrina que seguiu ata que as súas lecturas da
obra de Hume o convenceron da insuficiencia de dita teoría. Agora ben, isto non significou que Kant se
adherise sen máis ao empirismo, senón que, pola contra, tamén atopaba que esta doutrina tiña puntos
débiles que debían ser superados.

As  formas  de  entender  ou  de  enfrontarse  ao  problema  da  razón  ata  este  momento  poden
resumirse da seguinte forma:

• Dogmatismo racionalista:  ou pretensión  racionalista  de que  a  soa  razón pode desenvolver  a
tarefa de construír o edificio do coñecemento prescindindo totalmente da experiencia, negando a
evidencia do seu importante papel posto de manifesto polos empiristas e aceptado por Kant.

• Escepticismo empirista: que consiste, no fondo, en negar a posibilidade de coñecemento firme e
seguro ‒só é posible o coñecemento probable‒ ao reducilo ao facticamente dado, á experiencia,
o  que  implica  que  é  unha tarefa  imposible  para  a  razón acadar  o coñecemento  universal  e
necesario que, sen embargo, querían os racionalistas e o mesmo Kant.

Kant  pretende chegar  a  unha síntese  entre  as  dúas  doutrinas  opostas  sostendo que  hai  dúas
facultades  do  coñecemento,  sensibilidade e entendemento e que a  sensibilidade e pasiva,  limítase a
recibir  as  impresións  da  experiencia  ás  que  impón unhas  condicións  para  ser  captadas  que  non son
experimentais se non previas á experiencia, mentres que o entendemento é activo, espontáneo, e a súa
actividade consiste  na creación de certos conceptos ‒os conceptos  puros ou categorías‒ que produce
dende  si  mesmo,  sen  derivalos  da  experiencia.  Kant  satisface  ao  racionalismo  ao  afirmar  que  hai
elementos non experimentais no coñecemento pero –dado que a lectura de Hume, en palabras do propio
Kant,  ‘curouno’ do seu dogmatismo racionalista facéndolle ver o importante papel da experiencia no
proceso  do  coñecemento–  tamén concede  a  razón ao  empirismo ao  afirmar  que  ditos  elementos,  as
condicións da sensibilidade e os conceptos que o entendemento crea, limitan a súa aplicación ao ámbito
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da experiencia. Así, cre, será posible afirmar a existencia dun coñecemento universal e necesario que se
fundamenta nos elementos non experimentais –que por selo teñen estas características– pero cinguido á
experiencia. esto determinará a IMPOSIBILIDADE DA METAFÍSICA COMO CIENCIA.
Así  pois,  a  resposta  á  pregunta  ‘que podo coñecer?’  trata  de ser  unha síntese  entre racionalismo e
empirismo e constitúe o tema do libro máis importante de Kant, a ‘Crítica da Razón Pura’.  Primeiro
explicaremos que son os xuízos sintéticos  a priori  –aqueles que constitúen  o núcleo do coñecemento
científico– e despois analizaremos as tres partes principais da obra:  Estética transcendental,  Analítica
transcendental e Dialéctica transcendental.

Os xuízos sintéticos a priori

Unha vez que temos determinadas as dúas facultades do coñecemento teremos que preguntarnos
onde podemos atopar o verdadeiro coñecemento, firme e seguro. A resposta é que existen dúas ciencias,
as matemáticas e a física, que dende moito tempo atrás (dende máis tempo as matemáticas que a física)
están no camiño do auténtico coñecemento. Estas ciencias progresan e o acordo reina entre os científicos,
en cambio, na metafísica nos atopamos discutindo os mesmos temas que no momento do seu nacemento e
os filósofos non se poñen de acordo en ningún deles.

Se queremos constituír á metafísica como unha verdadeira ciencia teremos de analizar as
condicións que fan posible que, tanto as matemáticas como a física sexan, de feito, auténticas ciencias.

Segundo  Kant  existen  dous  tipos  de  condicións  que  fan  posible  o  coñecemento,  as
condicións empíricas e as condicións a priori:

As condicións empíricas son aquelas que poden variar e, por dicilo así, son circunstanciais e
fácticas. Por exemplo, cando observamos un obxecto inflúen en dita observación factores tales como a
distancia dende que observamos, a cantidade de luz que, de feito, hai, etc.. Danse na experiencia.

As condicións a priori, pola contra, son condicións absolutamente necesarias para que se
poda producir coñecemento pero non proveñen da experiencia –‘a priori’ significa, aquelo que se produce
antes,  e  con independencia da,  experiencia.  Por exemplo, si  observamos un obxecto,  unha condición
previa para poder realizar tal observación, é situar o obxecto nun espazo e nun tempo. O espazo e o
tempo, virían a ser condicións universais –todos os homes percibimos os obxectos nelas–, inalterables –
non é posible cambialas– e necesarias –non é posible percibir sen elas. As condicións a priori non só son
anteriores a experiencia, senón que, ademais, fan posible dita experiencia e o coñecemento e, por elo, son
denominadas tamén condicións transcendentais.

Xa sabemos que tipos de condicións fan posible o coñecemento pero falta precisar como
podemos  chegar  a  elas.  Este  problema  solucionase  se  temos  en  conta  que  a  ciencia,  o  verdadeiro
coñecemento, se constrúe con xuízos ou proposicións. A pregunta sobre as condicións do coñecemento
podería,  entón,  concretarse  así:  cales  son  as  condicións  transcendentais  que  fan  posibles  os  xuízos
científicos?.

Neste momento Kant cre que é necesario desenvolver unha análise dos xuízos para poder
establecer cales son os que, propiamente, merecen a consideración de xuízos científicos. No transcurso
desta análise establécense dúas distincións entre os xuízos:

• Xuízos analíticos e sintéticos: Esta división establecese atendendo a relación que se da entre o
suxeito e  o predicado do xuízo e recorda á distinción de Leibniz entre verdades de razón e
verdades de feito. Aqueles xuízos nos que o que o predicado está comprendido no suxeito ‒nos
que o predicado convénlle necesariamente ao suxeito‒ son chamados xuízos analíticos. Estes
xuízos non son ‘extensivos’, é dicir, non engaden coñecemento novo, posto que non se predica
nada que non fora xa coñecido no propio suxeito. Un exemplo de xuízo analítico é ‘o todo é
maior  que  as  súas  partes’ pois  analizando  o  concepto  de  ‘todo’ coñecemos  a  verdade  do
predicado.  Os xuízos nos que o que  se predica non está  incluído no suxeito son chamados
sintéticos e  presentan a particularidade de que son ‘extensivos’,  engaden novo coñecemento
posto que engaden informacións que non están incluídas no suxeito do xuízo. Exemplo de xuízo
sintético é, por exemplo ‘os habitantes de Vigo miden máis de 1,80 m.’, pois no concepto do seu
suxeito non entra para nada ningunha especificación sobre a súa altura.

• Xuízos ‘a priori’ e ‘a posteriori’: Esta división establecese atendendo á relación que garda a
verdade  do  xuízo  coa  experiencia.  Os  xuízos  nos  que  a  súa  verdade  é  coñecida  con
independencia da experiencia porque non se fundamentan nela son chamados xuízos ‘a priori’.
Estes  xuízos  son  universais  é  necesarios  posto  que  non  admiten  ningunha  excepción.  Un
exemplo destes xuízos volve a ser a afirmación  utilizada como exemplo de xuízo analítico, ‘o
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todo é maior que as súas partes’, pois é obvio que non é necesario recorrer á experiencia para
recoñecer a verdade do xuízo. Os xuízos nos que a súa verdade é coñecida a partir da experiencia
son os chamados xuízos ‘a posteriori’,  estes xuízos, precisamente porque se fundamentan na
experiencia, non poden ser nin universais nin necesarios, como se encargou de por de manifesto
Hume ao afirmar que a experiencia non pode mostrar ningunha conexión necesaria. O mesmo
exemplo que usamos de xuízo sintético –‘os habitantes de Vigo miden máis de 1,80 m’– pode ser
utilizado para estes xuízos, pois resulta evidente que só se pode verificar a súa verdade se se
comproba na experiencia.

Deixase ver con claridade que, das dúas clasificacións anteriores, se segue que todos os xuízos
analíticos  son  necesariamente  ‘a  priori’  ‒universais  e  necesarios  pero  que  non  aumentan  o  noso
coñecemento‒  e que hai xuízos sintéticos ‘a posteriori’ ‒capaces de aumentar o noso coñecemento, pero
que, por fundamentar a súa verdade na experiencia, non poden ser nin universais nin necesarios.

Esta clasificación dos xuízos podería subscribila Hume asimilándoa á súa de ‘relacións de ideas’
e ‘xuízos sobre feitos’, pero non houbera admitido ningún outro tipo de xuízos.

Sen  embargo,  Kant  está  convencido  de  que  os  xuízos  científicos  deben  ser,  por  un  lado,
universais e necesarios, e,  polo outro,  deben engadir coñecemento. Esto só é posible se admitimos a
existencia  dun terceiro  tipo  de  xuízos,  os  sintéticos  ‒que  aumentan  o  coñecemento‒  ‘a  priori’ ‒que
garanten a súa universalidade e necesidade. A ciencia –as matemáticas e a física–, polo menos no que
respecta ao seu núcleo fundamental, está constituída por xuízos ‘sintéticos a priori’.

Un exemplo de xuízo sintético a priori sería, segundo Kant ‒hai quen o consideraría analítico‒,
o xuízo da xeometría ‘a recta é a distancia máis corta entre dous puntos’. Este xuízo non é, segundo Kant,
analítico porque na noción de recta non está contida ningunha idea de distancia e, sen embargo, é a priori
posto que temos constancia da súa verdade sen necesidade de recorrer á comprobación experimental.

Podemos resumir os distintos tipos posibles de xuízos no seguinte esquema:

ANALÍTICO                            A PRIORI

 SINTÉTICO                    A POSTERIORI

Con este novo tipo de xuízos, Kant é capaz de superar a teoría de Hume segundo a que os xuízos
das ciencias experimentais serían a posteriori polo que só sería posible decidir acerca da súa verdade
recorrendo á experiencia.  Esta  postura humeana levaba a considerar  as  afirmacións científicas  como
probables, pero nunca seguras ao cento por cento, pois calquera afirmación sobre o futuro (sobre o que
non temos experiencia) fundamentábase na simple crenza, pero non na certeza.

Por exemplo, para Hume un xuízo baseado no principio de causalidade ‒segundo Kant, moitos
xuízos da física se fundamentan no principio de causalidade‒ é a posteriori ‒só sabemos que o lume
queima pola experiencia‒ e,  polo tanto,  nin é necesario nin universal.  Se afirmamos que o lume vai
queimar antes de ter a experiencia concreta do que pasará co lume que plantaremos mañá, e porque temos
visto que, ate o de agora, sempre que houbo lume sucedía que queimaba, pero en realidade non temos a
certeza do que realmente vai pasar.

Kant, pola súa parte, admitiría que as leis causais concretas, por exemplo que o lume queima ou
que os corpos son dilatados polo calor, son, efectivamente, xuízos sintéticos a posteriori; pero considera
que Hume comete un erro ao confundir as leis causais concretas có principio xeral da causalidade. Dito
principio xeral é o que, verdadeiramente, é a priori (a súa verdade non depende da experiencia). Por
exemplo,  que  os  corpos se dilaten  co calor  é,  sen  dúbida,  coñecido pola experiencia,  pois  podemos
imaxinar perfectamente que o que realmente sucedese fora o seu contrario; agora ben, que un corpo se
dilate ou se contraia polo efecto do calor nega o principio xeral de causalidade segundo o cal calquera
suceso ten, necesariamente, unha causa?, é evidente que non. Poderemos encontrar excepcións ás leis
concretas que se fundamenten no principio de causalidade pero nunca atoparemos excepcións ao principio
mesmo que é, polo tanto, universal  e necesario e constitúe unha lei xeral que o entendemento aplica
necesaria e universalmente a todos os fenómenos da experiencia que non poderían ser comprendidos sen
el.
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Estética Trascendental

Na estética transcendental se estuda a sensibilidade e as súas condicións a priori e como son
posibles os xuízos sintéticos a priori nas matemáticas. A sensibilidade posúe dúas condicións xerais e
necesarias o espazo e o tempo sen as que é totalmente imposible percibir algo (todo o que se percibe,
captase necesariamente nun lugar do espazo ou nun momento do tempo ou ambas as dúas cousas a un
tempo). Son, polo tanto, condicións transcendentais (que posibilitan a experiencia) da sensibilidade que
Kant denomina indistintamente  ‘formas a priori da sensibilidade’ ou ‘intuicións puras’.

• Formas a priori da sensibilidade: Son formas, non impresións sensibles particulares ‒cores, sons,
etc.  Son a  forma  ou  modo como percibimos  todas  as  impresións.  Son a  priori  porque non
proceden da experiencia e non só eso, senón que a fan posible. Pertencen á sensibilidade facendo
posible o coñecemento sensible en dous aspectos: A sensibilidade externa, e dicir, a captación de
todas aquelas impresións que proceden do que externo a nos mesmos ‒cores, sons, etc.‒ que son
captadas no espazo e no tempo simultaneamente. A sensibilidade interna na que só intervén o
tempo pois se refire á nosa vivencia interior,  imaxinacións, lembranzas...  que se suceden no
tempo pero non se perciben no espazo.

• Intuicións puras: Non son conceptos senon intuicións. Os conceptos aplícanse a múltiples casos
particulares pero o espazo e o tempo son únicos. Pode haber partes dun espazo único e intervalos
dun tempo único, pero non hai moitos espazos nin moitos tempos. O espazo e o tempo son
condicións transcendentais, polo tanto a priori, de toda experiencia. Por eso son puras, o que
quere dicir  que están valeiras  de contido empírico.  Son os  ‘recipientes’ que se enchen coas
impresións sensibles.

A posibilidade dos xuízos sintéticos a priori nas matemáticas puras fundamentase nas condicións
de espazo e tempo da sensibilidade, é por elo que a estudamos agora, o tratar da sensibilidade e non cando
falemos do entendemento, aínda que, como é lóxico, as matemáticas  se constrúen con xuízos que elabora
o entendemento.

A matemática  ten  dúas  grandes  ramas,  a  xeometría  e  a  aritmética,  que  se  fundamentan,
respectivamente no espazo e no tempo. Que a xeometría trate as propiedades do espazo e se fundamente
nel é fácil de entender, caso distinto é que a aritmética se fundamente no tempo. Para Kant, sen embargo,
a sucesión numérica (1,2,3,4,5...), que é do que se ocupa a aritmética, baséase na sucesión temporal ‒o cal
é discutible‒ polo que, segundo el, o tempo é o fundamento da aritmética.

Sexa como for,  o certo é que, para Kant, as matemáticas formulan xuízos sintéticos a priori
porque  o  espazo  e  o  tempo  son  intuicións  puras,  a  priori,  que  non  dependen  da  experiencia  e,  en
consecuencia, os xuízos matemáticos tampouco dependen dela e son, polo tanto, a priori.

Doutra banda, todos os obxectos da experiencia danse no espazo e no tempo e, polo tanto, en
todos eles se cumprirán os xuízos matemáticos de forma necesaria, sen excepción. Os xuízos matemáticos
son, pois, universais e necesarios.

Analítica Transcendental

Na analítica transcendental se estuda o entendemento e as súas condicións a priori e como son
posibles os xuízos sintéticos a priori na física. O que capta a sensibilidade e un conxunto de impresións
espazo-temporais ‒cores, formas, sons... Percibir esas impresións, Sen embargo, non é comprendelas. A
función de entender ou comprender o que se percibe realízaa o entendemento. Dita comprensión levase a
cabo mediante conceptos. O que me permite comprender que un conxunto de impresións sensibles coma
unha cor ‒a vermella, por exemplo‒, un olor ‒agradable‒, e unha sensación táctil ‒o tacto suave dos
pétalos‒, constitúen conxuntamente unha rosa é o concepto de ‘rosa’ ‒non confundir o concepto coa
palabra que, en cada idioma, se usa para expresalo.  Si  estiveramos observando algo que endexamais
viramos nin do que tiveramos noticia, comprenderiámolo? Non, porque nos faltaría un concepto ao que
referilo. Cando eu refiro un conxunto de impresións a un concepto fágoo sempre mediante un xuízo ‒isto
é unha rosa, isto é un can... O entendemento pode, pois, ser definido indistintamente como a facultade dos
conceptos ou dos xuízos.

Existen dous tipos de conceptos, os empíricos e os puros ou categorías. Os conceptos empíricos
son extraídos da experiencia por abstracción das características comúns dos seres individuais.
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Os conceptos puros ou categorías, pola contra, son a priori, producidos de forma espontánea polo
entendemento que, como lembraremos, caracterizábase por esta actividade. Ditas categorías aplícanse aos
fenómenos, ás impresións sensibles para unificalas e coordinalas.

Como descubriremos cales  e  cantas  son  as  categorías?  Segundo Kant,  xa  que  a función  do
entendemento  é  formular  xuízos que  serven,  xustamente,  para  unificar  e  coordinar  a  experiencia,  se
levamos a cabo unha análise lóxica dos mesmos para descubrir cantos hai, descubriremos tamén cales son
as categorías, pois haberá tantas como formas posibles dos xuízos.

Neste análise Kant atopouse con que existen catro grandes grupos de xuízos que, a súa vez,
presentan tres posibilidades cada un, o que da un total de doce formas posibles de xuízos e, polo tanto, de
doce categorías. A táboa dos xuízos e das categorías é a seguinte:

División dos
xuízos segundo a... Xuízos

Expresión
Lóxica dos 

Xuízos
Categorías

Cantidade
Universais

Particulares

Singulares

Todo A é B

Algún A é B

Un só A é B

Unidade

Pluralidade

Totalidade

Cualidade
Afirmativos

Negativos

Infinitos

A é B

A non é B

A é non B

Realidade

Negación

Limitación

Relación

Categóricos

Hipotéticos

Disxuntivos

A é B

Si C é D, A é B

A é B ou C

Substancia
(substancia e accidente)

Causalidade 
(causa e efecto)

Comunidade
(acción recíproca entre axente e

paciente)

Modalidade

Problemáticos

Asertorios

Apodícticos

A é (posiblemente) B

A é (realmente) B

A é (necesariamente) B

Posibilidade 
(e Imposibilidade)

Existencia 
(e Non-existencia)

Necesidade 
(e Continxencia)

A determinación de cantas e cales son as categorías  a partires da táboa dos xuízos, constitúe o
que Kant chama dedución metafísica das categorías pero non é esta a máis importante. O máis importante
é determinar o papel que as categorías teñen na consecución do coñecemento.

O  entendemento  non  pode  coñecer  os  fenómenos  da  experiencia  máis  que  aplicándolle  as
categorías. Por exemplo:  O xuízo categórico ‘isto é unha rosa vermella’ só se pode formular se á rosa lle
aplico a categoría de substancia e as súas cualidades son concibidas como os seus accidentes ‒a cor
vermella‒, doutro modo o percibido polos meus sentidos resultaría incomprensible. O mesmo serve para
os xuízos hipotéticos nos que se aplica a categoría de causa, que nos permiten enlazar un efecto coa súa
causa e comprender así a realidade, ou con calquera xuízo o que necesariamente se lle  teñen que aplicar
as categorías calquera que sexan. O realmente importante é que as categorías son enteiramente a priori e
transcendentais, e dicir, sen elas non seríamos capaces de comprender a experiencia e o coñecemento
faríase imposible quedándose nunha serie de percepcións inconexas e sen sentido. Esta explicación do
papel que desempeñan as categorías no coñecemento é denominada por Kant dedución transcendental das
categorías e, como xa dixemos, e o aspecto máis importante no que se refire ao estudio delas.

As categorías ou conceptos puros son vacíos, e deberán encherse dos datos subministrados pola
sensibilidade. Esto quere dicir que só producen coñecemento se se aplican aos fenómenos da experiencia
e que non poden ser usadas lexitimamente en realidades que rebasen o eido da experiencia.

A posibilidade dos xuízos sintéticos a priori na física pura (a que contén as leis máis xerais da
física experimental) fundamentase na existencia dos conceptos puros ou categorías.
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Segundo Kant,  a física componse, na súa parte fundamental,  de xuízos sintéticos a priori,  o
principio de causalidade, por exemplo, é un deles. Ditos xuízos están baseados nas distintas categorías,
por exemplo, o principio de causalidade está fundamentado na categoría de causalidade. A validez dos
mesmos non depende, por tanto, da experiencia senón, porque son enteiramente a priori, a preceden.

Os fenómenos da experiencia só poden ser coñecidos polo entendemento se lles aplicamos as
categorías, posto que os xuízos sintéticos a priori da física se fundamentan nas categorías, é obvio que
serán aplicables a todos os fenómenos da experiencia co que queda garantida a súa universalidade e
necesidade. Son leis da Natureza impostas polas categorías, o que quere dicir que non son tomadas da
experiencia senón que son a priori, xorden do propio suxeito.

Temos dito que as categorías só se poden aplicar á experiencia, o que se intúe no espazo e no
tempo.  Aquelo  que  é  percibido  espazo-temporalmente,  recibe  o  nome  de  ‘fenómeno’ que  é  o  que
realmente nos coñecemos coas categorías. O obxecto, entendido como algo aparte do que percibimos, e
chamado ‘cousa en si’ ou ‘noúmeno’. Agora ben, o noúmeno é completamente descoñecido para nos pois
non  é  captado  pola  intuición  sensible  ‒espazo  e  tempo‒  e  non  existe  intuición  intelectual  ‒do
entendemento‒  que  o  poda  coñecer  directamente  ‒pois  o  entendemento  só  usa  conceptos  puros  ou
categorías que só se aplican o fenoménico. Só coñecemos os fenómenos, que se dan no espazo e no tempo
e aos que se lle poden aplicar as categorías. O límite do coñecemento é o fenoménico, o experimental.

A distinción entre fenómeno e noúmeno permite a Kant denominar á súa doutrina ‘idealismo
transcendental’ porque o coñecemento humano é posible só porque o espazo, o tempo e as categorías son
as condicións transcendentais, orixinadas a priori dende o propio suxeito, que permiten a experiencia
(fenoménica), e non propiedades reais dos noúmenos ou cousas en si.

Kant, no prologo á segunda edición da Crítica da Razón Pura, quere deixar ben claro que a súa
intención ao iniciar unha crítica da razón é facer unha revolución, no eido do coñecemento, similar a que
levou a cabo Copérnico na astronomía. Este matemático, para explicar os movementos dos astros, pensou
se non sería mellor facer que o observador xirase en torno a eles e non o revés, como ata este momento se
supuña. Copérnico conseguiu, con este novo punto de vista, explicar perfectamente o movemento dos
obxectos celestes. Kant tratará, pola súa banda, explicar o, ate o de agora, insuficientemente explicado
proceso de coñecemento supoñendo que o coñecemento non se rexe dende os obxectos ‒o que faría
imposible calquera afirmación ‘a priori’ sobre eles‒,  como ate o de agora se cría,  senón que sería  o
suxeito o que establecería, dende si mesmo, as condicións que lle permitirían entender aos obxectos ‒o
que sí posibilitaría establecer cousas ‘a priori’ sobre eles.

O sentido que ten en Kant a expresión ‘xiro copernicano’ fai referencia o feito, que xa temos
mencionado,  de  que  o  suxeito  posúe  unha  serie  de  condicións  ‘a  priori’  ‒da  sensibilidade  e  do
entendemento‒ que fan posible a experiencia e sen as que sería imposible o coñecemento. Agora ben,
ditas condicións determinan que o que coñecemos non pode ser, baixo ningún concepto, algo nouménico
posto que isto é, por definición, o que non pode ser aprehendido por elas ‒só podemos entender coas
categorías o que é previamente captado no espazo e no tempo, e dicir, os fenómenos.

Dialéctica Transcendental

Na dialéctica transcendental se estuda a razón –operación especial do entendemento que consiste
en enlazar uns xuízos con outros formando cadeas de razoamentos‒ e si son posibles os xuízos a priori na
metafísica. Polo que dixemos anteriormente é claro que a pregunta sobre a posibilidade de constituír a
metafísica como unha ciencia terá unha resposta negativa. Se as categorías só poden usarse lexitimamente
cos fenómenos, co dado na experiencia, toda aplicación das mesmas a obxectos non experimentais, a
noúmenos,  será  inválida.  Xustamente  os  obxectos  da  metafísica  ‒Deus,  a  alma  e  o  mundo  como
totalidade ou cousa en si (o que verdadeiramente sexa o mundo)– son nouménicos e, en consecuencia, o
coñecemento científico dos mesmos mediante xuízos sintéticos a priori fundamentados nas condicións a
priori da sensibilidade ou do entendemento é completamente imposible. A METAFÍSICA É IMPOSIBLE
COMO CIENCIA.

A razón trata de buscar xuízos cada vez máis xerais que podan abranguer e servir de fundamento
á maior cantidade posible de xuízos particulares. Esta é actuación normal da ciencia. Agora ben, a razón,
no  seu  afán  de  xeneralizar,  busca  sempre  o  incondicionado,  os  elementos  máis  xenéricos  que  non
dependan, a súa vez, de ningúns outros. Esta tendencia leva a ir máis aló das barreiras do fenoménico, da
experiencia e pretende unificar todos os fenómenos físicos con teorías metafísicas acerca do mundo ‒
entendido noumenicamente‒, todos os fenómenos psíquicos con teorías acerca da alma e por último, uns e
outros, con teorías metafísicas acerca de Deus como causa suprema dos dous tipos de fenómenos. Posto
que é imposible para a razón traballar cos noúmenos do mesmo xeito científico que traballa aplicando as
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matemáticas e a física aos fenómenos, prodúcense, inevitablemente, argumentos falsos para fundamentar
a existencia da alma e de Deus e, ademais, contradicións no que se refire á concepción do mundo ‒que,
por  exemplo,  pode ser  considerado eterno  ou  ben  como comenzando nun momento  determinado do
tempo.

Deus, alma e mundo son denominados por Kant ideas da razón. Non proporcionan coñecemento
ningún, posto que son noúmenos e non poden ser coñecidos, pero expresan o ideal da razón de atopar
principios cada vez máis xerais e actúan como regras do entendemento (a isto chámalle Kant o ‘carácter
regulativo’ das  ideas  da  razón)  que  obrigan  a  este  a  avanzar  continuamente  en  pos  da  máxima
xeneralización posible e da maior ordenación e sistematización do coñecemento. Sen poder ser coñecidas
cumpren, Sen embargo, un relevante papel no traballo da razón como ideais inalcanzables.

O FORMALISMO MORAL
A razón, sendo unha soa, ten un dobre uso o teórico que é o que vimos de estudar na resposta á

pregunta ‘que podo coñecer?’ e que se distingue por coñecer como son as cousas o que, de feito, é, e
tamén por formular este coñecemento en forma de xuízos. Sen embargo, no seu uso práctico a razón
ocupase  da  conduta  humana  no  que  se  refire  á  súa  moralidade  e,  por  tanto,  non  lle  corresponde o
coñecemento de como é, de feito, dita conduta senón, máis ben, de como debe ser. Ademais, a razón no
seu uso práctico non formula xuízos, que só constatan o que é, senón imperativos, ordes, mais atentas ao
que debe ser.

A ética formal kantiana representa unha completa innovación con respecto ás éticas anteriores a
ela.  Kant  denomina a todas as  éticas  anteriores  á  súa ‘éticas  materiais’ denominación que  non debe
confundirse  coa  de  ‘éticas  materialistas’:  o  contrario  dunha ética  material  é  a  ética  formal  de  Kant,
mentres que o contrario dunha ética materialista é unha ética espiritualista sendo as dúas, éticas materiais
‒por exemplo, a ética de S. Tomás é unha ética espiritualista pero é tamén material, e a ética hedonista (na
que a felicidade consiste na consecución do pracer) é materialista e, tamén, material.

O que distingue ás éticas materiais da ética formal e que todas elas supoñen a existencia dun ben,
que é entendido como un fin que hai  que alcanzar,  e  dunhas normas concretas,  entendidas  como os
medios para conseguir dito fin. En definitiva, son éticas con contidos concretos mentres que a ética de
Kant  carece  deles.  Do  feito  de  que  as  éticas  materiais  teñan  contidos,  derívanse  unha  serie  de
características que, a xuízo de Kant, fan que ningunha delas poda constituírse nunha ética universal e
necesaria, cousa que a súa propia ética, por ser formal ‒carente de contidos‒ si pode ser.

Seguidamente imos a expoñer as características das éticas materiais comparándoas coas da ética
formal:

ÉTICAS MATERIAIS ÉTICA FORMAL

Son  empíricas,  o  seu  contido  é  extraído  da
experiencia, en consecuencia son ‘a posteriori’ e
non  poden  ser,  por  elo,  nin  universais  nin
necesarias.

É ‘a priori’, non depende da experiencia e, por tanto,
cumpre a condición para ser universal e necesaria.

Os  seus  imperativos son  hipotéticos ou
condicionais. Só teñen valor como medios para
conseguir  un fin,  pero se alguén non participa
dese fin, o imperativo deixa de ter sentido para
el,  polo  que  non  poden  ser  nin  universais  nin
necesarios.

Os  seus  imperativos  son   categóricos,  isto  é:  serán
imperativos  absolutos,  que  non  se  impoñen  pola
consecución  dun  fin  externo  á  acción  que  se  está
desenvolvendo. O seu cumprimento non dependerá da
aceptación ou non dun fin concreto, polo que serán
universais e necesarios.

Son  heterónomas, é dicir: a lei moral que ditan
está imposta dende fora de nos mesmos. O que
determina a obrar á nosa vontade é o desexo ou
inclinación  cara algo  externo  que  só pode  ser
determinado experimentalmente e, por tanto, non
pode xerar nin universalidade nin necesidade.

É  autónoma, e dicir, a lei  moral é algo que se da o
individuo  a  si  mesmo.  A  vontade  determinase  a  si
mesma a obrar sen guiarse polo desexo ou inclinación
cara a obxectos externos.  Outro  motivo para  que  a
ética kantiana sexa estritamente universal e necesaria.

Polo  que  acabamos  de  ver  no  esquema  precedente,  queda  claro  que  unha  ética  universal,
necesaria e racional non pode ser material senón que terá de ser formal, e dicir, baleira de contido. Non
presentará nin un fin que teñamos que acadar nin, por tanto, máximas concretas que teñamos que seguir
para acadalo.

Unha das características típicas da ética kantiana e o fincapé que fai no concepto de deber. Para
Kant,  unha acción  ten valor moral  en función da súa relación co deber.  Nunha determinada acción,
susceptible de ser valorada moralmente, poderemos actuar de tres xeitos distintos:

1. Contra o deber: Sabendo que debemos obrar dunha determinada maneira, simplemente,
non o facemos.

2. Conforme ao deber: O resultado da nosa acción se axusta o que debemos facer, pero
non actuamos así  porque dita  actuación se me impoña de maneira absoluta,  porque
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sintamos  que  é  a  nosa  obriga  por  riba  de  calquera  outra  consideración,  senón  que
actuamos movidos polo desexo de acadar un fin alleo á propia acción. A acción, así, non
ten  verdadeiro  valor  moral,  pois  é  considerada  simplemente  como  un  medio  para
conseguir  un  propósito,  o  que  é  típico  das  éticas  materiais  e  dos  seus  imperativos
hipotéticos ‒eso no mellor dos casos, pois pode ser que o fin que nos propoñamos sexa,
incluso, radicalmente malévolo ou mal intencionado.

3. Por Deber: Cando actuamos deste xeito é cando a acción ten verdadeiro valor moral
pois, neste caso, o que nos move a obrar non é ningunha intención de conseguir un fin
alleo á acción mesma senón o sentimento de sometemento a una lei, non por a utilidade
ou satisfacción que nos poda proporcionar, senón por respecto a mesma. A acción non é
un medio para acadar un fin senón un fin en si mesma.

A esixencia de obrar por deber, de levar a cabo unha acción con auténtico valor moral, expresase
no imperativo categórico propio da ética formal.

A formulación do imperativo categórico ten de ser enteiramente formal, baleira de todo elemento
concreto. Así pois, Kant entende que a formula debe ser abstracta e que, Sen embargo, sirva para poder
aplicarse a cada caso concreto. Da varias formulacións das que imos a ver dúas:

“Obra  só segundo unha máxima tal  que  podas querer  ao mesmo tempo que se  torne en lei
universal”.  Como se pode ver esta formula do imperativo non nos manda realizar  ningunha máxima
concreta (unha máxima é calquera norma concreta –‘non roubarás’, por exemplo‒ que determina o noso
comportamento) pero sirve, como é evidente, para aplicar aos casos concretos que se poden presentar na
nosa vida e decidir cal sería a máxima que nese concreto caso nos gustaría que se convertese en norma
universal.

“Obra de tal xeito que uses a humanidade, tanto na túa persoa como na persoa de calquera outro,
sempre coma un fin ao mesmo tempo e nunca simplemente coma un medio”. Nesta nova formulación
inclúese a idea de fin, pero non debemos pensar que Kant se volve, de súpeto, partidario das éticas de
contidos ou materiais, senón que aquí o que é considerado como un fin en si mesmo é o home e, como en
toda acción moral están implicados homes, o que se nos ven a dicir e que non podemos considerar nin a
nos mesmos nin os nosos semellantes como medios para acadar un fin que non sexan eles mesmos, os
implicados na propia acción moral. De novo deixase ver que non se nos di nada concreto que teñamos que
facer senón que, máis ben, se nos proporciona un patrón de conduta xenérico, enteiramente a priori, que
poderemos aplicar os casos concretos.

En  ambas  as  dúas  formulacións  queda  ben  patente  a  esixencia  de  universalidade  da  moral
racional kantiana.

No estudio da  razón teórica víramos que  resultaba imposible o coñecemento  dos noúmenos
propios da metafísica.  É agora,  no uso práctico da razón, cando Kant vai a introducir tres elementos
nouménicos, a liberdade, a inmortalidade da alma e Deus. Esto e así porque Kant considera que estes tres
elementos son postulados da razón práctica, é dicir, supostos necesarios para fundamentar a moralidade.
Dito doutro xeito, sen eles non sería posible a moral.

En ningún caso  estamos  ante  demostracións destes  noúmenos  posto  que  unha demostración
requiriría do uso dos elementos a priori da sensibilidade e do entendemento que, como xa sabemos, non
poden  ser  aplicados  aos  noúmenos.  Atopámonos  ante  a  afirmación  da  necesidade  de  admitir
practicamente a liberdade, a alma e a Deus, porque sen eles a conduta moral sería inexplicable.

É fácil ver como a liberdade é unha condición indispensable da moralidade, pois sen ela, non
habería capacidade de decisión e, por tanto, non habería auténtica actuación moral. Máis discutible e a
argumentación que Kant fai con respecto á inmortalidade da alma e a existencia de Deus.

A inmortalidade da alma e un suposto necesario para a moral porque é unha esixencia da nosa
razón aspirar á virtude que non é outra cousa que a perfecta concordancia entre a nosa vontade e a lei
moral. Pero como tal concordancia e perfecta adecuación e unha tarefa imposible nunha vida finita, é
necesario supoñer un proceso indefinido, a inmortalidade, onde tal adecuación se poda realizar.

Deus, pola súa banda, é necesario pois, dada a desconformidade existente entre o ser e o deber-
ser,  é a única realidade onde ser e deber-ser se identifican e é garante,  ademais de que a virtude ‒a
adecuación perfecta entre a nosa vontade e a lei moral‒ e a felicidade coincidan finalmente. Esta última
afirmación parecería ofrecernos o premio da felicidade pola nosa actuación moral e, en certo sentido é así,
pero temos que deixar ben claro que Kant non está introducindo un fin ‒a felicidade garantida por Deus‒
na súa ética ‒o que a convertería nunha ética material‒ no sentido de que a acción moral ‒entendida como
un medio‒ se realice con vistas a conseguir a felicidade. A acción moral debe realizarse por deber, sen
pensar nen pretender a felicidade, pero, de feito, o noso comportamento virtuoso recibirá o premio, dado
por Deus, da felicidade.
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Esta  última  reflexión  dentro  do  ámbito  da  ética  introdúcenos  na  derradeira  pregunta  que
realizaba Kant, que era de índole relixiosa ‒aínda que tamén social‒ e que non é outra que a de ‘que podo
esperar?’

A relixión constituirá a base da esperanza de alcanzar a felicidade se é que nos fixemos dignos
dela no exercicio da nosa conduta moral. Agora ben, non se trata de que  a moral se propoña o obxectivo
de acadar a felicidade, é, máis ben, que o exercicio da moralidade nos fará dignos da felicidade aínda que
non sexa este ‒ni ningún outro‒ o motivo da actuación moral.

Kant  rexeitou toda relixión positiva ‒que se reduce os ritos e  dogmas mantidos tan só pola
autoridade da tradición sen que a razón práctica actúe dende si mesma, autonomamente‒ e tratou de
reducila os límites da mera razón ‒constituíndoa nunha relixión natural ou moral‒ o que demostra ben
claramente o moi interiorizado que tiña Kant o proceso de secularización ‒afastamento da concepción
relixiosa tradicional‒ propio da Ilustración.

RELACIÓNS (DE SEMELLANZA OU DIFERENZA) CON OUTROS AUTORES, CORRENTES
FILOSÓFICAS OU ÉPOCAS DA HISTORIA DA FILOSOFÍA

Kant recibe influencias tanto dende o racionalismo como do empirismo e, a través deles, tanto da
tradición que se remonta a Platón e Parménides como a que podemos levar ate Aristóteles e Heráclito. O
mérito kantiano estriba en conciliar ambas tradicións conservando o que hai de meritorio en cada unha
delas e ser capaz, ademais, de superalas.

Polo que se refire á súa contribución ao campo da ética e da política, el mesmo recoñece a súa
débeda con Rousseau pero tamén hai moitos temas que Kant adianta directamente, como a preocupación
polos dereitos humanos ou indirectamente, como os problemas de redistribución da riqueza que trata a
moderna ‘Teoría da xustiza’ baseándose nos conceptos kantianos de dignidade e autonomía.

En Kant está tamén a idea de dialéctica que consagra Hegel e está presente en Marx, pensador
este último que herda tamén a critica kantiana á metafísica e o espírito ilustrado que se rebela contra toda
sociedade inxusta.

O  idealismo  transcendental  kantiano  vai  a  influír  claramente  no  idealismo  alemán  que,  sen
embargo, como el mesmo denuncia, o terxiversará cando o seu propio discípulo Fichte di que o suxeito
non coñece a través dos filtros que impón a súa sensibilidade e o seu entendemento –como dixera Kant–,
senón que o suxeito mesmo ‘crea’ a realidade. A culminación do Idealismo que supón Hegel levará máis
aló a traizón a Kant cando asume que o entendemento pode coñecer a verdade absoluta no que supón un
xiro racionalista que dificilmente Kant podería aceptar.

Finalmente o concepto ilustrado de razón que Kant defendeu foi criticado por Nietzsche quen o
entendeu como a afirmación dunha razón dominadora da natureza que pretende esconder o irracional da
vida. Esta mesma crítica foi asumida no século XX pola ‘Escola de Frankfurt’ que ve neste modelo unha
‘razón  instrumental’ que  busca  un  progreso  continuo  a  costa  da  ‘cousificación’,  do  menosprezo  da
Natureza e dos seres humanos.
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FILOSOFÍA CONTEMPORANEA I

IDEALISMO ALEMÁN

 A partir de Kant iníciase un período na filosofía alemá que recibe o nome de Idealismo, con
filósofos como Fichte (1762-1814), Schelling (1775-1854) e, sobre todo, Hegel (1770, Stuttgart-1831,
Berlín).

Fronte  á  denominación  de  ‘idealismo  transcendental’ que  Kant  lle  deu  á  súa  teoría,  Hegel
denominou –de forma moi discutible, pois tomaba como punto de referencia a súa propia doutrina– a
teoría de Fichte como ‘idealismo subxectivo’, a de Schelling como ‘idealismo obxectivo’ e a súa propia
como ‘idealismo absoluto’.

A pretensión de todo o idealismo posterior a Kant é a de superar os problemas que, a xuízo dos
idealistas, se orixinan na súa doutrina.

FICHTE
Para  Fichte  a  experiencia  constitúe  un  problema  posto  que  o  idealismo,  levado ate  as  súas

derradeiras consecuencias, implica a eliminación da ‘cousa en si’ pois, en realidade, todo depende da
actividade do ‘eu’ –polo que a súa doutrina coñecese co nome de ‘idealismo subxectivo’. Na experiencia
non hai nada ‘dado’, todo é ‘posto’ polo ‘eu’. A realidade é unha creación do suxeito.

En canto á Ética, que é o que máis interesa a Fichte, e é concibida como o enfrontamento entre o
Eu, entendido como liberdade e esforzo, e o ‘non-Eu’, entendido como a resistencia que o mundo causal e
necesario ofrece á liberdade do Eu.

En Fichte, aparecerá por primeira vez o concepto de dialéctica no sentido no que o usará Hegel e,
posteriormente, Marx.

SCHELLING
A súa doutrina pretende superar o subxectivismo de Fichte –que parte do Eu–, polo que se lle

denomina ‘idealismo obxectivo’.
Na súa primeira etapa, coñecida como da ‘filosofía da natureza’, a Natureza é concibida non

como un produto do Eu, como en Fichte, senón como algo obxectivo e independente.
Na súa segunda etapa, chamada da ‘filosofía da identidade’ Schelling sitúa por riba da Natureza

‒obxecto, ‘non-Eu’‒ e do Espírito ‒suxeito, Eu‒ o Absoluto, única realidade na que todo se identifica.
Na súa derradeira etapa coñecida como da ‘filosofía da relixión’ o Absoluto é identificado con

unha vontade na que se presenta o dualismo entre ben e mal o que serve para explicar o desenvolvemento
histórico como produto da tensión entre estes dous extremos.

HEGEL
Na medida en que pretende ser a superación dos idealismos subxectivo e obxectivo dos filósofos

precedentes, o idealismo hegeliano recibe o nome de ‘idealismo absoluto’.
O  idealismo  hegeliano  considera  que  na  tradición  filosófica  anterior  dáse  unha  relación  e,

mesmo, unha contraposición entre dous conceptos que son o de natureza, determinado xa polos primeiros
filósofos gregos, e o de espírito, froito da contribución do cristianismo ao pensamento filosófico e eixo da
filosofía moderna dende Descartes baixo o nome de conciencia ou subxectividade.

Hegel vai tratar de dar unha visión única dos dous conceptos de xeito que permita elaborar unha
teoría unitaria sobre a realidade na súa totalidade (que non é exclusivamente natureza nin só espírito,
senón a síntese das dúas cousas).

Hegel  considerará  que  xustamente  a  filosofía  kantiana  expresa  no  seu  máximo  grao  a
contraposición entre estes dous conceptos presentes na elaboración da filosofía occidental, contraposición
que se manifesta nunha serie de distincións:

1. A distinción entre entendemento e razón. O entendemento só alcanza a coñecer o fenoménico, o
finito, en tanto que a razón tende á búsquea do infinito, do incondicionado ou nouménico. Se
fora posible un coñecemento disto último, alcanzaríamos un coñecemento absoluto e total pero,
como xa vimos, isto, na filosofía kantiana, é imposible.

2. A  distinción  entre  fenómeno  e  noúmeno.  Derivada  da  primeira  distinción,  esta  nova
contraposición pon de manifesto unha escisión na realidade entre o que pode ser coñecido ‒o
fenómeno‒ e o que, a pesares de existir, é completamente descoñecido ‒o noúmeno. Segundo
esta teoría de Kant, non todo o que é real é racional ‒non todo o que existe pode ser enteiramente
coñecido pola razón. Hegel proporase, precisamente, acadar un coñecemento absoluto no que se
verifique que todo o que existe é racional.
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3. A distinción entre ser e deber ser. Esta derradeira contraposición kantiana é consecuencia das
dúas anteriores e nela deixase ver  unha radical  separación entre a ‘teoría’ e a  ‘praxe’,  entre
pensamento e acción o que impedirá concibir o ‘deber ser’ como algo plenamente real e efectivo
‒pois non pode ser dilucidado ou comprendido no uso teórico da razón que é o encargado de
coñecer a realidade, o que ‘é’‒ cousa que, sen embargo, pretende ser.

As tres distincións sinaladas pódense resumir, segundo Hegel, nunha cuarta, máis xenérica, que
sería a distinción entre o finito ‒mundo, natureza...‒ e o infinito ‒Deus, espírito... A misión da filosofía do
propio Hegel sería reunir os dous extremos nun concepto que recollera a realidade na súa totalidade
permitindo así un coñecemento absoluto e total da mesma cousa que non era posible na filosofía kantiana
que non superaba a escisión entre estes dous extremos. Dito concepto unificador e o de Absoluto.

O Absoluto englobará, por definición, toda a realidade ‒en especial a realidade histórico-social‒
e aspirará a que dita realidade sexa plenamente racional no seu conxunto ‒e non, como no caso de Kant,
só un aspecto dela. A forma en que o Absoluto pode ser completamente racional é comprendendo dito
concepto ‒é dicir, a realidade na súa totalidade‒ de forma dialéctica.

A dialéctica  expresa,  dunha  banda,  a  contradición  como  algo  constitutivo  da  realidade  ‒a
realidade é a suma de elementos contrapostos‒ e doutra, que dita contradición ou enfrontamento entre
elementos opostos xera a súa propia superación coa aparición dunha nova realidade na que se fusionan as
contradicións precedentes.

Poderiamos definir a estrutura da realidade como a oposición entre un determinado momento da
realidade,  ao  que  Hegel  denomina  habitualmente  ‘afirmación’,  e  o  seu  contrario,  que  se  denomina
‘negación’ e xurde da propia afirmación ‒pois toda idea e todo feito conteñen e si mesmos a súa propia
negación. Desta oposición e enfrontamento xurdirá, como suma de ambos elementos contraditorios, un
novo momento da realidade que os abranguerá e fusionará, ao que Hegel chama comunmente ‘negación
da negación’ ou ‘reconciliación’. En termos que non están presentes en Hegel ‒senón en Fichte‒ pero que
consagrou  a  tradición  filosófica  posterior,  estes  tres  momentos  adoitan  denominarse  tese,  antítese  e
síntese. Á realidade sintética resultante do proceso descrito máis arriba poderá ser entendida como unha
nova tese á que se lle oporá a súa correspondente antítese facendo xurdir, esta oposición, unha nova
síntese que, a súa vez, poderá ser considerada unha nova tese... e así sucesivamente.

TESE
(afirmación)
                                            SÍNTESE (negación da negación ou reconciliación)
ANTÍTESE
(negación)

                                            
                                            (que é unha nova)
                                                TESE
                                                                                      SÍNTESE
                                                ANTÍTESE

                                                                                      (que é unha nova)
                                                                                             TESE....etc.
                                            

A dialéctica é, polo tanto, a estrutura da realidade, o que existe é en virtude da súa relación e
dependencia con outras cousas, opostas entre si, das que provén e, por iso a realidade pode ser definida
como procesual, pois é o froito do avance e da superación dialéctica de sucesivas contradicións.

O propio coñecemento ten, segundo Hegel, unha estrutura dialéctica posto que non é máis que
unha dimensión da realidade. Non podemos facer unha separación entre ‘coñecemento’ e ‘realidade’ entre
‘pensar’ e ‘ser’ entre ‘suxeito’ e ‘obxecto’ porque o verdadeiro é o todo, a suma e fusión dos elementos
contrapostos, de aí que Hegel insista en que ‘todo o real é racional’ se algo é, pode e debe ser coñecido.
Esta redución do ser ao pensar é o que converte ao idealismo hegeliano en un idealismo absoluto segundo
o que, en definitiva, a realidade é esencialmente suxeito –pensar–, dito doutra forma: ‘Só o espiritual é o
real’. Isto determina que o Absoluto sexa denominado por Hegel xenericamente Espírito ou, en certos
contextos, Espírito Absoluto querendo resaltar o maior ‘peso’ que na oposición natureza-espírito ten o
polo subxectivo e racional fronte ao simplemente natural-obxectivo. 
A historia da humanidade é concibida como o avance cara a consecución da superación dialéctica dos
contrarios na máxima síntese posible, o Espírito absoluto.

 

92



Historia da Filosofía

AS INFLUENCIAS DO SOCIALISMO UTÓPICO, DA ESQUERDA HEGELIANA E DA ECONOMÍA
POLÍTICA

Polo que se refire ás teorías ‒non só filosóficas‒ que influíron no pensamento marxista debemos
aclarar que o feito de que Marx se inspire teoricamente en determinadas doutrinas filosóficas, políticas e
económicas non significa que as acepte sen máis,  senón que  as adopta como punto de partida para
sometelas a crítica. Ditas teorías son, fundamentalmente, tres:

1. O socialismo ‘utópico’ francés: Representado principalmente por H. de Saint-Simon, C. Fourier
e  P.J.  Proudhon, ten tamén outro destacado partidario,  aínda que neste caso é inglés,  en R.
Owen.  Poden  ser  considerados  como  os  primeiros  verdadeiros  socialistas.  Influídos  por
Rousseau teñen, como o autor suízo, confianza na natureza humana o que tinxe de optimismo as
súas teorías sociais. Propoñen solucións ao estado de explotación da clase traballadora cheas de
boa  vontade,  romanticismo  e  ‘utopismo’  como  a  creación  de  pequenas  comunidades  de
produtores onde se garantirá a vida digna e a igualdade entre os traballadores aínda que ‒como é
no caso de Saint-Simon‒ algúns teóricos do socialismo utópico prefiran falar dunha sociedade
centralizada e tecnolóxica guiada racionalmente.  Precisamente a denominación de socialismo
‘utópico’ débese a Marx, quen consideraba que a este tipo de socialismo, ben intencionado pero
pouco realista ‒por propoñer solucións sociais afastadas da realidade‒, había que opoñerlle o seu
propio  socialismo  ‘científico’ ‒denominación  sobre  a  que  volveremos  máis  adiante‒  máis
fundamentado  no  estudio  da  realidade  ‒fundamentalmente  da  realidade  económica.  Non
obstante, a través do socialismo utópico francés chega ata Marx a influenza do positivismo de
Auguste Comte, considerado como o pai da socioloxía e cuxas ideas cientifistas, criticas con
toda forma de metafísica e tendentes a afrontar os problemas das ciencias sociais dende un punto
de  vista  ‘científico’ e  materialista,  influirán  poderosamente  na  construción  do  ‘socialismo
científico’ marxista

2. A esquerda  hegeliana:  O  idealismo  de  Hegel  desembocou  en  dúas  doutrinas  contrapostas
denominadas respectivamente dereita e esquerda hegelianas. A ‘dereita hegeliana’ de B. Bauer e
J.E. Erdmann, constitúe unha xustificación do cristianismo dende a filosofía  hegeliana, e de
carácter conservador e proclive a destacar os aspectos ‘espiritualistas’ da teoría hegeliana. A
esquerda  hegeliana  supón unha revisión radical  de corte  materialista  ‒por  contraposición ao
idealismo‒ do pensamento de Hegel que se caracterizará, entre outras cousas, por unha critica
total á relixión. O principal representante da Esquerda Hegeliana será Ludwig Feuerbach ‒en
ocasións se inclúe tamén o ‘primeiro Marx’ entre os representantes de dita corrente. A través
desta esquerda hegeliana moitos dos conceptos fundamentais de Hegel influirán en Marx, como
o concepto de  dialéctica  ‒no que  a  realidade  e  concibida  como o desenvolvemento  de  tres
momentos dialécticos (tese ou afirmación, antítese ou negación e síntese ou reconciliación) no
que o primeiro afirma algo que é negado polo segundo para, no terceiro momento, resolverse
nunha nova situación que asuma aos dous primeiros nunha nova totalidade (que, á súa vez se
converterá nunha nova tese que volverá a empezar o proceso)‒ ou o de ‘alienación’ ‒que tanto
para Hegel como para Marx describe unha situación na que o suxeito da mesma, o que a padece,
non é dono de si mesmo, pero que en Marx se concreta en identificar ao suxeito alienado co ser
humano  e  á  propia  alienación  como  unha  alienación  con  fundamentos  económicos.  Outro
elemento tomado de Hegel é a teoría da ‘dialéctica do amo e do escravo’: Hegel considera que
nela o primeiro momento dialéctico ‒afirmación‒ consiste no enfrontamento de dúas conciencias
sen que, de momento, ocorra nada máis. No segundo momento dialéctico ‒negación‒ unha das
conciencias  consegue  someter  á  outra  e  negala  mediante  o  exercicio  mesmo  do  seu
sometemento.  Finalmente,  no  terceiro  momento  dialéctico  ‒negación  da  negación  ou
reconciliación‒ a conciencia sometida ‒a do escravo‒ rebélase e  nega á primeira conciencia
negadora  ‒a do amo‒ mediante a produción da cultura que é o froito do traballo do escravo
fronte a ociosidade do amo; a síntese obtida neste terceiro momento, a cultura producida polo
escravo  traballador,  integra  todos  os  momentos  dialécticos  anteriores  nunha  nova  figura
histórica.  É  evidente  o  aproveitamento  que  Marx  poderá  facer,  adaptándoa  á  súa  doutrina
socialista, de esta teoría hegeliana. 

3. A economía  política  inglesa:  Hai  que buscar  as  raíces  do pensamento económico  inglés  no
chamado positivismo inglés ‒que non provén do coñecido positivismo francés de Comte, senón
do empirismo británico‒ e no utilitarismo derivado del. De feito, J. Stuart Mill non só é un dos
máis destacados representantes do pensamento económico das Illas Británicas,  senón un dos
máis  importantes  utilitaristas  ‒corrente  moral  con  preocupacións  sociais  que  levou a  algúns
teóricos da economía a moderar o seu liberalismo e, nalgún caso, como o do propio Stuart Mill a
simpatizar con algúns postulados socialistas. Os principais representantes da teoría económica,
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aparte  do xa mencionado,  son Adam Smith,  que pode ser  considerado como o iniciador da
corrente, R. Malthus, famoso polos estudios que relacionan demografía e recursos e D. Ricardo,
que  é  o  autor  da  obra  máis  importante  da  escola  de  economía  política,  os  ‘Principios  de
economía política e tributación’ que Marx criticará duramente aínda que estea moi influenciado
por ela . Na obra de Ricardo se analizan conceptos como o de traballo, capital, beneficio, etc.
dende un punto de vista supostamente ‘obxectivo’ e científico ‒influencia do positivismo inglés‒
visión que influirá poderosamente,  aínda que rexeitando as súas conclusións, no pensamento
marxista. Nos economistas ingleses dáse unha cerrada defensa dos postulados económicos do
liberalismo – autorregulación do mercado, ‘laissez faire’...‒ e, en consecuencia ‒excepción feita
dos teóricos máis moderados como Stuart Mill‒, convértense nos valedores ‘científicos’ do novo
sistema capitalista na súa versión máis agresiva.

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL E MOVEMENTO OBREIRO

Como  toda  filosofía,  o  pensamento  marxista  non  xorde  illadamente  e  sen  conexión  coas
circunstancias concretas da súa propia época e do pensamento precedente.

Historicamente falando, a época que lle toca vivir a Marx é a de desenvolvemento do capitalismo
nos países máis avanzados de Europa e América, proceso que se inicia coa Revolución Industrial inglesa.
Dito desenvolvemento veu acompañado dun crecemento sen parangón de masas de traballadores que,
vivindo  en  condicións  miserables  e  sen  teren  recoñecidos  os  máis  mínimos  dereitos  como persoas,
constituían a man de obra barata das novas industrias. Moitos intelectuais, que por nacemento pertencían
á burguesía ou ás clases medias, sentíronse obrigados a defender os intereses do proletariado que, por
falta  de  peso  político  e  presencia  social,  non  tiña  voz  na  sociedade  e  estaba  a  mercé  dos  novos
capitalistas.  Marx  foi  un  destes  intelectuais  que  se  comprometeron  coa  causa  da  emancipación  do
proletariado á que dedicou a súa vida.

A Revolución industrial é o proceso histórico que marca a época na que Marx desenvolveu a súa
doutrina. Nela, prodúcese un cambio crucial na forma de producir mercancías ao pasarse dunha produción
artesanal a un tipo de produción industrial. Este fenómeno, que se inicia en Gran Bretaña ‒porque é alí
onde se dan as condicións políticas (co liberalismo), técnicas (tren, maquinaria e outras innovacións) e
sociais (hai unha burguesía con capacidade para investir na construción de fábricas)‒ e pronto pasa a
Alemaña ou Estados Unidos, supón o paso dunha economía eminentemente agrícola a unha economía
capitalista  fundamentada na produción fabril  a  gran escala o que permitiu un enorme incremento do
capital e a consolidación dun sistema político liberal non intervencionista no económico que permitiu a
aparición  dunha  enorme  desigualdade  entre  clases  sociais  que  fomentou  a  sucesiva  aparición  de
revolucións opostas a este estado de cousas –revolucións que culminarían no século XX coa Revolución
rusa de outubro do 17.

A loita  dos  traballadores  iniciouse  no  marco  das  revolucións  liberais,  pero  pronto  se  fixo
manifesto  o  feito  de  que  ditas  revolucións  só  favorecían  os  intereses  da  burguesía  e  a  división  da
sociedade en clases definidas pola posesión dos medios de produción. O mesmo voto non é un dereito
universal nas sociedades liberais ao estar restrinxido os varóns con certo nivel económico e cultural, o que
excluía totalmente ás masas de traballadores pobres e analfabetos da vida política e da toma de decisións.
Neste contexto xorden as primeiras organizacións sindicais en Inglaterra –Trade Unions– que reclamaron
o voto para os obreiros e que foron prohibidas tan pronto os gobernos liberais se deron conta do seu
poder. O movemento obreiro articulou a súa actuación política en torno aos ideais do socialismo e, dentro
del, do marxismo ou socialismo científico aínda que tamén tivo moita importancia o anarquismo que
buscaba a liberación inmediata de todo poder e rexeitaba, polo tanto, a conquista do Estado –cousa que si
querían obter os marxistas– propugnando a súa destrución.

O NACEMENTO DAS CIENCIAS SOCIAIS

Ademais de ser o século do éxito definitivo das ciencias naturais, o XIX é tamén o século da
aparición das chamadas ciencias sociais que xorden enormemente influenciadas polo éxito do modelo da
ciencia experimental. De feito, o primeiro pensador en utilizar o termo ‘socioloxía’ foi o francés Auguste
Comte (1798-1857) que pretendía facer desta nova ciencia unha ciencia experimental  que seguise os
pasos do método científico. Comte pensaba que o único coñecemento posible era o da ciencia e que, polo
tanto,  todo  intento  de  explicar  calquera  fenómeno  social  debía  someterse  o  modelo  experimental.
Entendeu pois a socioloxía como unha ‘física social’, como un intento de explicar os fenómenos sociais
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completamente afastado do falso coñecemento especulativo e utópico. A postura filosófica de Comte é
coñecida como ‘Positivismo’ e as súas características máis salientables son as seguintes:

• O modelo a seguir é a ciencia –a ciencia experimental.
• Só se aceptan como válidos os feitos, entendendo como feitos non os datos que nos proporcionan

os sentidos, senón as relacións entre eles, as leis científicas ‒que, en realidade, non son feitos
senón xeneralizacións sobre os feitos.

• Como consecuencia do anterior,  considerase ‘incognoscible’ todo o que supere  o terreo dos
feitos polo que a metafísica considerase morta. A súa postura é agnóstica ‒o agnosticismo é unha
postura epistemolóxica que declara que non se pode coñecer o absoluto, especialmente Deus,
pero sen negar que poida existir; simplemente non o podemos saber.

• A ciencia é a única guía da humanidade e a que permitirá que o xénero humano avance por unha
senda de indefinido progreso ‒seguen en pé os ideais ilustrados.

• Moralmente o positivismo defende unha postura utilitarista ‒é bo o que é útil.  Politicamente
representa unha ideoloxía burguesa conservadora –a pesares da súa crenza no progreso– e pouco
democrática –propugnaba un goberno de ‘doutos’.

Seguindo estes  presupostos  Comte  tratou  de  desenvolver  unha  ciencia  social  que  tratase  de
coñecer e reformar a sociedade para conseguir o máximo progreso, a paz e a estabilidade. O positivismo
cría que a historia era un proceso de mellora da humanidade ata un punto no que, gracias a que a ciencia
se impoñerá como única guía do ser humano, se solucionarían todos os problemas e necesidades do home
e se instauraría unha orde xusta e pacífica –esta concepción influirá notablemente en Marx. Este progreso
se desenvolve seguindo o que Comte chama ‘lei dos tres estados’ no primeiro estado, o ‘estado teolóxico’,
o home busca a explicación  da realidade en forzas  máxicas  e  sobrenaturais,  é  un estado  infantil.  O
segundo estado, o ‘estado metafísico’, supera o infantilismo inicial e en lugar de recorrer a deuses se
explica a realidade mediante termos metafísicos abstractos apelando a principios xerais e non ao capricho
de forzas sobrenaturais, é o momento de xuventude da humanidade. O terceiro estado, o de madurez do
ser humano, o ‘estado positivo’, no que se abandona a abstracción metafísica e a busca dun saber absoluto
e, mediante a ciencia, se trata de explicar os feitos naturais e sociais mediante leis científicas obtidas
experimentalmente.

Comte sentou as bases para que pensadores posteriores como o propio Marx, Emile Durkheim
(francés, 1858-1917) e Max Weber (alemán, 1864-1920) desenvolveran a ciencia da socioloxía e foran
considerados como os seus iniciadores.

Fronte a esta visión positivista que está na orixe das ciencias sociais se pode contrapoñer, a finais
do s. XIX, a teoría do pensador alemán Wilhelm Dilthey (1833-1911) que distinguiu entre ciencias da
natureza,  obxectivas,  e  ciencias  do espírito  –correspondendo estas  últimas,  grosso modo,  ás  ciencias
sociais e humanas– que son subxectivas,  requiren da experiencia persoal  e non poden,  baixo ningún
concepto, someterse aos mesmos presupostos metodolóxicos que as ciencias da natureza.

Hai que sinalar que o evolucionismo darwinista tamén xoga un certo papel na aparición das
ciencias sociais en tanto que constitúe un serio golpe contra o que a relixión viña afirmando respecto ao
home e á sociedade humana que, o equipararse o home co resto dos animais, teñen que ser vistas dende
unha nova perspectiva evolutiva que nada ten que ver coa concepción teolóxica anterior.

MARX

MARCO HISTÓRICO-CULTURAL E FILOSÓFICO DO AUTOR

Karl Marx (1818-1883) foi un filósofo alemán de orixe xudeu ‒o seu pai era xudeu converso‒
nacido en Tréveris ‒Renania‒ en 1818. Marx comeza inicialmente estudios de dereito pero pronto se
sente atraido pola filosofía. Na universidade de Berlín coñece as teorías da chamada ‘esquerda hegeliana’
e,  nesa mesma universidade, é rexeitado, por motivos políticos,  como profesor de filosofía o que lle
obriga a dedicarse ao periodismo por toda Europa. En París coñece as doutrinas dos socialistas franceses
e fai amizade con Friedrich Engels (1820-1895) industrial alemán que, sen embargo, abrazou a causa do
socialismo e que terá unha enorme influencia na vida de Marx, tanto como colaborador seu ‒escribiron
varios  libros  xuntos‒  como  sostendo  economicamente  á  familia  de  Marx,  sempre  nunha  precaria
situación. A través de Engels coñece as teorías económicas máis modernas do momento ‒a ‘economía
política inglesa’. Foi expulsado de París polas presións do goberno Prusiano e trasladouse a Bruxelas
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onde, con Engels, redactou o ‘Manifesto Comunista’ en 1848. A Revolución que recorreu Europa ese
mesmo ano de 1848 obrigouno a cambiar continuamente de residencia ata que se instalou en Londres
dende 1849 ata a súa morte en 1883. A súa obra máis importante é  O Capital, que é, como o propio
subtítulo  do  libro  di,  unha  crítica  da  economía  política e,  ademais,  un  profundo  estudio  sobre  o
capitalismo; o 1º volume publicouse en 1867 e os dous restantes foron publicados postumamente en 1885
e 1894 respectivamente.

O CONCEPTO DE ALIENACIÓN

É unha cuestión discutida se a obra inicial de Marx, o que se deu en chamar  o ‘humanismo do
Marx novo’, forma parte do que se considera ‘o auténtico Marx’ ou non. En xeral o marxismo soviético
tendeu a rexeitar os primeiros escritos de Marx en favor da súa obra ‘científica’ madura. En calquera caso,
é  innegable  o  valor  do seu  pensamento de  xuventude  que  constituirá  a  antropoloxía  marxista,  feita,
fundamentalmente, en polémica con Hegel e Feuerbach. O humanismo marxista susténtase en tres teorías
que poden ser vistas como  un exemplo dos tres momentos dialécticos clásicos de Hegel –aínda que, en
Marx,  a  dialéctica  terá  un  sentido  enteiramente  novo.  Ditas  teorías  son  a  da  esencia  –tese–,  a  da
alienación –antítese– e a do home novo –síntese.

A esencia humana é para Marx un todo, un conxunto unificado de diversas características que
determinan o que o home debería ser  –e que realmente non é nas sociedades onde existe explotación
como a capitalista. Ditas características, sen embargo –e a diferencia do que afirmaba Feuerbach que cría
nunha natureza abstracta e inamovible do home– non ofrecen unha imaxe pechada e ‘definitiva’ do que o
home é pois o home e un ser ‘non terminado’, dinámico, un ser que ‘se fai a si mesmo’. Marx define o
home en relación con outras ‘realidades’ que serán Deus –en relación o cal o home vai ser visto como o
auténtico ser superior–, a Natureza –o home é un ser natural ‘activo’ pois a principal característica que o
diferencia dos animais  é o  traballo–, a  Sociedade  –concibir  o ser  humano fora da sociedade é unha
entelequia, é un ser que se define polo conxunto de relacións sociais de produción que establece, relacións
que son cambiantes en función do tipo de traballo que se desenvolve en cada sociedade o que impide que
a súa esencia sexa pechada, definitiva– e a Historia –porque é un ser que non so produce obxectos senón
que se produce a si mesmo a traveso da historia, non está definitivamente ‘feito’ dende un principio.

Fronte a esta esencia humana  –que, insistimos, non é definitiva, non está pechada como cría
Feuerbach–  erguese o concepto de  alienación:  Marx  toma dito  concepto  de Hegel  e  Feuerbach  pero
facendo unha reinterpretación do mesmo. Alienación  –do latín  alienus–  quere dicir, en xeral, escisión,
facer alleo a un o que antes lle pertencía, facer dos produtos da actividade humana –tanto material como
espiritual– forzas superiores autónomas e independentes do ser humano que pasan a dominalo. Marx,
como Feuerbach, entende a alienación como a inversión de papeis entre suxeito e predicado, na que o
predicado serían as creacións do home que escapan o seu control e toman o seu lugar, o do suxeito.

Marx vai distinguir cinco tipos de alienación:

 1. Alienación relixiosa: que Marx vai a definir, de acordo con Feuerbach, como o proceso polo que
Deus –un ser ficticio no que o home proxecta o mellor da súa esencia–, que é unha creación
humana  e non ao contrario, pasa a converterse no ser supremo en lugar do home. Gracias a este
proceso as relixións se constitúen nun medio para fortalecer a opresión das clases desfavorecidas
que  se  resignan  a  esperar  noutra  vida  a  desaparición  das  desigualdades  e  inxustizas  que
renuncian a combater nesta. ‘A relixión é o opio do pobo’ di Marx.

 2. Alienación social: que é a que existe na sociedade en forma de loita de clases. En concreto, na
sociedade  capitalista,  no  seo  dunha  sociedade  na  que,  en  teoría,  teñen  desaparecido  as
desigualdades dende a caida do Antigo Réxime. As leis consagran teoricamente a igualdade entre
os seres humanos pero a realidade e que na sociedade hai dúas clases, definidas pola propiedade
ou non dos medios de produción –no capitalismo ou en calquera outro tipo de sociedade baseada
na explotación–, con distinta dignidade e que reciben, en consecuencia,  un trato distinto. Os
seres  humanos  manteñen  entre  si  relacións  deshumanizadas  fundadas  exclusivamente  na
obtención de beneficios.

 3. Alienación política:  que Marx  desenvolve en relación á súa crítica á  filosofía  do Estado de
Hegel. Esta alienación ponse de manifesto na escisión entre a sociedade civil e o propio Estado
que fai posible a existencia dun Estado teoricamente igualitario mentres na sociedade se produce
a  explotación  do  traballador  polo  capitalista  –en  xeral,  mentres  se  produce  o  fenómeno  da
explotación, sexa capitalista ou non o modelo de sociedade do que esteamos a falar– e a posta en
marcha,  polo  tanto,  dunha  dialéctica  ‘amo-escravo’  na  que  ilusoriamente  o  Estado  –
desempeñando  un  papel  similar  o  de  Deus  na  relixión–  trata  de  conciliar  os  intereses
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antagónicos.
 4. Alienación filosófica e ideolóxica: que consiste en ter unha visión ‘ideolóxica’ do mundo ou,

noutras palabras, unha falsa visión da realidade. A moral, a relixión, a metafísica e calquera outra
forma  de  ‘ideoloxía’ nunha  sociedade  de  explotación,  como  a  capitalista,  non  fan  senón
xustificar o estado de explotación duns homes polos outros.

 5. Alienación económica: é a alienación máis importante, fundamento e causa última de toda outra
alienación,  cousa  que  non  sinalaron  nin  Hegel  nin  Feuerbach.  Respecto  ao  concepto  de
alienación,  Marx  segue,  en  xeral,  a  Feuerbach,  pero  en  vez  de  vinculalo  cunha  pretendida
natureza ou esencia humana permanente –que xa dixemos que Marx non acepta– fundaméntao
nunha realidade máis fonda, o ‘proceso de produción’. Toda alienación, relixiosa, social, política
ou ideolóxica, ten a súa raíz na alienación económica que se orixina no proceso de produción
onde o traballo mesmo resulta alienado. Este ‘traballo alienado’, que a economía política inglesa
tratou,  segundo  Marx,  de  ocultar  na  súa  análise  do  capitalismo,  se  aliena  de  catro  formas
distintas:
 5.1.Alienación do traballo respecto ao produto: cando un traballador produce algo pon nese

obxecto as súas capacidades físicas e mentais, humanízao, transmítelle a súa esencia. Pero
no modo de produción capitalista o dono do produto non é o traballador senón o patrón ao
que só lle interesa en canto pura mercancía da que se pode obter beneficio. O resultado é
que o traballador considera o produto froito do seu traballo como un obxecto alleo a el.

 5.2.Alienación do traballo respecto á actividade productiva: o traballo, que debería desenvolver
as capacidades humanas e realizarnos, convertese no capitalismo en ‘traballo forzado’ o que
impide que nos realicemos plenamente como seres humanos. O traballo é un simple medio
de  subsistencia  e  a  realización  queda,  en  principio,  relegada  o  ‘tempo  libre’ pero  nas
condicións que impón o capitalismo nin sequera dispomos dese tempo, pois cando remata a
xornada non nos quedan máis enerxías.

 5.3.Alienación do traballo  respecto  ao ‘ser  xenérico’:  O propio do home é  o universal  (no
coñecemento, cuxo obxecto é o universal, e na praxe, posto que o home só na súa vida
social –no seu trato co universal– pode atopar a súa realización plena) Se nega a nosa propia
esencia, o que nos é propio, o noso ‘ser xenérico’. O medio no que traballamos é o noso
‘corpo inorgánico’, debería formar parte de nos porque a nosa vida está ligada á Natureza.
Pero esta pertence o capitalista constituíndose en mera fonte de materias primas que non nos
pertence. O home, que de xeito natural é libre e crea cousas de forma consciente, queda
reducido no capitalismo a realizar sempre as mesmas actividades exactamente igual que os
animais que, guiados unicamente polo seu instinto, sempre se relacionan do mesmo xeito co
medio. 

 5.4.Alienación  do  traballo  respecto  aos  demais  seres  humanos:  por  todo  o  dito,  tamén  as
relacións entre os seres humanos están alienadas. Os nosos iguais, o resto dos traballadores,
poden  ser  considerados  como  competidores  que  poden  deixarnos  sen  traballo  e  os
capitalistas son os nosos opoñentes en tanto que nos explotan porque posúen os medios de
produción. Esta última oposición de clase é, dentro deste tipo de alienación do traballo, a
que máis directamente manifesta o antagonismo entre os seres humanos baixo a forma de
loita de clases. 

O concepto de alienación vai a desenvolverse no Marx maduro nos conceptos de ‘fetichismo’ e
‘reificación’.  O fetichismo resalta  a  prioridade das  cousas   –a mercancia,  o  diñeiro,  a  propiedade,  o
capital– sobre o ser humano no sistema capitalista, e a reificación –cosificación– pon de manifesto que,
en  dito  sistema,  as  relacións  entre  os  seres  humanos  toman a  forma de relación  entre  cousas,  están
dominadas polas leis do mercado.

Froito da contraposición entre esencia –tese– e alienación –antítese– xorde un terceiro momento
dialéctico, a teoría do home novo –síntese– que suporá a recuperación da esencia, a desaparición de todo
tipo de alienación e o nacemento dunha nova sociedade,  a  sociedade comunista  –que nunca aparece
claramente definida en Marx–, na que desaparecerá a explotación do home polo home.

A ANÁLISE DA MERCANCÍA E O CONCEPTO DE PLUSVALÍA

En  O  Capital,  a  súa  obra  máis  importante,  Marx  vai  a  caracterizar  o  modo  de  produción
capitalista como un sistema de explotación e á economía política inglesa como unha ideoloxía que tratará
de xustificar dito sistema. A meta que ten en vista é a Revolución, pero para chegar a ela primeiro é
preciso ter perfectamente coñecido no plano teórico o funcionamento do modo de produción capitalista.
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Isto é típico en Marx, pois nel veremos que a  teoría sempre está orientada á praxe, que o coñecemento,
neste  caso  do  funcionamento  do  sistema  capitalista,  é  necesario  para  desenvolver  a  acción  –praxe–
revolucionaria que conduza á transformación do mundo.

O  primeiro  concepto  que  estuda  Marx  e  o  de  mercancía pois  é  nel  onde  se  concentra  o
fundamental  do sistema capitalista  burgués.  A mercancía  é  un  fetiche –unha forma de  presentarse  a
alienación– que –igual que os fetiches relixiosos representan aos deuses ou forzas naturais nun obxecto
que é o propio fetiche–, representa as relacións sociais entre persoas  reificándoas, transformándoas en
relacións entre cousas –mercancías.

En toda mercancía se presentan dous aspectos, o valor de uso que é o valor que a mercancía ten
para satisfacer certas necesidades –por exemplo, unha culler serve para tomar sopa–, e o valor de cambio
que é o valor da mercancía en tanto que capaz de ser intercambiada no mercado por outra mercancía ou
por cartos –neste último caso ao valor de cambio podemos chamarlle simplemente prezo. No capitalismo
o valor de uso dunha cousa non conta por moi importante que esta sexa –a auga, por exemplo–, porque si
o seu valor de cambio e moi pequeno, ninguén pensará que é un obxecto ou recurso valioso. O valor de
cambio non depende en absoluto, polo tanto, do valor de uso –é evidente que unha culler de aceiro e unha
de ouro teñen o mesmo valor de uso pero un valor de cambio moi diferente– porque as cousas non valen
por que sexan útiles senón polo que custan. Detrás do valor de cambio encontrase un terceiro elemento,
que Marx denomina simplemente valor, que relaciona cuantitativamente dúas mercancías –por exemplo,
pode establecer que  unha culler de ouro ten o mesmo valor que  cen culleres de aceiro– porque ambas
teñen algo que comparten en distinta proporción que permite establecer dita relación. Agora ben, cal é a
orixe  do  valor?,  que  é  iso  que  dúas  ou  mais  mercancías  comparten  en  distinta  cantidade?  Pois,
simplemente,  a cantidade de traballo incorporado a cada mercancía,  tomado en abstracto,  como puro
gasto de enerxía humana, o tempo de traballo investido en producila.

Pero traballo tamén é un concepto que require explicación. Marx vai distinguir entre traballo e
forza  de  traballo,  querendo  dicir  con  elo  que  non  é  o  mesmo  o  resultado  final  da  actuación  das
capacidades humanas –traballo– que o mero feito de posuír ditas capacidades –forza de traballo– porque
<<quen di capacidade de traballo non di traballo, do mesmo xeito que quen di capacidade de dixerir, non
di dixestión>>, dirá Marx.

A forza de traballo son,  pois,  as  capacidades físicas e  mentais  que o traballador ‘vende’ ao
capitalista por un soldo, como se fosen –de feito no sistema capitalista o son– unha mercancía calquera.
Pero esta mercancía ten unha característica especial, a de xerar un valor máis alto co seu propio. A forza
de traballo dun obreiro é taxada, mediante contrato, nun determinado valor –o soldo– pero ao traballar o
obreiro xera un excedente de valor –por riba, polo tanto, do seu soldo– que recibe o nome de plusvalía.
Noutras palabras, ao obreiro non se lle paga o seu traballo, senón só a súa forza de traballo como mero
conxunto de capacidades.  Se se lle pagara realmente o seu traballo debería recibir tamén a plusvalía
xerada,  pero isto non ocorre polo que,  realmente,  o que está  sucedendo é que ao obreiro se lle  está
roubando o seu traballo. En todo sistema de clases se produce explotación pero nos modos de produción
anteriores  o capitalismo, como o sistema escravista ou o de servidume, a  explotación era visible,  se
producia en craros terminos de desigualdade, o peculiar das relacións sociais de produción do sistema
capitalista é que tratan de esconder como se produce a explotación argumentando que o beneficio do
capital provén da libre circulación da mercancía nun mercado que garante a liberdade do patrón e do
obreiro ‒a do patrón de iniciar negocios e a do obreiro de traballar se quere‒ todo isto referendado  baixo
a aparencia dun contrato libre entre ambos.

Para ver realmente como funciona a apropiación da plusvalía por parte do capitalista debemos ter
en conta que o valor da forza de traballo tamén pode ser expresado en tempo de traballo. Se un traballador
traballa  oito  horas  diarias,  supoñamos  que  o  valor  do  que  produce  nas  primeiras  catro  horas  é  o
equivalente o salario que recibe por parte do patrón, se isto é así, entón este é o prezo da súa forza de
traballo –como mercancía que é– pero isto implica que as catro horas de traballo restantes son traballo
non pagado, traballo excedente que xera a plusvalía da que se apropia o capitalista. Este o segredo oculto
do sistema capitalista e do contrato ‘libre’ entre obreiro e patrón, a plusvalía produce o enriquecemento do
capitalista gracias á explotación do traballador ao que non se lle paga o que produce realmente e esta
plusvalía, ademais, se reinviste continuamente para xerar un progresivo aumento do capital.

A tendencia do capital é a de incrementar a plusvalía e isto se pode facer de xeito absoluto ou
relativo:

• Falamos  de  plusvalía absoluta  cando  o  incremento  da  mesma  é  simplemente  resultado  do
incremento da xornada laboral –en vez de oito horas o traballador traballa nove horas pero se lle
segue pagando só o que produce nas catro primeiras horas co o que a xeración de plusvalía se
incrementa nunha hora.
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• Falamos de plusvalía relativa cando se aumenta o rendemento ou produtividade –e dicir, cando
se acurta o tempo de produción pola introdución de nova tecnoloxía, novas materias primas ou
novos sistemas de traballo– sen que o traballador vexa incrementado o seu salario.

O MATERIALISMO HISTÓRICO

É un tópico dicir que Marx é materialista, pero, en que consiste o materialismo marxista? Para
empezar  Marx  non se  considera  a  si  mesmo un  materialista  do  estilo  que,  ata  o  de  agora,  se  viña
considerando ordinario porque dito materialismo se limitaba a constatar o fundamento material do mundo
constituíndose, en palabras de Marx, nun materialismo ‘metafísico’ que para nada tomaba en conta o
carácter material da historia e da sociedade humana. Precisamente o elemento distintivo do materialismo
marxista é que é, ante todo, unha interpretación materialista da historia, un materialismo histórico.

O materialismo que, dende o atomismo grego ate Feuerbach, impera na filosofía occidental é,
ademais, un materialismo que considera aos obxectos como realidades independentes e ao suxeito como
un elemento pasivo que nada ten que facer co obxecto máis que reflectilo na súa obxectividade. Esta
situación veu a cambiar  con Kant  e  posteriormente con Hegel,  que consideraron o suxeito como un
elemento activo que entraba nunha relación ‘dialéctica’ co obxecto. O problema destas concepcións e que
o papel activo do suxeito quedaba limitado ao coñecemento, a unha actividade teórica e abstracta. Marx
considera, sen embargo, que a actividade fundamental do ser humano non é teórica senón práctica. A
actividade fundamental non consiste en interpretar e coñecer o mundo senón ‒aínda que recoñecendo o
importante papel desta actividade teórica‒  en transformalo mediante a praxe, a actividade práctica ‒como
Marx pon de manifesto na XIª tese sobre Feuerbach. 

A praxe ten unha dobre vertente en Marx:

• Praxe productiva, o traballo, o feito de producir materialmente que é a actividade que nos define
‒separándose da longa tradición occidental de definir preferentemente ao ser humano polas súas
capacidades teóricas e cognoscitivas‒ e que consiste en establecer unha relación dialéctica entre
a natureza e o suxeito capaz de transformar ou ‘humanizar’ a aquela.

• Praxe revolucionaria, entendendo por ela a capacidade humana para transformar a historia e a
sociedade mediante a revolución.

Tanto o rexeitamento do concepto de materialismo metafísico como o concepto de praxe, están
presentes na teoría marxista do materialismo histórico que considera que a realidade fundamental, dende
o punto de vista humano, non é a natureza senón a historia e a sociedade. Na análise das mesmas, e contra
do que se viña afirmando, chega á conclusión de que non son as ideas ‒os produtos espirituais como a
arte,  a  filosofía,  a  ciencia ou a relixión‒ o motor da historia  e  do cambio social  senón a  produción
material, o mundo económico concreto no que producimos e os medios que utilizamos para facelo. O
concepto clave para entender a historia é o de modo de produción. Un Modo de produción é o resultado
do traballo  que  desenvolve  o  home para  producir  os  bens  necesarios  para  a  súa  vida,  traballo  que,
necesariamente, constitúe unha actividade ‒praxe‒ transformadora da natureza. Esta actividade realizase,
en cada momento histórico, cunhas condicións materiais propias de dito momento que determinan todos
os aspectos da sociedade desa época. ao conxunto de todos os elementos tanto materiais como ideolóxicos
que conforman dito momento histórico é ao que chamamos ‘Modo de produción’. 
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Modo
de

Produción

Infraestrutura
 ou

 Estrutura Económica

Base  material  sobre  a  que  se  constrúe  todo  o
modo  de  produción.  Este  conxunto  de  bases
materiais  económicas  é  o  fundamento  do  que
Marx  chama  Superestrutura.  A  Infraestrutura
condiciona  a  Superestrutura,  a  produción
material  está  na  base  do  que  se  vai  producir
espiritualmente.  A  economía,  o  material,
determina o político-xurídico e o ideolóxico.

Forzas produtivas:
que son distintas  en cada  momento histórico e
modo  de  produción.  Non  é  o  mesmo,  nin  se
produce o mesmo, nin o traballador emprega da
mesma  forma  un  tractor  que  unha  parella  de
bois.

Medios de produción:
que  son  os  instrumentos,  máquinas,  etc.
utilizados  para  producir  e  os  mesmos
elementos  naturais  como a  terra,  os  bosques,
etc.

Forza de traballo:
que se aplica, por parte dos traballadores, aos
medios de produción

Relacións de produción:
que  son  as  relacións  sociais  e  económicas  de  explotación  que  no  proceso  de  produción  se
establecen  entre  os  propietarios  dos  medios  de  produción  e  os  traballadores  e  tamén  son
específicas de cada modo de produción concreto porque responden a diferentes formas de división
do traballo e diferentes formas de propiedade dos medios de produción –non é o mesmo ser un
escravo que un obreiro ou ser o propietario dunha industria ou un señor feudal.

                  

Superestrutura

Non é senón unha confirmación ideolóxica, unha
xustificación,  da  situación  infraestrutural,  do
estado de cousas típico dun determinado Modo
de  produción.   Marx,  non  obstante,  non  nega
certa capacidade de resistencia da Superestrutura
e,  incluso,  unha  relativa  autonomía  da  mesma
que  lle  permite  ‘influír’,  en  certo  sentido,  na
propia  Infraestrutura  pero  sempre  dende  a
supeditación á mesma.

Estrutura Xurídico-política:
que abarca todo o relacionado coa legalidade e o funcionamento do Estado

Estrutura Ideolóxica:
que se refire a toda a creación de conciencia social a través de creacións espirituais humanas como
a arte, a relixión, a moral, a filosofía...

A historia da humanidade é o resultado da evolución dialéctica dende un modo de produción que
poderíamos  caracterizar  como un  ‘comunismo  primitivo’ a   catro  modos  de  produción  baseados  na
explotación ou antagonismo entre propietarios dos medios de produción e traballadores. Ditos modos son
o asiático –propio das sociedades despóticas asiáticas, pero tamén de Exipto ou as culturas americanas, e
que en certas partes do globo substitúe os modos escravista e mesmo feudal–, o antigo –o modo escravista
típico da antigüidade clásica occidental–, o feudal e o capitalista.

Os modos de produción evolucionan debido a que, dentro do ámbito da Infraestrutura, as forzas
produtivas van cambiando e mellorando a produtividade; cando o avance é significativo se produce un
desfase entre as forzas produtivas e as relacións de produción –o tipo característico de propiedade, que
está en vigor nun determinado modo de produción– ata que estas últimas se converten nun obstáculo para
o  desenvolvemento  das  forzas  produtivas  –por  exemplo  manter  a  relación  de  servidume  típica  da
propiedade feudal,  chegado un determinado momento, se converte nun freo para o desenvolvemento
económico  que  se  produce  nas  forzas  produtivas  nos  albores  do  ascenso  da  burguesía–  que  se  van
transformando paulatinamente no sentido dunha especialización cada vez maior do traballo. Finalmente
as relacións de produción deberán cambiar, adaptándose ás novas circunstancias das forzas produtivas o
que determina o cambio total da Infraestrutura e, finalmente, tamén o da Superestrutura.

O motor de todo este cambio e a loita de clases, o enfrontamento dialéctico que en todo modo de
produción baseado na explotación, se produce entre os poucos que posúen os medios de produción e as
masas  que  non posúen nada  ‒seguindo a  pauta  xa  explicada  de  Tese,  Antítese  e  Síntese.  As  clases
enfrontadas van cambiando en cada modo de produción ‒amo-escravo, servo-señor, obreiro-patrón‒ pero
sempre se definen polo lugar que ocupan no modo de produción en función da posesión ou non dos
medios de produción.

Cando as contradicións do capitalismo cheguen ao seu máximo, encarnado na exacerbación da
loita  de  clases  gracias  á  toma  de  conciencia  do  proletariado  da  súa  propia  situación  ‒aparición  da
conciencia  de  clase‒  se  producirá,  xa  sexa  inevitablemente,  como resultado  dun  imparable  proceso
histórico, xa sexa pola Revolución ‒Marx non se decide entre estas dúas explicacións‒ o cambio do modo
de produción capitalista ao modo de produción comunista no que, ao desaparecer a propiedade privada
dos medios de produción e a estrutura estatal que a sostiña ‒a desaparición do Estado, previo paso pola
ditadura  do  proletariado durante  certo  tempo  para  evitar  involucións,  e  tamén  un  obxectivo  do
marxismo‒  desaparece  o  motivo  do  antagonismo  entre  clases  e,  polo  tanto  as  clases  mesmas  e  a
necesidade de cambio futuro do modo de produción  e, en consecuencia, se produce o fin da Historia ‒
pois o motor da Historia era a loita de clases‒ no sentido de que xa non se producirán máis cambios de
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índole estrutural.
Por último cabería  mencionar que,  pese a que Marx entendeu o materialismo só no sentido

histórico que acabamos de explicar, Engels engade, pola súa conta, a aplicación da dialéctica aos procesos
naturais  creando  a  teoría  coñecida  como  Materialismo  dialéctico  que  é  un  intento  de  facer  unha
explicación ‘científica’ da realidade facendo abstracción da acción humana na natureza que non ten que
ver co materialismo histórico exclusivamente marxista.

RELACIÓNS (DE SEMELLANZA OU DIFERENZA) CON OUTROS AUTORES, CORRENTES
FILOSÓFICAS OU ÉPOCAS DA HISTORIA DA FILOSOFÍA

Para  as  influencias  que  recibe  Marx  bastará  mencionar  ‒se  non  se  fixo  antes‒,  moi
resumidamente, o que xa vimos na pregunta As influencias do Socialismo utópico, da Esquerda hegeliana
e da Economía política e mencionar a relación crítica que Marx ten co materialismo clásico ou metafísico.
Á marxe disto podemos resaltar que como Spinoza ou Maquiavelo, Marx cre que a función do Estado é
liberar  aos  homes  e  que  tomou  –segundo  Foucault–  de  Montesquieu  ou  Tocqueville  moito  do  seu
concepto de loita de clase.

Con  Nietzsche  e  Freud,  comparte  a  denominación,  acuñada  polo  filósofo  Paul  Ricoeur,  de
‘filosofo da sospeita’, por coincidir os tres en expresar, dende distintos puntos de vista, a crise da filosofía
moderna e tratar de desvelar un significado oculto tras a mascara das aparencias. Marx desenmascara a
ideoloxía  como  falsa  conciencia,  Freud  as  pulsións  inconscientes  como  fundamento  da  conduta  e
Nietzsche o odio á vida tras os falsos valores morais. Os tres poñen en cuestión os ideais ilustrados de
racionalidade, verdade e felicidade.

É evidente a influencia de Marx en todo o pensamento político de esquerdas do século XX tanto
nas  correntes  socialdemócratas  representadas  por  pensadores  como  Kautsky  como  no  pensamento
comunista  que  vai  dende  a  heterodoxia  –respecto  ao  marxismo  soviético–  de  Rosa  Luxemburgo  á
ortodoxia soviética representada por Lenin. Tamén no s. XX a Escola de Frankfurt pretende recuperar ao
‘verdadeiro’ Marx rexeitando o socialismo soviético e Althusser mistura marxismo e estruturalismo. Nos
nosos días moitas correntes de pensamento de esquerdas se vinculan ao marxismo tinguidas, en ocasións,
doutro tipo de doutrinas como a psicanálise lacaniana, como ocorre con Žižek.
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FILOSOFÍA CONTEMPORANEA II

UN NOVO MARCO CIENTÍFICO: EVOLUCIONISMO E POSITIVISMO.

O ‘vitalismo’ e a postura filosófica na que se soe incluír a Friedrich Nietzsche. Agrupamos baixo
a denominación de ‘vitalistas’ a unha serie de filósofos que centraron o seu pensamento no tema da vida,
os máis importantes son: Dilthey,  creador do ‘historicismo’ pero considerado tamén un dos máximos
representantes do ‘vitalismo’ (alemán, 1833-1911), Bergson (francés, 1859-1941) e Ortega y Gasset, que
tamén pode ser considerado ‘historicista’ aínda que, en realidade, non se poda identificar con ningún
movemento concreto (español, 1883-1955).

Pese a que os agrupamos baixo a mesma etiqueta, estes pensadores son notablemente distintos
entre  si.  O término ‘vitalismo’ fai  referencia  a  dous  conceptos  distintos  de  ‘vida’:  a  vida  entendida
bioloxicamente e a vida considerada como ‘biografía’, como a vida concreta vivida por cada un de nos.

Dilthey ocupouse  da  vida  no seu segundo sentido,  Ortega  tratou ambos os  dous aspectos  o
mesmo que  Nietzsche  e,  por  fin,  Bergson,  co  seu  concepto  de  impulso  vital,  centrouse  no  aspecto
bioloxicista. Todos eles, dunha forma ou outra, tentan opoñerse o Positivismo que é unha corrente de
pensamento do s. XIX que ten como fundador ao pensador francés Augusto Comte (1798-1857). Esta
doutrina filosófica ten as seguintes características xerais:

• O modelo a seguir é a ciencia –a ciencia experimental.
• Só se aceptan como válidos os feitos, entendendo como feitos non os datos que nos proporcionan

os sentidos, senón as relacións entre eles, as leis científicas ‒que, en realidade, non son feitos
senón xeneralizacións sobre os feitos.

• Como consecuencia do anterior,  considerase ‘incognoscible’ todo o que supere  o terreo dos
feitos polo que a metafísica considerase morta. A súa postura é agnóstica ‒o agnosticismo é unha
postura epistemolóxica que declara que non se pode coñecer o absoluto, especialmente Deus,
pero sen negar que poida existir; simplemente non o podemos saber.

• A ciencia é a única guía da humanidade e a que permitirá que o xénero humano avance por unha
senda de indefinido progreso ‒seguen en pé os ideais ilustrados.

• Moralmente o positivismo defende unha postura utilitarista ‒é bo o que é útil.  Politicamente
representa unha ideoloxía burguesa conservadora –a pesares da súa crenza no progreso– e pouco
democrática –propugnaba un goberno de ‘doutos’.

Hai certa coincidencia entre o positivismo e o empirismo. Pero o positivismo é un realismo
epistemolóxico, que considera que os sentidos nos poñen en contacto inmediato coa realidade e que as
leis  da  natureza  expresan  conexións  reais  ‒por  iso  as  consideran  ‘feitos’‒  e  non  simples  hábitos
subxectivos ‒tomar como ‘lei’ o que estamos acostumados a ver que ocorre unha e outra vez‒ como crían
os empiristas.

O  positivismo tiña levado o ideal  mecanicista das ciencias ás súas derradeiras consecuencias
filosóficas afirmando que a ciencia era capaz de coñecer a realidade en si mesma e que, polo tanto, todo o
saber debe ser reducido a saber científico e toda a realidade á que pode ser coñecida cientificamente.

Sen embargo no século XIX o modelo mecanicista de Galileo, Descartes e Newton é modificado
polo  modelo  evolucionista  de  Darwin  que  obriga  aos  filósofos  a  transformar  a  súa  concepción  da
realidade  –máis tarde aparecerá tamén o relativismo de Einstein que provocará mesmo un cambio de
paradigma científico.

O modelo evolucionista, co engadido das leis da xenética de Mendel, propuña que:
• As especies non son estáticas
• O proceso de transformación das especies e gradual e continuo
• As especies semellantes teñen lazos de parentesco evolutivo
• As modificacións de certos individuos son espontáneas e casuais
• A selección fai continuar as modificacións que favorecen a adaptación e desaparecer as que non

Nun contexto científico cambiante no que se impón o Positivismo pero no que tamén aparece o
modelo evolucionista que supón un desafío ao modelo mecanicista clásico da ciencia, Xorde o vitalismo
que substituirá á razón e ao concepto por unha nova forma de captar a realidade, a intuición. Xa Kant tiña
afirmado que só sería posible a metafísica se puidésemos ter unha intuición das cousas en si, posto que un
coñecemento teórico-racional mediante conceptos das mesmas é imposible, pero negou dita posibilidade
posto que non admitía a intuición intelectual –só as sensibles, espazo e tempo. Agora os vitalistas afirman
que precisamente a intuición é unha forma privilexiada de captar a realidade, aínda que só Bergson trata
de fundamentar sobre ela unha metafísica.
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A HERDANZA DA ILUSTRACIÓN

O ‘vitalismo’ e a postura filosófica na que se soe incluír a Friedrich Nietzsche. Agrupamos baixo
a denominación de ‘vitalistas’ a unha serie de filósofos que centraron o seu pensamento no tema da vida,
os máis importantes son: Dilthey,  creador do ‘historicismo’ pero considerado tamén un dos máximos
representantes do ‘vitalismo’ (alemán, 1833-1911), Bergson (francés, 1859-1941) e Ortega y Gasset, que
tamén pode ser considerado ‘historicista’ aínda que, en realidade, non se poda identificar con ningún
movemento concreto (español, 1883-1955).

 Todos eles,  dunha forma ou outra,  tentan opoñerse  ao  Positivismo que é unha corrente de
pensamento do s. XIX que ten como fundador ao pensador francés Augusto Comte (1798-1857) e que ten
un carácter fortemente cientifista que se pode relacionar co intento da Ilustración de aplicar a razón a toda
explicación  da  realidade,  a  redución  da  mesma  a  conceptos,  signo  distintivo  da  modernidade.  O
positivismo tiña levado o ideal  mecanicista  das ciencias ás súas  derradeiras consecuencias filosóficas
afirmando que a ciencia era capaz de coñecer a realidade en si mesma e que, polo tanto, todo o saber debe
ser reducido a saber científico e toda a realidade á que pode ser coñecida cientificamente.

Nun contexto científico cambiante no que se impón o Positivismo pero no que tamén aparece o
modelo evolucionista que supón un desafío ao modelo mecanicista clásico da ciencia, xorde o vitalismo
que substituirá á razón e ao concepto por unha nova forma de captar a realidade, a intuición. Xa Kant tiña
afirmado que só sería posible a metafísica se puidésemos ter unha intuición das cousas en si, posto que un
coñecemento teórico-racional mediante conceptos das mesmas é imposible, pero negou dita posibilidade
posto que non admitía a intuición intelectual –só as sensibles, espazo e tempo. Agora os vitalistas afirman
que precisamente a intuición é unha forma privilexiada de captar a realidade, aínda que só Bergson trata
de fundamentar sobre ela unha metafísica.

Pese a que os agrupamos baixo a mesma etiqueta, estes pensadores son notablemente distintos
entre  si.  O término ‘vitalismo’ fai  referencia  a  dous  conceptos  distintos  de  ‘vida’:  a  vida  entendida
bioloxicamente e a vida considerada como ‘biografía’, como a vida concreta vivida por cada un de nos.

Dilthey ocupouse  da  vida  no seu segundo sentido,  Ortega  tratou ambos os  dous aspectos  o
mesmo que  Nietzsche  e,  por  fin,  Bergson,  co  seu  concepto  de  impulso  vital,  centrouse  no  aspecto
bioloxicista.

A filosofía  tratará  de  superar  a  postura  positivista  adoptando,  en  moitos  casos,  posturas
completamente  opostas  que  acaban  por  conducir  a  un  afastamento  do  racionalismo  –entendendo  o
‘racionalismo’ como confianza absoluta no poder da razón e no determinismo– que viña dominando a
filosofía  occidental  dende Sócrates.  O que  late  detrás  de todo isto  é  a  crise do concepto de  ‘Razón
Ilustrada’,  a crise da ‘Ilustración’,  cuxa herdanza permanece viva no século XIX, e que só considera
válido un tipo de aproximación á realidade, a científico-racional, cando de facto a ciencia é só unha das
posibles interpretacións da realidade e non aporta unha visión completa da mesma. Esto, Nietzsche, llo
achaca o Darwinismo –sobre todo a interpretación que del fai Herbert Spencer– pero, especialmente llo
achaca ao Positivismo ao mecanicismo e ao determinismo, chegando a por en dúbida a existencia na
realidade das regularidades que están na base da formulación das leis científicas.

A temática filosófica dos vitalistas é, polo tanto, completamente nova: a vida, como principio
fundamental,  os  valores,  a  evolución,  a  historia...  Non  todos  os  pensadores  vitalistas  comparten  as
mesmas  opinións  nin  desenvolven  exactamente  os  mesmos  temas,  pero  todos  eles  coinciden  nunha
concepción  que poderíamos cualificar  como irracionalismo por  canto todos aceptan a  crítica  a  unha
visión excesivamente racional, como a do positivismo, admitindo que a realidade non se deixa encerrar
nos estreitos marxes das teorías científicas senón que é algo desbordante, inabarcable, que só pode ser
captado na vivencia concreta e histórica polo que, todos eles, consideran que a vida debe ser considerada
como o centro da reflexión filosófica pois é a vida mesma a realidade máis radical.

NIETZSCHE

MARCO HISTÓRICO-CULTURAL E FILOSÓFICO DO AUTOR

Friedrich Nietzsche (1844-1900) cursou estudios de filoloxía clásica converténdose en profesor
desta disciplina na Universidade de Basilea con 25 anos. A súa verdadeira paixón foi a filosofía á que
dedica, en realidade, a súa produción intelectual. Foi amigo do músico Wagner ‒a música era outra das
súas grandes paixóns‒ e nas súas obras creu ver a reencarnación do paganismo primixenio, pero rompeu
finalmente con el ao considerar que traizoou o seu espírito inicial. Un ano despois desta ruptura, aos 35
anos, abandona a cátedra da universidade por enfermidade e inicia unha vida errante que culminará coa
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súa definitiva loucura ‒que xa se viña manifestando dende antes‒, declarada no ano 1889, e morte, no ano
1900.

A súa obra, dunha alta calidade literaria, foi utilizada para fundamentar posicións filosóficas e
políticas do máis dispares, incluíndo o nazismo, pero, con respecto a Isto hai que advertir que a primeira
publicación das súas obras completas, feita despois da súa morte, foi manipulada e mesmo directamente
falsificada ‒non eran súas moitas pasaxes‒ dun modo groseiramente antisemita e pro-xermánico pola súa
propia irmá.

Dende un punto de vista económico, político e social, a época que lle tocou vivir a Nietzsche foi
a da expansión da Revolución industrial con todos os problemas que introduce –superpoboación urbana,
miseria, explotación...– pero tamén con todas as novas perspectivas que se abren gracias a ela –progreso
económico e tecnolóxico, avance científico... Tamén é a época do reforzamento da idea do Estado-nación
e as ambicións imperiais de moitos destes estados o que provocará conflitos bélicos durante o s.XIX que
se prolongarán no XX. Os novos imperialismos coloniais británico e xermánico e a aparición de novas
potencias  no  escenario  político  mundial  –como EEUU ou Xapón– marcarán  tamén  esta  época  e  os
enfrontamentos internacionais.

Tradicionalmente destínguense catro períodos na obra de Nietzsche que poden ser asimilados cos
catro períodos do día, seguindo as propias expresións de Nietzsche:

1. Período  romántico  ou  ‘Filosofía  da  noite’:  Neste  período  inspirase  nos  presocráticos,  en
Schopenhauer (1788-1860) ‒no que aparece o concepto de ‘vontade de vivir’ que terá unha
enorme importancia en Nietzsche‒ pensador que lle fai despertar o interese pola filosofía aínda
que,  máis  adiante,  criticarao  violentamente  e  na  música  de  Wagner  que  ve  como  unha
continuación da traxedia grega. A principal obra deste período é  O nacemento da traxedia no
espírito da música (1871) adicada a Wagner e na que a arte é considerada como o medio de
penetración na  realidade,  no  verdadeiro  fondo irracional  e  nocturno  da existencia,  o  que él
denomina o dionisíaco ‒o deus grego Dioniso representa para Nietzsche a noite, o irracional, a
vida nos seus aspectos non abarcables pola razón‒ fronte ao apolíneo ‒o deus Apolo é, pola
contra,  a  luminosidade,  a  razón,  a  orde.  A vida  é,  verdadeiramente,  o  dionisíaco,  aspecto
plenamente  presente  nos  primeiros  tráxicos  gregos,  pero  dende  Sócrates  eliminouse  a
preeminencia do dionisíaco fronte ao apolíneo e a interpretación da realidade empezouse a facer
en términos exclusivamente racionais, cando en verdade a vida só se pode captar plenamente por
medios non racionais.

2. Período positivista, ilustrado ou ‘Filosofía da mañán’: Ruptura co período anterior, con Wagner
e  con  Schopenhauer.  Inspírase  na  ilustración  francesa  ‒Voltaire‒  e  adopta  unha  postura
‘positivista’ ou ‘científica’ para negar a metafísica ‒especialmente a platónica‒. Precisamente
esta nova, e discutible ‒é, máis ben unha crítica psicolóxica‒ , ‘lucidez’ científica da que fai gala
neste período, permítelle referirse a el como filosofía da mañá. Fronte a Dioniso agora a figura
principal é o ‘home libre’. A obra máis importante é Humano, demasiado humano (1878) na que
tratará de desmontar todos os ideais da cultura occidental.

3. Período de Zaratustra ou  ‘Filosofía do mediodía’:  É o momento de máxima altura da filosofía
nitzschiana,  o  seu  mediodía.  A obra  fundamental  deste  período,  e  de  toda  a  produción  de
Nietzsche, é  Así falou Zaratustra. Un libro para todos e para ninguén  (1883-1884).  O tema
central desta obra é o concepto de eterno retorno como máxima afirmación de fe na vida. A
figura  principal  é  Zaratustra  que  asume  o  que  representaba  Dioniso  no  primeiro  período
engadíndolle as consideracións que se fan na obra sobre o superhome.

4. Período crítico ou ‘Filosofía do solpor’: Céntrase nun ataque frontal a toda a cultura occidental:
filosofía, relixión, moral... enlazando co seu segundo período. Zaratustra segue a ser a figura
central pero toma a forma do filosofo ‘a martelados’. Esta personaxe fará unha análise dunha
cultura que está no seu ocaso, no seu solpor  e tratará de derrubala ‒de aí o nome de filósofo ‘a
martelados’‒ atacando ao ‘derradeiro home’, representante final desa cultura decadente, que ten
que dar paso ao superhome. As obras principais son: Máis aló do ben e do mal, preludio dunha
filosofía do futuro  (1886),  na que critica a  modernidade;  A xenealoxía da moral,  un escrito
polémico  (1887);  Crepúsculo dos ídolos ou como se filosofa co martelo (1889);  O Anticristo.
Maldición contra o cristianismo (1888, publicada en 1894); Ecce Homo. Como se chega a ser o
que se é  ( 1888, publicada en 1908), que constitúe a súa autobiografía filosófica; finalmente,
Nietzsche escribiu moitos fragmentos dispersos que foron publicados postumamente (en 1901 e,
aumentados, en 1906) baixo o título de A vontade de poder.
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O MÉTODO XENEALÓXICO
CRÍTICA DA CULTURA OCCIDENTAL: O NIHILISMO.

Análise da Cultura Occidental
A finais do século XVIII e principios do XIX o pensamento chamado ‘historicista’, do que Hegel

é o máximo expoñente, está en pleno apoxeo. Hegel consideraba que o estudo da historia revelaría certas
tendencias do desenvolvemento histórico. Nietzsche non acepta plenamente este punto de vista pero, non
obstante, está influído por el e os seus análises filolóxicos ‒non esquezamos que Nietzsche é filólogo de
formación‒ presentan esta vertente de perspectiva histórica. O seu ‘método xenealóxico’ consistirá en
tratar de determinar a orixe dos conceptos ‒especialmente os morais‒ para mostrar que non poden ser
definidos  de  xeito  esencialista  ou  universalista,  é  dicir,  para  facernos  ver  que  son  froito  dunha
determinada conxuntura histórica e que poden ser explicados mediante unha análise filolóxica que deixe
claro de onde proveñen e mostre que, en realidade, a súa validez é máis que discutible e que é posible
liberarse do peso co que nos veñen lastrando dende a antigüidade. 

Un dos obxectivos fundamentais de Nietzsche e derrubar a cultura occidental á que considera o
compendio de todos os males que envolven a vida humana. A análise que fai de dita Cultura constitúe a
parte ‘negativa’ da súa filosofía, chamada así porque o seu obxectivo é negar e derrubar a civilización
actual. Dita tarefa levase a cabo fundamentalmente no segundo e cuarto períodos da súa produción e
presenta unha serie de características comúns tanto nun coma noutro:

• No estudio da cultura occidental utiliza sempre o mesmo método, a análise psicolóxica,  que
consiste en investigar os ‘instintos’ latentes na cultura. O desenvolvemento máximo desta análise
levase a cabo na  Xenealoxía da Moral que é,  como o seu título indica, unha obra adicada á
investigación das raíces e motivacións últimas dos valores morais de Occidente.

• Como  froito  da  anterior  análise,  emítese  un  diagnóstico:  Todas  as  manifestacións  culturais
occidentais obedecen a un único instinto, a vontade da nada, o odio e o medo á vida, o que sume
á nosa cultura no nihilismo,  a  carencia de futuro e obxectivos,  o  derrubamento dos valores
anteriores e a incapacidade de crear outros novos.

• Para tratar de superar a situación anterior e preciso identificar ao inimigo e destruílo. Nietzsche
criticará a toda a cultura occidental, arte, filosofía, ciencia, moral, relixión... pero todos estes
aspectos poden ser resumidos nun só concepto: o cristianismo, que viría a ser o compendio de
todos os males da nosa civilización. Atacase ao cristianismo, non tanto como relixión cristiá
senón como máxima expresión da decadente cultura occidental.

A expresión  nihilismo provén do latín  nihil,  nada. Utilizase,  normalmente,  para referirse con
matiz despectivo a calquera doutrina que negue a validez dos valores que, dentro dunha determinada
civilización, son considerados como importantes. Posúe, ademais,  unha connotación de pesimismo ou
desesperanza pola dificultade que ten, en principio, superar a situación de ausencia de novos valores unha
vez descartados os antigos.

Nietzsche emprega o concepto de nihilismo en dous sentidos:
1. Nihilismo pasivo: Como expresión do esgotamento dos valores típicos da cultura occidental que

están nunha fase de decadencia absoluta. Os valores desta cultura son ‘falsos valores’ pois lonxe
de  expresar,  como  deberan,  unha  afirmación  plena  da  vida  son  contrarios  a  ela.  Non  son
expresión dunha vontade de poder ‒afirmación da vida por riba de calquera outra consideración‒
senón dunha  vontade da nada ‒negación do valor da existencia. Este tipo de nihilismo está a
piques de aparecer na nosa civilización que se quedará sen os valores que, ate o de agora, eran
considerados  fundamentais.  Deus,  Verdade  e,  en  xeral,  todos  aqueles  elementos  que  agora
mesmo dan sentido á existencia serán abandonados. Será o tempo do derradeiro home, último
representante do antigo estado de cousas.

2. Nihilismo activo: Entendido como unha reacción fronte o nihilismo pasivo. Nietzsche pensa que
non basta con observar como se derruban os valores da cultura occidental, senón que hai que
participar  activamente  na  súa  destrución  expresando  unha  vontade  de  poder que,  como
afirmación  da  vida  ‒da  supremacía  do  instintivo  sobre  o  racional‒  que  é,  rexeita  os  vellos
valores  de  occidente  negadores  da  vida  e da  existencia plena e crea uns novos valores  que
manifestarán o si á vida do novo home ‒ó que Nietzsche chama superhome‒ que xurdirá das
cinzas da antiga civilización. Hai que destruír para poder crear. É este nihilismo activo o que,
verdadeiramente, lle interesa a Nietzsche pois non acepta a postura pesimista de limitarse a ver
como o nihilismo pasivo se fai dono da situación sen ofrecer alternativas.
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Crítica da moral (crítica ao cristianismo como discurso moral):

A Moral como negación da vida:
Cando Nietzsche critica á moral, entende por esta un conxunto de normas que se opoñen a libre

expresión da vida e do instintivo. A moral de occidente, froito do xudeu-cristianismo e do platonismo,
prefire a contención dos instintos á exuberancia vital, á manifestación, libre de ataduras, da vida.
Filosoficamente falando é o platonismo o fundamento da nosa moral; o ‘mundo das ideas’ platónico é a
coartada racional  perfecta para o ‘máis  alá’ cristián.  O efecto real  deste tipo de moral  foi  desviar  a
atención do home fora deste mundo cara un máis alá ilusorio provocando unha desatención dos aspectos
vitais. En palabras de Nietzsche ‘...A vida acaba onde comeza o reino de Deus’ ‒Crepúsculo dos ídolos. A
moral non é, en definitiva, máis que un síntoma da decadencia, do nihilismo da nosa cultura.

Un dos primeiros obxectivos da moral cristián e ‘demostrar’ a liberdade da nosa vontade pois só
gracias á existencia dunha vontade libre é posible comprender a noción de pecado. Sen embargo, segundo
Nietzsche, se na cultura occidental utilizamos o concepto de pecado é, máis ben, porque previamente
creemos na existencia dunha ‘culpabilidade’ que só somos capaces de explicar se supomos a liberdade.
Noutras palabras: non é a liberdade a que causa o pecado, senón que é a crenza previa no pecado o que
leva aos teólogos a falar da liberdade.

Realmente o que ocorre é que no cristianismo se cree nunha ‘orde moral do mundo’ allea ao
propio mundo, externa a el, transcendente e desvinculada do propio home. Unha ‘guía de comportamento’
posta por alguén que non pertence a este mundo e que, polo tanto, propón normas totalmente contrarias ás
verdadeiras leis deste mundo.

Claramente Deus é o responsable dunha moralidade antivital e, en consecuencia, El é o maior
obstáculo que ten o pleno desenvolvemento da vida polo que a única solución para salvar ao mundo e a
vida é negar a Deus.

A trans-valoración dos valores:
Na Xenealoxía da moral proponse Nietzsche estudar a  orixe dos prexuízos morais. Nesta obra

chegase a conclusión de que en distintas linguas as palabras ‘bo’ e ‘malo’ non tiñan connotacións morais,
senón que designaban o nobre e aristocrático fronte o plebeo e vulgar. Estas expresións foron creadas
polos nobres pois eles eran os que tiñan o poder de denominar ás cousas como máis lles conviñera. O bo
era entendido como o animicamente nobre, como o elevado no sentido de que expresaba unha vontade de
vivir de superior fortaleza e unha manifestación da vida e dos instintos. O malo, pola contra, designaba o
simple, o baixo e vulgar como expresión dunha vontade de vivir inferior e débil ‒ou, case mellor, da súa
ausencia‒ que determinaba unha inferior manifestación vital.

Sen embargo, pasado o tempo, xorde unha oposición ‒que non estaba inicialmente presente‒
na que bo e malo ‒co sentido de malvado‒ expresan unha oposición moral  na que, ademais, se inverte o
seu significado. Este novo significado das palabras, despraza ao anterior traendo consigo que o que era
considerado malo pasa a ser bo e o bo pasa a ser considerado malo. Isto constitúe unha inversión dos
valores  ‒substitución  dos  valores  dos  nobres  polos  seus  opostos‒  que  foi  iniciada  polos  xudeus  e
continuada polos cristiáns.

A moral  xudeu-cristiá,  consecuencia  da  inversión  dos  valores,  é  froito  dunha  ‘rebelión  dos
escravos’, dunha actitude ‘resentida’ por parte dos que non teñen a suficiente fortaleza vital ‒os plebeos‒
contra os que si a teñen ‒os nobres. O resultado de todo Isto foi a aparición dunha civilización contraria á
vida e dun home mediocre.  A única  solución será  retornar  á  inocencia  primitiva  superando a actual
contradición ‘bo-malo’ para que poda aparecer o superhome, o ser que supere a mediocridade e falta de
‘vontade de poder’, de vivir, do home sometido á moral. Isto só poderá ser conseguido mediante unha
tras-valoración  dos valores vixentes.  Non unha simple inversión como a que levou a cabo o xudeu-
cristianismo, pois non se trata de darlle a volta os valores vixentes, senón unha completa superación da
moralidade, unha recuperación do primitivo sentimento ‘inmoral’ de poder, por riba e máis alá do ben e
do mal, onde as cualificacións morais non tiñan sentido.

A Humanidade ten, ate o de agora, valorado positivamente o que se opón á vida e por eso a
moral é a expresión dun espírito débil, enfermo e decadente. Superar os actuais valores, ir máis alá deles,
levar a cabo unha tras-valoración que nos permita ir ‘máis alá do ben e do mal’, é a tarefa do ‘inmoralista’
‒máis apropiado sería o cualificativo de amoralista. Dita tarefa só se pode realizar tras asumir e superar o
nihilismo inherente á civilización occidental e constituirá unha das máximas expresións da vontade de
poder baixo a forma de vontade creadora de novos valores, pero non morais, senón vitais.
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CRÍTICA DA CULTURA OCCIDENTAL: O NIHILISMO.
(continuación)

Crítica da filosofía:
A filosofía occidental está corrompida dende que Sócrates e Platón privilexiaron á razón fronte á

vida e uparon o apolíneo sobre o dionisíaco.
A filosofía de Platón falou ‘doutro mundo’, do ‘espírito’ e do ‘ben en si’, invencións que só
serven para apartarnos deste mundo, da terrealidade e da vida.
Estas doutrinas son a manifestación dun instinto oculto,  dun temor á vida e ao mundo que se

expresa negándoos e odiándoos.
Só Heráclito se salva da crítica nietzschiana. Toda a metafísica occidental está creada en torno a

uns conceptos ‒ser, eu, cousa en si...‒ ilusorios, irreais e interesados, no sentido de que subestiman o
valor dos sentidos e sobreestiman o valor da razón. Xustamente, o único aceptable é a testemuña dos
sentidos, posto que a realidade é o devir,  o fenómeno, a aparencia, como afirmou Heráclito, e non o
‘permanente’, a ‘cousa en si’,  o ‘esencial’ como ven afirmando a metafísica.

O erro consistiu, en definitiva, en crer na existencia dun ‘mundo verdadeiro’ fronte a un ‘mundo
aparente’ cando só este último é real.

Ontoloxicamente separar o ‘real’ e o ‘aparente’ implica un xuízo valorativo ‒de desprezo‒ sobre
a vida en tanto que é afirmar que os fenómenos vitais, que se producen no mundo da aparencia, do devir e
do cambio, non teñen a menor importancia en comparación coa verdadeira esencia do ‘Ser’ que se atopa
nun plano distinto e ‘verdadeiramente real’. O que consegue a metafísica é eliminar a inocencia, a pureza
do devir do ser e obrigar ao home a depender dunha razón separada e superior a él (xa sexa Deus, a razón,
a ciencia ou a historia ‒1ª, 2ª, 3ª e 4ª ‘manifestacións dogmáticas do espírito’, respectivamente).

Epistemolóxicamente  a  vella  teoría  que  entendía  a  verdade  como  unha  ‘adaequatio  rei  et
intellectus’, e dicir, como unha adecuación entre a idea e a cousa, foi, a pesares das distintas posturas, a
posición básica da filosofía occidental. Todas as correntes filosóficas aceptaban a existencia no home de
certas capacidades ‒percepción, entendemento, razón‒ que lle permitían captar a realidade e comprendela
mediante conceptos. Pois ben, Nietzsche, no marco da súa crítica á filosofía, proporase realizar unha
crítica ao concepto de verdade declarando que o mundo é incognoscible. A verdade, entendida á maneira
tradicional, non existe. Suxeito e obxecto son realidades moi distintas; todo intento por parte do primeiro,
para coñecer o segundo é, necesariamente, unha aproximación metafórica que non capta exactamente o
que intenta representar.

Hai moitas maneiras de tratar de representar o obxecto, unha delas ‒e non a mellor‒ e tratar de
definilo conceptualmente, reducilo ao racional e intelectualmente comprensible. Isto foi o que tratou de
facer a filosofía occidental pretendendo, ademais, que dita representación era a única verdade. O certo é
que os conceptos son outra das manifestacións da metafísica na súa pretensión de reducir o cambiante, a
aparencia, ao permanente, ao esencial; o mundo da aparencia ‒que é o único que, segundo Nietzsche,
verdadeiramente existe‒ ao ‘mundo ideal platónico’.

A argumentación de Nietzsche constitúe un ataque contra a racionalidade lóxica da metafísica e
das ciencias ‒tamén as matemáticas e a lóxica son atacadas, non tanto as ciencias experimentais‒  como
criterio de verdade exclusivo. En consecuencia Nietzsche proporá un novo criterio de verdade ou, máis
que de verdade,  de validez,  pois a verdade,  en sentido estrito,  é,  como xa vimos, inalcanzable.  Será
verdadeiro ‒válido‒ aquelo que favoreza á vida, o que contribúa á conservación da especie de xeito que
se impoña aquelo que ten máis poder, máis vontade de poder e de vivir. Este é un criterio eminentemente
pragmático ou utilitarista ‒mesmo darwinista‒ que ten, como consecuencia engadida, a de acabar co mito
do saber como algo obxectivo e desinteresado ‒como ocorre, por exemplo, coas teorías morais‒, pois é
verdade ‒válido‒ o que se impón e polo mero feito de imporse. A verdade non é algo que exista en sí
mesmo senón que responde a determinados intereses e interpretacións ‒perspectivismo.

Crítica da ciencia:
Nietzsche  criticará  a  tendencia  científica  á  matematización  da  realidade  porque  dita

matematización non constitúe un verdadeiro coñecemento das cousas senón un simple establecemento de
relacións  cuantitativas  entre  elas.  É  un  erro  tremendo  reducir  a  riqueza  do  real  á  cantidade,  como
apreciaríamos, entón, a música, por exemplo?. Os pensadores positivistas expresaron filosoficamente este
afán cuantitativo da ciencia polo que tamén foron o branco da crítica de Nietzsche.

A crítica nitzschiana non se dirixe tanto á ciencia en si mesma como á metodoloxía ‘científica’
do mecanicismo e do positivismo da súa época que tratan o devir e o cambio do mundo ‒que é o que
verdadeiramente existe‒ como se foran simples aparencias sen entidade real en tanto que as relacións
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cuantitativas entre as cousas ‒o que se pode expresar matematicamente‒, que non son as cousas mesmas,
é considerado como esencial.

Atopamos en Nietzsche unha advertencia contra os perigos da fe cega no progreso e do proceso
de  tecnificación  desenfreado  no  que,  de  feito,  nos  atopamos  nos  na  actualidade.  Perigos  que  son
consecuencia desa consideración matemática e racionalista da realidade.

A crítica á ciencia ten dous aspectos:
• Ciencia e moral: A ciencia só sabe de cantidade é número, non pode facer xuízos valorativos

sobre a vida e sobre o home e, moito menos, elaborar unha lei moral que nos obrigue.
• Ciencia e estado: A ciencia está ao servizo de determinados intereses, en concreto o estado a

utiliza segundo a súa propia conveniencia. O ‘golpe’ que a ciencia propinou na idade moderna á
relixión, foi utilizado non por o pobo senón polo ‘poder’.

A VONTADE DE PODER E O SUPERHOME

Este é o aspecto ‘afirmativo’ da filosofía de Nietzsche. As súas teorías terán de ser entendidas e
completadas á luz do xa dito na parte ‘negativa’ da súa doutrina, a Crítica á Cultura Occidental.

No primeiro período do pensamento nietzschiano, no Nacemento da traxedia, Nietzsche afirma
que a traxedia grega é o resultado da fusión de dous elementos contrapostos o apolíneo e o dionisíaco.
Dioniso era o deus do viño e da vexetación mentres que Apolo era o deus do sol, da claridade e a luz. Os
dous deuses representan dous instintos opostos con características ben distintas.

Baseándose  en  Schopenhauer,  en  especial  no  libro  deste  autor  O  mundo  como  vontade  e
representación, Nietzsche determina as características contrapostas dos dous deuses:

DIONISO APOLO
• Noite, escuridade
• A  vontade irracional, o instinto
• Cousa-en-sí
• O Un primordial, impersoal; entendido como

a  negación  do  principio  de  individuación:
ausencia de autocontrol, o exceso a éxtase,

• A  embriaguez
• Aceptación da dor, do sufrimento e mesmo da

fealdade e a desproporción
• O ser humano identificado co sátiro, un ser

que é pura natureza aínda sen  se someter ás
esixencias do coñecemento e da cultura

• Día, luz
• A razón, o consciente
• A  aparencia, o fenómeno
• O  ‘principio  de  individuación’,  control  do  eu,

mesura, equilibrio

• O soño
• Alegría  solar  e  negación  da  dor,  a  beleza

entendida como proporción e medida
• O ser humano identificado con Sócrates,  un ser

que  é  exclusivamente  racionalidade  e  negación
dos instintos naturais

O QUE APLICADO Á TRAXEDIA TRADUCESE EN...
• Artes do son: música, danza

• O  coro,  como  representación  da  voz
dionisíaca do pobo

• A  palabra ‒tamén a escultura e, en xeral, as artes
da imaxe.

• As  personaxes  concretas  da  traxedia ‒heroes e
reis.

A traxedia grega, polo menos a anterior á doutrina socrática, consiste nun coro dionisíaco que se
expresa en imaxes apolíneas pero sendo o fundamental o elemento dionisíaco. O espectador encontraba
nela un ‘consolo metafísico’, a afirmación da vida como unha realidade indestrutible.

Este panorama cambia cando o tráxico Eurípides (+ 406 A.C.) lle quita importancia ao coro
facendo desaparecer  o  ingrediente dionisíaco  e,  mesmo,  o apolíneo ‒que non era senón a expresión
regulamentada do dionisíaco. Só queda triunfante Sócrates, o grande corruptor, o verdadeiro inimigo de
Dioniso, o ‘home teórico’ que substitúe ao ‘home tráxico’. Dende entón asistimos a unha loita entre a
concepción teórica, socrática, racional do mundo e a tráxica,  dionisíaca e instintiva. No seu primeiro
período Nietzsche creu que Schopenhauer en filosofía e Wagner en música significaban o rexurdimento
do elemento tráxico pero, como sabemos, pronto se desenganou.

Zaratustra e a Vontade de Poder
Todo o  que  viña  representando  a  figura  de  Dioniso  no  primeiro  ,  na  filosofía  posterior  de

Nitzsche vai ser recollido por unha nova personaxe, Zaratustra que, sen embargo, significará unha certa
corrección  de  algúns  elementos  dionisíacos,  en  concreto,  no  Nacemento  da  traxedia,  influído  pola
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metafísica de Schopenhauer, Dioniso representaba aínda a posibilidade de atopar ‘consolo metafísico’
cousa que Zaratustra xa non representa.

Zaratustra centrase na problemática dos valores morais ‒Nietzsche escolle a figura histórica de
Zaratustra ou Zoroastro para a súa crítica á moral, porque nel ve, precisamente, ao creador dos valores
morais, da contraposición ben-mal‒ e converterase na personaxe capaz de superar a moral situándose
‘mais alá do ben e do mal’.

Polo demais, no que respecta á súa afirmación da vida Zaratustra é Dioniso sen a metafísica de
Schopenhauer.  Os  seus  inimigos  seguen  a  ser  Sócrates  e  Platón  pero  agora  o  ataque  centrase  no
cristianismo  como  máxima  encarnación  da  civilización  corrupta  ‒a  occidental‒  iniciada  co  propio
Sócrates.

Tanto Dioniso como Zaratustra presentan as características que definirán á figura nietzschiana de
Superhome figura moi vinculada á teoría da ‘Vontade de Poder’.

O mundo, o home e a  vida son ‘vontade de poder’.  Esta expresión non aparece claramente
definida en ningún lado pero, tal e como é utilizada por Nietzsche, poderíamos cualificala como a vontade
de ser máis, vivir máis, superarse e mostrar unha forza sempre crecente. Sobre todo pode ser definida
como vontade de crear. É, tamén, o conxunto de forzas que no home se dirixen cara o poder. Non debe ser
interpretada en términos estritamente biolóxicos de supervivencia dos máis fortes da especie ‒Nietzsche
non está, neste aspecto, de acordo con Darwin‒ nin políticos ou racistas.

Como xa vimos, o ser é aparencia, ‘devir’, cambio; por iso o concepto clásico de ‘verdade como
adecuación’, como captación da esencia inmutable, non é válido. A verdade, ou mellor dito, a validez de
calquera cousa ven dada polo valor que ten para a vida, en definitiva, é válido o que expresa vontade de
poder.

A vontade de poder expresase como vontade creadora de valores, posto que o principal interés de
Nietzsche centrase na necesidade de acabar coa moral cristián, pero non se queda aí; ten unha dimensión
máis ampla, ‘cósmica’ que se fará patente na teoría do ‘eterno retorno’.

O ‘Eterno Retorno’
O ‘Eterno retorno’ o tema central  de  Así  falou Zaratustra  e é unha concepción cíclica dos

procesos do mundo segundo a cal todo se repite. Está tomado dos presocráticos e da mitoloxía helena
pero en Nietzsche case que non ten o sentido cosmolóxico ‒explicación do funcionamento do Universo‒
que ten nas fontes clásicas. Sen embargo si que o usa para refutar a concepción cristiá dunha historia
lineal cun principio ‒creación divina‒ e un fin ‒a fin do mundo e o xuízo final‒ e afirmar que non hai un
máis alá ‒conclusión lóxica da linearidade histórica segundo a concepción teolóxica cristián‒, senón que
non hai máis mundo que este. É unha expresión da fidelidade a terra, da vontade de afirmar a vida e o
mundo.

Nietzsche  chega  a  dar  xustificacións  teóricas,  mesmo  ‘científicas’,  do  eterno  retorno.  Por
exemplo: O Universo é finito e, polo tanto, a materia e a enerxía son finitas polo que as súas posibles
combinacións serán tamén finitas ‒aínda que a cantidade posible sexa enorme.  Pero o tempo é infinito o
que implica que non só se darán todas as combinacións posibles de enerxía e materia, senón que se darán
infinitas veces polo que as combinacións concretas da realidade ‒por exemplo, esta que estamos vivindo
nos‒ se repetirán unha e outra vez.

A teoría do eterno retorno recolle dous grandes aspectos:
• A exaltación da ‘inocencia’ ‒falta de prexuízos ou intencionalidades morais ou doutro tipo que

caracterizarán ao Superhome‒ do cambio e o devir, seguindo nisto a Heráclito e contra Platón.
• A afirmación do valor da vida e da existencia entendida como a aceptación e xustificación de

todo o que sucede polo mero feito de suceder. Todo o que sucede na vida, mesmo a crueldade, a
dor e o sufrimento, xustificase e debe ser aceptado, posto que todo se repite. Asumir a repetición
de todo, mesmo dos aspectos ‘negativos’ ‒en realidade non podemos falar de aspectos negativos
ou positivos da vida, senón de ‘vida’ sen máis‒, aceptarse a si mesmo e á propia existencia é a
máxima expresión do ‘amor á vida’ que será unha das principais calidades do Superhome.

O eterno retorno é  ‘amor fati’ ‒amor ao destino‒, o desexo e a aceptación de que todo sexa igual
por  sempre,  eternamente.  Esta  é  unha concepción  terrible,  tráxica,  na  que  Nietzsche,  que criticou  o
concepto cristián de inmortalidade vinculado á existencia do ‘máis alá’, concede ao home a ‘eternidade
neste mundo’. Só o home dionisíaco ‒o Superhome‒, que ama a vida plenamente, será capaz de soportar
esta idea que implica vivir unha e outra vez a mesma vida e padecer eternamente os mesmos sufrimentos,
porque todo atopa a súa xustificación nos escasos momentos nos que temos o sentimento extático de
eternidade da vida.
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O Superhome
Teoría que constitúe, como todo en Nietzsche, unha afirmación da vida. Ten relación coa vontade

de poder e coa trans-valoraión dos valores. A moral oponse á vida e por eso é a expresión dun espírito
débil, enfermo e decadente. Levar a cabo unha tras-valoración que nos permita ir ‘máis alá do ben e do
mal’, é a tarefa do ‘inmoralista’ ‒ou mellor do ‘amoralista’. Isto só se pode facer tras superar o nihilismo
inherente á civilización occidental e constituirá a tarefa do Superhome, a máxima expresión da vontade de
poder creadora de novos valores, pero non morais, senón vitais,.

Esta teoría foi convertida nunha teoría racista polo nazismo, pero en realidade non se pode facer
unha interpretación bioloxicista e evolucionista do superhome posto que Nietzsche só está a falar dunha
nova situación con respecto ao problema da moral. É neste senso ‘moral’ que o superhome se contrapón
ao ‘derradeiro home’ e non como unha nova especie ou raza superior.

As circunstancias concretas da súa aparición non son mencionadas en ningún  momento pero
unha interpretación posible é a de que é froito do eterno retorno. Segundo Isto o superhome sería o ‘home
primeiro’ o ‘inocente’ home primitivo que aínda está presente nos tempos dos presocráticos e ao que
inevitablemente retornaremos.

Metaforicamente  o  superhome é  visto  como o  resultado  de  tres  transformacións:  o  espírito
transformase sucesivamente en camelo, o camelo en león e o león en neno:

O camelo representa ao home como o animal de carga que leva sobre as súas costas o peso da
moral pero, con posterioridade, o espírito transformase en león, animal fero e orgulloso que quere impor a
súa  vontade,  ser  libre  e  acabar  cos  antigos  valores  morais.  Pero  o león  só destrúe,  non  é  capaz  de
construír.  Para  iso  é  necesario  que  o  espírito  se  transforme  en  neno,  porque  o  neno  representa  a
‘inocencia’ do que aínda non está corrompido pola moral, de quen actúa seguindo só a súa vontade de
poder e é capaz de construír dende cero. O neno supón un novo comezo ‒eterno retorno‒, a capacidade de
crear valores fieis á vida.

A condición indispensable para a aparición do superhome é a ‘morte de Deus’ porque Deus é o
contrario á vida e á manifestación ‘inocente’ do home. O cristianismo, como manifestación dunha cultura
decadente debe desaparecer, pois foi el o que ‘domou’ ao home ata convertelo nunha besta de carga ‒o
camelo‒ obediente, facéndolle esquecer a súa verdadeira forma de ser, a súa vontade de poder.

O superhome rexeita o igualitarismo. A democracia e  o cristianismo e,  mesmo, as  doutrinas
socialistas e anarquistas, son distintas formas que adopta a moral do resentimento, a moral dos escravos e
dos débiles. A igualdade humana é un invento. Os homes non son iguais, só as doutrinas e institucións
produto dunha moral decadente, de odio á vida, tratan de afogar a expresión libre dos homes superiores.

O  individuo  excepcional,  non  debe  ser  limitado  polo  ‘rabaño’.  O  superhome  supón  unha
revalorización da vida e un rexeitamento da moral en contraposición aos simples homes, que só teñen
unha ‘vontade feble’ que se expresa en categorías morais.

RELACIÓNS (DE SEMELLANZA OU DIFERENZA) CON OUTROS AUTORES, CORRENTES
FILOSÓFICAS OU ÉPOCAS DA HISTORIA DA FILOSOFÍA

Podemos  remontarnos  ata  Heráclito  para  sinalar  a  primeira  gran  influencia  de Nietzsche  no
terreo filosófico. A aposta polos sentidos e o cambio é clara nel, pero, dende entón, especialmente dende
Sócrates  e  Platón,  o triunfo do ser  estático e da racionalidade como única interpretación do real  foi
manifesta. Nietzsche intentará desmontar este estado de cousas mediante a crítica a todos os aspectos da
cultura occidental. 

Con Marx e tamén con Freud, comparte a denominación, acuñada polo filósofo Paul Ricoeur, de
‘filosofo da sospeita’, por coincidir os tres en expresar, dende distintos puntos de vista, a crise da filosofía
moderna e tratar de desvelar un significado oculto tras a mascara das aparencias. Marx desenmascara a
ideoloxía  como  falsa  conciencia,  Freud  as  pulsións  inconscientes  como  fundamento  da  conduta  e
Nietzsche o odio á vida tras os falsos valores morais. Os tres poñen en cuestión os ideais ilustrados de
racionalidade, verdade e felicidade.

Nietzsche presenta certa coincidencia co empirismo humeano en tanto que critica os conceptos
metafísicos e ten unha visión fenomenista da realidade. Por último, moitos pensadores contemporáneos
están moi influídos por Nietzsche. Este é o caso de Heidegger, por exemplo e, xa na nosa época, a súa
crítica da razón ilustrada e o seu método xenealóxico están moi presentes no pensamento ‘posmoderno’ ‒
Foucault, Derrida, Deleuze, Vattimo.
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A COMPOSICIÓN FILOSÓFICA E O USO DO TEXTO
Posto  que  a  composición  filosófica  ten  que  ter  un  carácter  unitario,  tanto  as  cuestións  de

contextualización coma o propio texto que se nos presenta e as posibles relacións do autor con outras
correntes ou pensadores, teñen que estar integrados nunha única resposta que non debe (no posible -en
ocasións é moi difícil) dar a impresión de estar dividida en tres compartimentos que non teñen que ver
nada.

Noutras palabras, non podemos dividir a composición en tres "preguntas" senón que, empezando
polo contexto histórico, debemos dar entrada nel de xeito natural ao autor. Por exemplo, se o que se nos
pregunta como contexto son os principais temas da Ilustración debemos facer entrar a Kant máis ou
menos así: <<...de facto, no marco destas grandes cuestións que se formula a Ilustración sobre a Razón, o
progreso,  etc.,  desenvólvese  o  pensamento  kantiano  que,  como non podía  ser  menos,  afonda  nelas,
especialmente no problema do coñecemento e o seu alcance -se o que se nos pregunta é a  Teoría do
coñecemento. Kantiana- etc.>>

En canto ás relacións do autor con outras épocas e correntes, non debemos deixar para o final o
asunto, senón que a medida que no desenvolvemento do tema xurdan cuestións nas que o autor estea en
sintonía ou en desacordo con outros pensadores se farán constar e se seguirá avanzando. Por exemplo, se
estamos a falar do novo xeito de ver a verdade que ten Descartes, será nese momento cando fagamos a
comparación coa teoría  correspondentista  de  Aristóteles  ou Santo  Tomé. Se elaboramos unha opinión
final  ‒cousa  que,  aínda  que  se  pida,  non  é  de  todo  aconsellable,  sendo mellor  dar  as  opinións  que
aparecen  nos  apuntamentos‒  poderiamos  facer  un  breve  resumo  das  relacións  que  sinalamos
anteriormente ‒sempre é mellor apoiar a propia opinión no contraste de autores recoñecidos. 

Polo que se refire ao texto non debemos facer un comentario no que o tratamento do texto se
separe do que estamos a explicar no desenvolvemento do tema. Ao contrario, debemos partir do propio
desenvolvemento do tema e integrar o texto neste. Por exemplo, se a ‘pregunta’ (lémbrese que non hai, en
realidade, preguntas separadas) de comprensión se refire á Teoría do coñecemento de Platón e o texto é
sobre  o ‘simil da  liña’,  deberemos empezar  a  elaborar  o  desenvolvemento do  tema e  SÓ cando no
devandito desenvolvemento ‘toque’ falar do ‘simil da liña’ introduciremos o texto máis ou menos así:
<<...é xustamente desta explicación metafórica do coñecemento e os seus graos do que trata o texto que
se nos amosa...>> e, a partir de aí comentarase ‘simil da liña’ seguindo o desenvolvemento natural do que
estamos  explicando pero, naturalmente apoiado con citas e explicacións do texto que se nos presenta.
Podemos tamén explicar o vocabulario técnico que o autor utiliza no texto e, mesmo se o consideramos
oportuno, sobre todo se o texto se deixa tratar dese xeito con facilidade (como, por exemplo, acontece co
texto dos pasos do método en Descartes), facer un pequeno esquema explicativo deste, pero sempre tendo
presente que estamos a utilizar o texto e a súa explicación dentro dun marco máis amplo que son o dun
tema no que a devandita explicación debe integrarse. En definitiva utilizaremos o texto como material de
apoio no desenvolvemento do tema cando neste ‘toque’ falar do que o texto di. 
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