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ARISTOTEL
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,,Filosofia aristotelică a avut o mare 

influenţă atît asupra creştinismului cît şi

asupra gîndirii religioase islamice. Stilul

literar a lui Aristotel este „un rîu de aur”.

Cicero



• Aristotel (filosof grec)s-a născut la Stagira, Macedonia, un oraş din peninsula Chalcidica, în nordul

Mării Egee. Tatăl său, Nicomah, a fost medicul regelui Macedoniei, Midas al II-lea, tatăl lui Filip al II-

lea şi bunicul lui Alexandru Macedon. Mama sa, pe nume Phaestis, provenea din familie

aristocratică.

• Rămas orfan de copil, Aristotel îşi petrece primii ani la Stagira şi Pella, iar la 18 ani intră în Academia

lui Platon, unde rămâne 19 de ani, mai întîi elev apoi profesor; după moartea lui Platon, în 347 î.Hr., a

plecat la Assos, în Misia devenind consilierul tiranului Hermias. De fapt este începutul unei serii de

călătorii pentru cunoaşterea şi studiul formelor de stat şi de conducere existente la acea perioadă.

• În 343 î.Hr., a fost chemat la Pella, la curtea lui Filip, pentru a desăvârşi educaţia tânărului Alexandru

(cel care avea să rămână în istorie ca Alexandru cel Mare). În 340 î.Hr. s-a întors la Stagira, dar nu

pentru multă vreme.

• Pacea impusă de Macedonia cetăţilor greceşti i-a dat prilejul să revină la Atena, unde a înfiinţat

propria lui şcoală – Liceul (Lykeion sau şcoala peripatetică-învăţămînt în în timpul plimbărilor pe

aleele templului), şcoală ce va rivaliza cu Academia lui Platon. Va preda aici timp de treisprezece ani

şi îşi va continua neobosit cercetările.

• În 323 î.Hr., odată cu moartea lui Alexandru, la Atena a răbufnit vechea duşmănie faţă de

macedoneni. Aristotel s-a refugiat la Chalkis, în insula Eubeea, unde a murit un an mai târziu, la

vîrsta de 62 de ani.

• Aristotel este intemeietorul ştiinţelor: logica, etica, retorica, filosofia, economia politica, poetica, 

psihologia, ştiinţele naturii.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Aristotel


Lucrările lui sub formă de dialoguri totalizează

peste 2.000 de pagini. O clasificare a lucrărilor lui Aristotel a 

fost realizată de către Andronic din Rhodos, Adraste

d'Aphrodisias, M. Bühle. Operele sale au fost editate de 

către Tauschnitz în 16 volume în 1832.

Opera sa cuprinde: Tratate de Fizică (filosofia naturii), 

Metafizica (tratate de filosofie prima), Organon (tratat de 

logică), despre suflet, despre naştere şi distrugere, istoria

animalelor, despre cer, Politica, Poetica, Retorica, lucrări de 

morală: „Etica nichomahică”, „Etica eudemică” (Eudem).
Tratate de filosofie, poeme, scrisori, discursuri.

•

https://ro.wikipedia.org/wiki/Aristotel












„ De la Aristotel încoace logica nu a avut nevoie să facă un pas înapoi, dar ca şi pînă astăzi

ea n-a putut face un pas înainte”. Kant



,,Măiestria nu este niciodată ceva întâmplător. Este rezultatul dorinţei mari, a unui efort sincer şi a unei

execuţii inteligente; aceasta reprezintă o alegere înţeleaptă a mai multor alternative – alegerea, nu şansa, 

determină destinul nostru”. Aristotel



,,Nu veţi face nimic în lumea aceasta fără curaj. Este cea mai mare 

calitate a minţii, urmată de onoare”. Aristotel





Statuia lui Aristotel de la 

Universitatea din Freiburg.jpg

http://ro.math.wikia.com/wiki/Fi%C8
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Universitatea_din_Freiburg.jpg

Portretul lui Aristotel, sculptură

de Lysippos, Muzeul Luvru

https://ro.wikipedia.org/wiki/Aristotel

Şcoala din Atena(1509), în întregime şi 

detaliu,Vatican.Palatul Vaticanului, Sala 
Tribunalului Apostolic)
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