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EGILEEI BURUZ
1. Xabier Agirre. ASKATASUNA (Nahikundea) ETA ORDENA (Arrazoia):
BATERAEZINAK?
Eibartarra, Salamancako Pontifizioan ikasle; argitara emanak ditu zenbait ipuin eta
artikulu, UEU-ren Filosofia Sailak argitaratu zuen azken aurreko liburuxkan esaterako.

2. Esteban Antxustegi. DESIOA ETA ARRAZOIA PENTSAMOLDE
ESTOIKOAN.
Elgoibartarra. Filosofi irakaslea Getxoko institutuan. Literatur Gazetan eta beste zenbait
argitalpenetan lanak eginak ditu. Filosofia estoikoan murgildua, iaz ere Grezia eta
Erromako pentsamolde honi buruzko lan bat argitaratu zuen etxe honen eskutik.

3. Jabi Oianguren. NAHIKUNDEA (Helburua) ETA RAZIONALTASUNA (Bidea
etaJakintza).
Gernikakoa. Filosofian lizentziatua, bere ikerketa eremua Logika eta Zientziaren Teorian
kokatua gehien bat.
4. Gotzon Arrizabalaga. ARRAZONATZEKO BORONDATEA (Hegel-en dialektika
ulertzeko ezinbesteko jauzi existentziarioa).
Lezokoa. Donostiako Filosofi Fakultatean Ontologia irakaslea. Egun bere tesi doktorala
prestatzen ari da, jorratzen diharduen baratza Hegel filosofoaren obran dagoelarik.

5. Jexux Arrizabalaga. G. HUMBOLDT ETA EUSKARA.
Azpeitiarra. Euskara irakasle, itzulpengile, Larrun aldizkarian eta UEUren filosofi
liburuetan artikuluak argitara emanak ditu. Zientziaren Filosofia da besteren artean gehien
lantzen duen gaia.

6. Federiko Zabala. W.V.O. QUINE-REN FILOSOFIAREN SEMANTIKA
ZIENTIFIKOAZ.
Ordiziakoa. Filosofian lizentziatua eta azken bolada honetan W.V.O. Quine filosofo
amerikarraren pentsamendua ikertzen ari da.
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7. Mari Jose Telletxea. ZEDARRIKETA ERIZPIDEA, PSIKOANALISIA ETA
FALTSAZIONISMOA (Psikoanalisiaren azterketa metazientifiko baten hastapenak).
Oiartzungo gazte honek kaleratu duen lehenengo lana aurkezten digu. Egun, Donostiako
Filosofi Fakultatean ikasten ari da eta gogoko dituen gaiak Zientziaren Filosofiakoak
dira.
8. Xabier Arrazola. ARRAZONAKETA: EGUNGO HURBILKETA

Legazpiarra. Gasteizko Filologi, Geografi eta Historia Fakultatean Logika Formala
irakasten du. Arrazonatze arrunta, honen formalizazio posibilitateak eta azken hauen

aplikazioak. Adimen Artifizialean ikertzen ari da bere doktoradutzarako.
9. Joxe Agustin Arrieta. RAZIONALISMOA LEIBNIZENGAN.

Oreretakoa. Donostiako Filosofi Fakultatean Logika irakaslea.
10. Martin Barriuso. ARRAZOIA ETA NAHIKUNDEA ZIENTZIAN:
DETERMINISMO BIOLOGIKOA.
Bilbokoa. Filosofian lizentziatua eta Doktoradutzako ikaslea. Biologiaren barneko
korronte deterministen oinarri sozio-politikoak ari da aztertzen bere lanean.
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Ilitzaurrea

HITZAURREA
Urteroko ohiturarekin jarraituz, U.E.U.-ren filosofia Sailak 1989ko Uztailean
Larraona Ikastegian aurkezturiko lanen bilduma irakurtzeko aukera eman nahi dizu.
Lan hauek urtean zehar prestatutakoak izaten dira. Gehienak aldez aurretik
aukeratutako gai orokor batean bildutakoak baldin badira ere, gai honekin zer ikusirik ez
duten lan batzuei ere tokia ematen zaie. 1989-rako Filosofia Sailak aukeratutako gai
nagusiak ARRAZOIA ETA NAHIKUNDEA izena darama.
Mendebaldeko pentsamendu tradizioaren muinean dagoen Aristotele Estagirarraren
"Politika" izena daraman testuan, gizakiaren oinarrizko ezaugarriak aurkitzen ditugu: bere
izaera soziala eta, honekin elkarloltuta, arrazoiduna (hiztuna, LOGOS-duna) izatea.
Honen arauera, gizakiak bere burua gizatiarragoa egiteko politikan parte hartu eta
arrazoiaren bidea jarraitu behar du.
Goian aipaturiko tradizioaren beste iturrietara joaz, gizakia gainontzeko
animaliengandik bereizteko erizpidea Nahikundean oinarritzen da. Hor •ela, arrazoidunak
ez diren mamiferoek sexu harremanak araldi mugatu batean burutzen dituzte eta gizakiok
sexu harremanetarako ez daukagu araldirik; gizakiongan desiraren agerpena luzatu eta
eraldatu egin daiteke.
Azkenengo bi ahapaldietan gizakia definitzeko datozen erizpideak aurkakoak direla
ematen badu ere, aldi berean elkarrekin osagarriak dira: hau da, oposaketa osagarri batean
ematen dira.
Filosofia gizakion lana da, gainontzeko animaliek ezin dute Logos edo Hitzaren
eremuan ihardun, eta jainkoek egin lezaketenaren berri zehatzik ez dagoenez bazterturiko
hipotesi gisa utziko dugu. Gizakiarengan Arrazoia eta Nahikundea agertzen badira, giza
ihardueretan bi elementu hauen presentzia logikoa da, eta jakina Filosofiaren baitan ere.
Etimologiaren bidezidorrak sarritan oso labankorrak badira ere, Filosofia hitzaren
ondorengo etimologia klasikoa onar dezakegu:
filo >

t 2n,

co — 'c7.)

FILOSOFIA
sofia > a o

a,

(jakintza)
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Hitzaren lehenengo zatiaren ahaide den cp t X co aditzak dituen adierak
ondorengo hauek dira:
-adiskidetasunez edo maitasun garbiaz maitatzea; adiskide bezala tratatu,
zaindu, harrera egin; laztandu, musukatu, sexualki maitatzea; plazerez
ikusi; onartu; antsiaz bilatu, atzeman nahia, gura ukan, antsiatu, irriki;
norberaren gustoa edo plazerra egin.

Ikusten denez, datozen adieren artean nahia eta desirarekin zer ikusirik dutenak
ugari dira. Honek zer erakusten digu?, gutxienez honako hau: mendetan zehar bere burua
razionalena jo duen Filosofiaren baitan nahia eta desira daudela. Honela, gure hizkuntzak

eman digun "gogo" adierazlearen bitartez, mugak ezabatu gura dituen Nahia eta
definizioen bila dabilen Arrazoia baturik agertzen zaizkigu aurkakotasunean.
Jakinduri gogoak batzen gaitu hemen, baina zein jakintza motaz ari gara
Filosofiari buruz mintzatzen garenean?
Goiko galderak sortzen duen arazoa bideratu nahian pentsalari bakoitzak bide bat
aukeratzen du. Ondorengo lerroetan lanen egileek, batzutan esplizitoki eta besteetan
inplizitoki, beraien jarreraren berri emateko idatzi dituzten lanen irazkin labur batzu
datozkizu.
Xabier Agirre eibartarraren testuak, "ASKATASUNA (nahikundea) ETA
ORDENA (Arrazoia): BATERAEZINAK ALA BATERAGARRIAK?" izenekoa,
Zuzenbidearen Filosofia eta Filosofia politikoaren eremura eramaten gaitu. Hemen
autoreak legeak historian zehar izan dituen aro desberdinak aztertzen ditu eta aldi berean
aro hauen islada historian zehar eman diren hiru zuzenbide tipotan (Zuzenbide natural
metafisikoa, Zuzenbide natural razionala eta Zuzenbide positiboa). Honez gain, egileak
Zuzenbidearen teorian dagoen zenbait arazo adieraziz erreflexio eta eztabaidarako gaiak
proposatzen ditu (Demokraziaren ideia, Zuzenbidearen eginbeharra,...).
Esteban Antxustegik, Estoizismoaren kontzeptu garrantzitsuenak azalduz,
pentsamolde estoikoan Desioa eta Arrazoiaren arteko problematika erakusten digu.
Jabi Oiangurenek, Arrazoia eta Nahikundeari buruzko gogoeta pertsonal baten
bitartez, bere ustez bi kontzeptu hauek dituzten ezaugarri nagusiak eta ezaugarri hauen
arteko lotura era eskematiko batez azaltzen du.
Hegel eta Heidegger-rengandik jasotako kontzeptu batzuk erabiliz, Gotzon
Arrizabalagak Filosofiaren munduan bere burua sartu nahi duen bakoitzak igaro behar

Hitzaunea

duen bide prefilosofikoaz hitzegiten digu. Bertan, bere ikuspegitik, egileak dialektika
hegeliarra ulertzeko filosofoak hartu behar duen jarrera existentziala azaltzen digu,
"G. HUMBOLDT ETA EUSKARA" izenburua daraman testuan, Jexux
Arrizabalagak Humboldt hizkuntzalari germaniarraren Hizkuntza eta Herriaren arteko
teoriaren berri ematen digu. Aldi berean, Euskarari buruz zeuzkan eritziak eta bere
garaikide izan ziren euskaltzaleekin izan zituen harreman pertsonal eta teorikoak
dakarzkigu.
Ordiziako Federiko Zabalaren "W.V.O. QUINE-REN FILOSOFIAREN
SEMANTIKA ZIENTIFIKOAZ" izeneko lanean pentsalari amerikar honen arazo
teorikoak nondik datozen eta filosofo honek bere semantika zientifikoaren bitartez
emaniko erantzunak datoz. Semantika quinearra hobekiago ulertzeko, Zabalak errealismo
semantikoarekin kontrajartzen du, ondoren filosofo honen pentsaerari buruz bere eritzi
kritikoa emateko.
Zientziaren Filosofiak duen gai garrantzitsuenetariko bat (zientifikotasunaren
arazoa) aztertzen du Mari Jose Telletxeak bere lanaren lehen zatian. Jarraian, mende
ho\netako Zientziaren Filosofian egon den korronte batek, faltsazionismo izenarekin
ezagutzen denak, psikoanalisiari egin dion kritika eta, psikoanalisiaren ideia nagusiak
azaldu ondoren, egileak proiektu bat plazaratzen du: "Psikoanalisiaren berregiturapena I.
Lakatos faltsazionista hungariarraren teorien arabera".
Xabier Arrazolaren testuan izenburuak, "ARRAZONAKETA: EGUNGO
HURBILKETA" dioen bezala bertan arrazonaketari buruz gaur egun egiten ari diren
zenbait ikerketen berri ematen zaigu. Adimen Artifizialeko tekniken azalpena emanez,
Filosofiaren arlotik datorren jendeak eremu honetan iker lezakeenerako lehen hurbilpena
datorkigu.
Joxe Agustin Arrieta filosofia leibniziarraren bi printzipiotan (Jainkoaren
existentzia eta Bereiztezinen printzipioa) oinarritzen da pentsamendu leibniziarreko
"Askatasuna eta gertagarritasuna"-ren gaia esplikatzeko. Bukatzeko, filosofia honen
zenbait ondorio ateratzen du.
Azken testuan, Martin Barriusok determinismo biologikoaren adibide batzu
aztertzen ditu, teknologia eta ideologiarekin duten harremanaren ikuspuntutik, zientziaren
bilakaerarekin uztartzen dituelarik.
Irakurleak ba du non aukeratu, beraz agur eta hurrengo arte.

Mitxel Gorosabel

Askatasuna eta ordena
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ASKATASUNA (NAHIKUNDEA) ETA ORDENA
(ARRAZOIA): BATERAEZINAK ALA
BATERAGARRIAK?
Xabier Agirre
Bapatean ikusten den arazoa da hau. Nola ezkondu indar zentrifugo bat (askatasuna)
indar zentripetu batekin (ordena)? Zeren hala bait da, gizaki guztion askatasuna mugarik
gabe praktikan jartzeak beharbada kaosera ginderamatzake. Edonork, edonoiz eta edonon
gogoak ematen diona eginez gero denbora asko itxaron gabe autosuntsiketara helduko
ginateke. Baina hau hipotesi hutsa da, errealitatetik oso urruti dagoena. Gizakia gizaki den
aldetik errepresio moeta askotara dago ohituta, nahitaezkoak gainera. Freud-ek
haurtzarokoak argitu zituen eta, hortaz, betirako arrastoa uzten duten pertsonalitatearen
ezaugarriak agerian jarri: lotsa, inhibizioa, beldurra, e.a. Haurtzaroan bertan eta
nerabezaroan heziketak hierarkien ezagutza ematen digu, sozializazioa erakusten eta
kultura baten pisua ezartzen. Ezin gatzaizkio itzuri inolaz ere egoera honi, orain ezagutzen
dugun gizakiaren funtsean bait dago.
Mugek inguratuak bizi gara, ez dago askatasun osoaren esentzia duen inor.
Askatasuna ahalbide guztien aurrean preferentziarik gabe edozein hartzeko gaitasuna bezala
ulertzen badugu behintzat. Hau ere irreala da, Buridan-en astoa ez da inoiz gosez hilko
sarri samar bi lasto fardo jartzen badizkiote. Bi estimulu berdinen aurrean gosearen
estimuluak gaindituko du. Hau da, edozein aukeraketa egin baino lehen ere erabakiaren
arrazoiak in nuce daude aukera aurkeztu bezain laister aurretik pentsatutakoa egiteko.
Mundua determinista da eta gizakia, honen dimentsio espirituala goraipatzen dutenen
ahaleginek kontrakoa aldarrikatu ar •en, kausa-efektuaren katean leporaino dago murgildua
(ez naiz ausartzen kokoteraino dagoela esaten, gizakiak zizare batek baino erantzun
zabalagoak bait ditu eta, hortaz, diferentzia ere kuantitatiboa ezezik kualitatiboa ere bada).
Egiaz, askatasuna aukera izatearen factum-ari bakarrik dei dakioke. Ahal ala ez ahal, hori
da galdekizuna. Orain abesteko ala ez abcsteko askatasuna badaukat, baina ez, ordea, nire
burua txori bilakatzekoa, soil-soilik "ez bilakatzearen" aukera bait dut. Era berean, beste
arlo askotan froga hori egin daiteke askatasunaren hedapena ezagutzearren. Azkenean
seguraski konturatuko gara ahal ez duguna ahal duguna baino askoz zabalduagoa dagoela.
Alde horretatik zein ezinduak garen ohartu ondoren aurrera jo dezagun.
Askatasunaren ingurune nagusiena gizartea da, zeren irla galdu batetako naufrago
bakarti baten askatasun arazoak beraren gorputzaren ahaletara mugatuko bait dira.
Besteekin bizitzeak, ordea, antolamendua eskatzen du; arrazoiaren bitartez gizabanako
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guztien askatasunak nola-hala konpondu behar dira kosmos moduko bat paratzekotan.
Askotan aipatzen den esaldi hori "zure askatasuna nirea amaitzen den lekuan hasten eta
amaitzen da" egia da: gauza da puntu hori non dagoen erabakitzea.
Edozerren antolaketa erizpide jakin baten emaitza da. Gizarteak ere, halatsu,
kontzepzio desberdinen arauera tajutzen dira. Legea da tresna.
Hasieran proposatzen genuen arazoan aurrerapausu bat eman dugu. Indarraren
intolerantzia da askatasuna hiltzen duena, ez aitzitik, arrazoia. Indarrak hori bera esan nahi
du, irrazionaltasuna. "Gauzak honela egin behar dira eta kitto" esango luke indarraren
inperioaren defendatzaileak. "Gauzak honela egin behar dira honegatik eta hargatik"
esango luke razionaiista politiko batek. " Gauzak nahi dudan bezala egingo ditut" lesake
anarkista indibidualista batek (anarkismo tradizionala ez da inoiz izan halakoa,
organizazioan sinetsi izan du eta).
Guztiok dugun prudentziak bigarren eritziari jarraitu erazten digu. Honela dio
S. Alvarez Turienzo-k: "legearen ordezkaria" zeinak ez duen derrigorrez indarrezko orden
baten funtzionario exekutiboa izan beharrik, baizik eta, betekizun naturaletan
oinarritutako lege hura, zeinak edozein banakoren edo talde partikularren bulkada
enpirikoren gainetik gizatasun orokorraren garaipena suposatzen duen"1.
Boterea consensus zabalik gabe hartu duten errejimenetan ezin gaitezke lasai
bizi, gure egoera aldakorra litzateke gehiengoari muzin egiten dionaren menpean, zeren
estatistikoki gehiengo horren barnean egoteko ahalbide gehiago izango bait luke edonork
gutxiengo pribilejiatuaren barnean baino.
Consensus horick lortzeko hiritar guztien (edo gehiengoaren) interesak kontutan
izan beharko ditu boteregaiak, hiritar horiek komentzitu eta boterea lejitimoki eskuratu
beharko du; gero, handik hiritar guztien sustapenean eta goraltzean lan egingo duelarik.
Aurrez pentsatutako prozedura batzuren bitartez azterketak egingo zaizkio eta berehalaxe
aginduak konplitu ezean herriak kanpora lezake besterik gabe.
Horra hor demolcrazia errepresentatibo baten funtzionamendu ideala, azken urteotan
arrakastatsua gertatzen ari bide dena. Partidu bakarreko herrialdeak ere horretara datoz
presaka beren kontraesanak askatuko dituelakoan. Eta demokrazia da (esanahi zabalean)
arrazoian oinarritzen den eredu politikoa. Zergaitik?. Demokrazia prozedura unibertsalen
gainean eraikia dagoelako. Bobbio-ren hitzetan "lcgeen gobernua" eta ez "gizabanakoen
gobernua" da demokraziaren esentzia: "legeen gobernuak gaur bere garaipena ospatzen du
demokrazian. Zer da demokrazia odol isurketarik gabe gatazken ebazpenerako erregela
1 Alvarez Turienzo, S: "La lucha por el derecho y la Autorrealizacidn del hombre", in
Miscelnea en honor a Juan Becerril y Anttin Miralles, Revista de Occidente. Madrid.
(1974). 53. or.
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sorta bat izan ezean? Eta zertan datza gobernu demokratiko on bat, batez ere, erregela

horien errespetu zintzoan ez bada? (...) lasai ondoriozta daiteke demokrazia berez legeen
gobernua dela esanaz" 2 . Filosofo greziarrek ere, (nola ez!), arazo honetan industu zuten.
Aristotele eta Platon eritzi berdinekoak ziren kasu honetan. Estagirarra legeen aldekoa
agertzen da bere "Politika"-n: "zeren hobe bait da pasioen menpe gera ez daitekeen zerbait,
pasioak berezkoak dituena baino. Halaber, legeak ez du pasiorik, zeina, aitzitik, giza
arima guztietan derrigorrez agertzen den" 3 . Platon-ek antzerakoa egiten du "Legeak"
idazkian: "legea gobernarien menpe eta autoritaterik gabe dagoen lekuan, hiriaren
hondamena dakusat; eta, aitzitik, legea gobernarien jabea eta hauek haren esklabu diren
lekuan, hiriaren salbazioa dakusat"4.
Platon-ek berak "Politikoa"-n unibertsalitate honi akatsak ateratzen dizkio. Legeak
orokortasunean geratzen dira eta kasu partikularrek, legeen ekintza manupetik at
daudelarik, gobernari jakintsu baten beharra dute. Legeak, aldiz, gobemarien gutizia
partikularrei hesia jartzen die, eta hortaz, dilema gaitza da bietatik bat aukeratzea. Noski,
esan gabe doa bietan ere kasu optimoa suposatzen dugula, hau da, legerik zuzenenak eta
agintaririk bikainenak. Berchalaxe argudia daiteke garrantzitsua gobernu ona izatea dela eta
ez nolakoa, baina dilemaren bi zatiek gizartearen funts kontrajarriak defendatzen dituzte eta
praktikan gobernu perfektu horretaranzko bidean aukeraketa egokia egin beharko genuke.
Historiak beti zerbait erakusten digu eta horretara joko dugu, arinki bada ere.
"Gizabanakoen gobernuari" ikuspegi desberdin zenbaitetik begiratu ahal zaio. Eskuarlci
tiraniarekin erkatzen da, hitz honek duen esanahi negatiboa berekin hartuz. Boterea extra
legem erabiltzea da tirania (monarkia, aldiz, "legeen gobernuaren" barnean legoke Bodin-ek, Hobbes-ek, Montesquieu-k eta Hegel-ek ulertzen zuten bezala bederen. Erregeak edo
subiranoak lege positiboetatik aparte egon arren Jainko legeen eta lege naturalen pean
behar zuen jokatu). Tiraniaren ondoan caesarismoa edo bonapartismoa aurki daiteke,
herriaren gobernu kaotiko baten ondoren haien alde gobernatzen duen tiranoa litzateke.
Alderdi positiboan "gizabanakoaren gobernua" familia baten aita bezala ulertzen da;
subiranoak justizia kutsu paternalista batez administratzen du. Kasu partikularretan
erreparatuko luke, ez legearen itsutasunaz jokatuko. Kant-ek, halere, oso eritzi aurkakoa
darabil forma horri buruz, "despotismorik okerrena"tzat joaz. Ikuspegi positiboaren
hildotik legegile zuzenak, jakintsuak, estatuaren fundatzaileak eta heroeak iker daitezke,
baina Bobbio-k oso urriak direla gehitzen digu: "historikoki, gizakiaren gobernua legeen
gobernua oraindik sortu ez denean agertzen da, edo bestela iraulpen-krisi egoera baten
aurrean ez dela egokia erakusten du"5.

2 Bobbio, N.: El futuro de la democracia. Plaza & Jan6s, Barcelona. (1985). 221 or.
3 Aristotele:
4 Platon: Las leyes. Aguilar. Madrid. (1966). 715 d.
5 Bobbio, N.: Id. 216 or.
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Beste momentu guztietan legeen gobernuak era batera zein bestera agindu duela
suposa daiteke. Halaxe izango da gainera, zeren pentsamendua razionala bilakatu zenetik
munduaren ordenaketaren atzetik ibili bait dira pentsalariak. "Morala gizaldari beti orden
hori eskaintzen saiatu da, zera, alde batetatik, kaosetik aldenduko duena eta, bestaldetik,
indarraren eskutan erortzea egotziko duen ordena, hain zuzen ere. Intentzio berekoa izan da
zuzenbidea halaber" 6 . Lehen anabasa atzean utzita hiru momentu ikusten ditu Alvarez
Turienzok legearen inperio honetan:
1. Munduak zentzua duelako intuizioa.
2. Munduak ez du berezko zentzurik ez motiborik ezta logikarik ere, arrazoiak, ordea,
errealitateari eman diezaioke.
3. Kanpoko razionalitateak porrot egiten du eta gertaeren konstataziora eta antolaketa

logikora mugatzen
Antolaketak ez du, ordea, substantzia logikorik;ez berezkorik,
ezta transzendenterik ere.
Hiru aro hauek zuzenbide mota banatan gauzatzen dira: Zuzenbide natural
metafisikoa, Zuzenbide natural razionala, Zuzenbide positiboa 7 . Hiru hauen artean ere bi
erizpide desberdinei jarraituz beste hainbeste banaketa egin daitezke zein alderdi
azpimarkatu nahi den kontutan hartuz.
Lehena "berberatasunaren teoria" eta dualtasunaren teoria" bereizten dituen mugaren
arauera egiten da, hau da, errealitatea eta arrazoia gauza bat direnentzako arazoaren gakoan.
Identifikazioaren aldekoak Anaxagora dute aintzindari eta hiru ideiatan oinarritzen dira:
"1) mundua razionala da, 2) razionaltasun hau era berean ontologikoa eta ontonomikoa
da, hau da, denaren berri ematen du eta jazoera zuzentzen du, 3) beraz, errealitatea eta
arrazoia izana eta behar izana harmonikoki bat eginda eta erlazionatuak ulertzen dira"8.
Arrazoia gauzaren substantzia da kasu honetan. Besteak, ordea, arrazoia errealitatearen
gainean ezartzen den errekurtso operatibotzat erabiltzen du. Ez du uste berezko ezer
duenik, gizakiak jartzen diola baizik. Bat esentziala da, esentzien bila bait dabil beti;
bestea, aldiz, mentalista, modernoa, subjektibitatean sinisten bait du. Pentsamendu
politikoan ondorioak zeharo desberdinak dituzte biek. "Berberatasunaren teoriaren" hildoan
izadiak bere esentzian gordetzen duena azaleratu beharko dugu gizartea harmonia horretan
murgiltzeko. Hauxe bera jazoko da Erdi Aroko pentsamenduan, Jainkoak arrazoi baten
neurrian egin zuen mundua eta gizakioi neurri horretara tolestatzea dagokigu.
Nominalismoak mugak jarri zituen jada, aintzinean esentziaren ametsak zapuztuz.
Tradizio hau errekuperatuz, metafisika esentzialistari kritika zorrotza eginaz Filosofiak
6 Alvarez Turienzo, S.:
7 Cfr, Id. 63 or.

Id. 50-1 or.

8 Alvarez Turienzo, S: La lucha por el derecho y la autorrealizaci6n del hombre, 11 hacia un
"derecho natural" post-iusnaturalista. 357 or.
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Zuzenbide naturala eraiki zuen arrazoi autonomo batean oinarrituz. Gizakiak berak
aukeratuko ditu baloreak eta arrazoiak lagunduko dio lan horretan. Etapa honen buruak
Grocio, Pufendorf, Thomasius, Leibniz, Wolf eta Kant lirateke. Zuzenbide naturalaren
epoka klasikoa deitzen zaio honi.
Pentsamendua ez dago inoiz geldirik eta arrazoiaren nagusitasuna lortu ondoren
boterea areagotuz joango da hura, arrazoi naturala arrazoi autonomo bilakatu arte. Ez da
egongo ezer arrazoia ez denik, zientzia positiboek garaitu egingo dute eta garaipen honen
zurrunbiloan Zuzenbideak ere etsiko du. Arrazoi positiboak bere inperioa zabaldu du eta
pentsamenduaren eremu guztiez jabetu. Kelsen-ek, Wien-go Zirkuluaren ordezkariak,
"Zuzenbidearen teoria hutsa" proposatu zuen duela mende erdi, korronte hau puntaraino
eraman zuelarik.
Horra hor, bada, lehen banaketa. Demagun Descartes-ek filosofia modernoa sortu
zuenean gertatu zela haustura erabakior hau. Esentziaren kezkak subjektibitatearen
kezkari utzi zion lekua eta iraulpen honetatik zientzia modernoa eratorri zen azkenean.
"Filosofia eta zientzia modernoa imajina teologikoa munduaren barrenera eramatea bezala
ulertu behar dira, han mundanoki honekin jarduteko. Beste inongo gertaera izpiritualik ez
du gure kulturaren historian honek baino garrantzi handiagorik, zeinak Mendebaldeko
gogoetaren jardunean egiazko haustura, errotiko berrastea suposatzen bait du"9.
Baina aurretik bereizi ditugun hiru aroak beste era batera ere sailka daite7ke.
Begirada diakronikoa erabili beharrean begirada sinkronikoan geratzen bagara, gaur
eguneko teorien sailkapenean, hain zuzen ere, zientzia positiboa da benetako mugarria.
Honen zcirdunen eta Zuzenbide naturalaren (bai naturalaren, bai razionalaren) zordunen
artean egin daiteke banaketa.
Honetarako lehen bi aroak jite berekoak direla kontsideratu behar da. Biek nonbait
gotortasuna aurkitzen dute, zeinetik araudiak eta legeak aterako dituzten, berdin dio
naturan ustezko esentzia ikusten den ala geuk geure arrazoiaren arauera batzuren batzu
proposatzen ditugun. Bietan printzipio unibertsaletan oinarritzen da gizartearen arauketa.
"Honela Zuzenbide natural bakar batetaz hitzegin izan ahal da, baita zuzenbide klasiko
batetaz ere, antzinako araudi naturalaren edukinak, beste ezaugarri guztiez, gordetzen
dituen arrazoi horri ere barruan sartuz, baina honen oinarriak ezeztatu ondoren"10.
Ezaugarri nagusi batek korritzen ditu bi aroak; printzipio substantibo bat proposatzen da
azken finean bietan. Dela jainko baten nahia betetzea, dela gizakiaren nahiz gizartearen
kontzepzio baten kondizioak prestatu, denek oinarri "bete" bat dute eta horri buruz
eraikitzen dute aktuazio juridikoa.

9 Alvarez Turienzo, S.: Id. 375 or.
10 Alvarez Turienzo, S.: Id. (1974), 78or. Kontraesankorra badirudi ere; autoreak berak
arauketa bietarako arrazoiak ematen dizkigu. Edo nik halaxe aurkitu ditut behintzat.
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Korronte honen aurrean positibismo juridikoa deitu izan zaiona daukagu.
Zuzenbide naturalak kritika zorrotzak jaso ditu alde guztietatik; arrazoi gotorrena
erlatibismoaren salaketa izan da. Gutizia pertsonal eta momentukoan mende zegoen
uneoro zuzenbidea eta, hortaz, ez zen fidagarria. Positibismo juridikoak indar sozialen
kontrol aparatoaren razionalizazioa bilakatzen du. Honek esan nahi du Zuzenbidea, beste
giza zientziak bezalaxe, gero eta teknifikatuagoa bilakatzen saiatuko direla zientzia
positiboen kategoriak erabiliz.
Asmo honekin Zuzenbide naturalak zuen aiurri normatibistatik ihes egin nahi du;
honela Zuzenbidearen Filosofia sortzen da, hau da, normak dira bere aztergai baina bera ez
da hauek suposatzen duten inplikazioan sartuko, epistemologia soilean geratuko da
zientzia berri hau. Bizitza soziala tajutzen duten arauak objektu bezala ikusten ditu eta
bera ez da hauen iturburu, moraletik at egon nahi du. Beste gauza bat da beti lortu izan
duenentz. Arazo hau guztiz erabakiorra da zeren zenbaitetan diskurtso zientifikoak, eta
askotan salatu da zientziak itxuraz nahigabe berarekin daraman metafisika, deskripzio
hutsa delakoan, gizartearen ikuspegi zehatza eta proposamen moralak jaurtikitzen bait
dizkigu.
Lehen momentuan positibismo juridikoa gizakiaz eta gizarteaz giza zientzien
laguntzaren bila ibili Halere, laister konturatu zen joera horretan Naturaren
subjektibitatez blaituta amaitzen zela azkenerako, eta posturak gogortu egin zituen;
logika propio bat eraiki nahi izan zuen eta, honek zuzendua, berezko orden arautzailea
antolatu. "Kanpoko orden soila litzateke, sistematikoki egitaratua, zentzu inmanenteekiko
agnostikoa eta baloreekiko neutroa" i 1.
Ez da zaila asmatzen asmo honek dakartzan partzialtasuna eta ezintasuna. Edozein
saiaketa murriztailek errealitatearen zatirik handiena beti kanpoan uzten du eta mundua
menpean duelako uste faltsua izaten ohi du guztietan. Pentsalariek errazera jotzen dute,
gehienbat anbiguitaterik gabe hitzegiteko eremu ezagun konkretu bat izatekotan, eta
ikuspegi bategile bati uko egiten diote. Okerrena ez da hori egitea, hori egiten ari dela ez
jakitea baizik. Korronte neopositibistek eta analitikoek aizkorakada ederra eman zioten
izanari, zatirik txikiena goata artean gorde zuten, handiena, aldiz, komunetik behera bota
zuten alferrikako hitzak zirelako aitzakiaz. Ez dago dudarik gauzak asko erraztu zituela, eta
Filosofia ulergarria eta fidagarria bilakatu zuela, bai, baina pentsamendua ez zen
horretarako jaio. Egiaren bila ibiltzea da bere lana, horratik, eta horretan ez du etsi behar.
Edozeinck har lezake lehen axio q atzat "errcalitatca cz da sinplea, prohlematikoa baizik"
esaldia.
Partzialtasuna ezezik akats metodologiko ikaragarria ere egin dute zientzia "garbi"
hauek. "Gizakia gizakirik gabe" aztertu nahi izaten dute, hau da, gizakiaren manifestazio

11 Alvarez Turienzo, S.: Id. 393-4.

Askatasuna eta ordena

19

zenbagarri mugatzen da beraien lana, gizaki errealari jaramonik egin gabe. Konklusio
unibertsalak izaten omen dituzte, baina ez dute muturrik sartzen neurtezinak diren
alderdietan.
Joera positibistan zein joera naturalean itzuriezinak dira aspektu ideologikoak.
Zuzenbide naturalean ez dago zertan ukatzen ibili beharrik zeren ideologia bait da berezko
funtsa, edo hobe esanda, ideologia osoaren zati garrantzitsuenetarikoa bait da. "Goian
aipaturiko Zuzenbide naturalaren kodeak ideologietan babesten dira, zeintzuk denborak
baldintzatutako interesak a posteriori zuritzen bait dituzte"12.
Positibismo juridikoak ez du aitortu nahi bere hasieran interes batzu zeudenik,
metafisikaren zeharo aurkakoak eta bere jardueran ondorio praktikoak eragiten dituenik.
Beharbada hauengandik aparte egon nahiko du baina alferrikako portaera da hau giza
zientzia batean. Arerio asko sortu zaio positibismoari, batez ere gizakiaren
espontaneitatean eta askatasunean sinesten dutenen artean. Hauek Zuzenbidearen
objektibizazioa naturalitatearen parean jartzea salatuko dute, beste hitz batzutan,
"positibismoaren pausuak bere logika beragatik bizitzaren aurka doana honen ordenutzat
jotze makurra bezala ikusiko dira, represibo eta dominazioa sistema bilakatzen
delako"13.
Mugimendu erromantiko guztiak jarri zaizkie aurrean, baita "susmoaren
filosofoak" ere dagoenaren salaketa egiten duten aldetik. Marx, Freud eta Nietzsche
jakintza adar desberdinetatik egoera faktikoaren kritikara abiatzen dira gizakiaren ahalak
oztopatzen dituen egiturak suntsitzekotan. Bakoitzak giza esentzia gune desberdinetan
ikusten du baina hirurek giza esentzia honen zanpaketa agerian jarri nahi digute.
Nietzsche-rentzat "izana errugabca da", instintuen mundua ere, halaber, errugabea da;
baita Hegel-en genio historikoa edo Marx-en produkzio indarrak, edo Rousseau-ren
"borondate orokorra" ere. Beraz, oinarria errugabea delarik, horien degradazioak edo
kontaminazioak sortzen dituzten fenomenoak dira errudunak. Egitura negatibo hauen
epaiketan egoeraren iraultzea proposatuko da tentsioen askapena lortu asmoz. Propio
teoria iraultzailea deitu daitezkeenak komunismoa eta anarkismoa bidearen helmugan
jartzen dutenak dira. Batzuk gizakiaren ontasuna sinestuta Zuzenbidearen deuseztapena
aldarrikatzen dute, edo bestela zuzenbide espontaneo bat. Beste batzuk zuzenbide berri
bati buruz lan egingo lukete, zaharra oztopo den aldetik suntsituz eta egitura berri orokor
baten emaitza izango den zuzenbide bat eskatuz.
Positibismoak eraso gogorrak jasan zituelarik balantzaka hasi zen joan den
mendeko konbultsio sozialak argitu eta cutsi ezinik gertatu zenean. Batetik korronte
honck formari soilik begiratzen dionez, hau da, legeen egituraketei bakar-bakarrik,

12 Alvarez Turienzo, S.: Id., 414 or.
13 Alvarez Turienzo, S.: Id., 394-5 or.
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edukina bost ajola dio. Edukina aldiz, ibaiaren ura bezalatsukoa da, egiaz harria zulatzen
duena, alegia. Ez bait dira berdinak ile kiskur guztiak akabatzera behartzen duen legea eta
bideetan eskumatik joatera behartzen duena. Hortaz, zuzenbide natural berri bat sortu zen;
halanola, marxismoa bera, lehen esan dugun legez, eta besteak beste existentzialismoa.
Ndrenberg-eko tribunalak lege transzendentaletan oinarritu ziren eta azkenengo zuzenbide
naturalaren emaitzarik umelena ere: 1948ko giza eskubideen deklarazioa.
Hor ditugu, gaurko egunean bi erraldoi borrokan alor politikoan, alegia, metafisika
eta zientzia, gauzak asko sinplifikatuz. Gizakiak eskubideak badituela esaten dutenak eta
teoria utilitaristak, esaterako.
"Halere, eta nahiz eta gai honek polemika interesgarri eta zorrotzak eragin
ditzakeen, badirudi mentalitate juridiko bezala positibista indarrean dagoela. Mentalitate
horren arauera iusnaturalismo zaharra antzinako ondar ohoreduna da" 14 . Eritzi hau ez da
zeharo okerra demokrazia formalen markoan. Tradizio liberala gero eta indartsuago dago
mundu osoan, sozialismo erreala deitzen den hori ere haize berri hauen zale agertu da
zenbait lekutan. Botere politikoraino heltzeko aukera oposizioari ematea da,
dirudienez, errejimen lejitimo eta ile jitimoaren muga. Hauteskunde askatu itxurako
batzu dira froga demokrazia errespetatu bat izateko, hori eta gizakiaren integritateari
gutxieneko begirapena gordetzea bide dira bi baldintza nagusiak. Beraz, biak edukin
metafisikorik gabekoak. Nahi izanez gero, ordea, aurki geniezaioke pentsakera honi
gizakiaren ideia bereziren bat: indibidualista, askatasunzalea, projimoarekiko
mesfidantza, e.a. Baina helbururik hurrena antolakuntza paketsua dute, ez inongo ideia
mamitsurik. Gaurko egitura politikoak antolaketa finko batetarako arauak ematera
mugatzen dira: pluralismoa errespetatu nahiz gobernuak aldatzeko mekanismoak eratu
ditu, gutxiengoek ere hitza badute beren indar elektoralen neurrian, eta beste hainbat
koltxoi. Bigungarri hauek edozein tentsio sozial amatatzen dute. Egitura handi hauen
barrenean, aldiz, ez dago ideia segururik. "Ba al da oinarrizko eskubiderik?" 15 du
izenburutzat Bobbio eta Pondararen arteko polemika txiki batek. Lehenak ez du arrazoi
gotorrik aurkitzen giza eskubideak derrigorrezkotzat jo eraziko dizkigunik. Erlatibismo
historikoaren gainean eraikitzen du gehien bat bere argudiaketa, eta iusnaturalista eta
razionalista etikoak salatzen ditu. Honek ez du esan nahi hauekiko errespeto falta
aldarrikatzen duenik, zeharo bestcla, hauck defendatzeko manera berri bat proposatzen du.
Duela mende erdi Schumpeter-ek demokraziaren bi zentzu argitu zizkigun16.
Erizpide taxonomikoa ez da guk orain arte crabili dugunaren antzerakoa. Argitu dugunari
epistemologiakoa edo metodologikoa dei diezaiokegu, Schumpeter-ena, Max Weber-en
14 Alvarez Turienzo, S.: Id., 413 or.
15 Bobbio, N., Pondara, G. eta Veca, S.: Crisis de la democracia. Ariel, Barcelona. (1985).
85-95 or.
16 Schumpeter, J.A.: Capitalismo, Socialismo y Democracia. Ed. Folio.
Barcelona. (1984)
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jarraitzailearena, ordea, soziologikoa da. Demokraziaren teoria klasikoa definitzen zuen
lehendabizi, guztien-ongia eta herri-borondatearen atzetik doan teoria hain zuzen ere:
"XVIII. mendeko demokraziaren filosofia definizio honekin uler daiteke, alegia, metodo
demokratikoa da guztien-ongia egiten duen erabaki politikoen erakuntzaren sistema
instituzionala, horretarako beren borondatea lortzekotan biltzen diren indibiduoen
aukeraketaren bitartez herriari auziak bere kasa erabakitzen uzten diolarik" 17 . Teoria
klasiko honek razionalitate neurri handi bat eta hiritarren parte hartzea biltzen ditu, era
horretan eliteak eta aintzindariak alboratuz. Schumpeter-ek ez zuen demokrazia moeta hau
defendatzen, bestea baizik, zera," metodo demokratikoa da herriaren bozkarengatik
konpetentziaren bitartez hiritarrak erabakitzeko ahalmena hartzen duten erabaki
politikoetara heltzeko sistema instituzionala" 18 . Berak aitortzen du azken pentsakera
honetan indibiduoaren kontsideroa ez dela subjektu razionala, aitzitik, ez jakina
eta judiziorik gabetzat dauka, "hiritar arrunta politika arloan sartu bezain laister maila
mental ttipiago batetara jaisten da" 19 . Erabaki politikoak elite baten esku uztea da
demokrazioa modu hau. Schumpeter-ek ez dauka lotsarik hau esateko zeren bera elitearen
aldekoa bait da, politikoaren gobernuaren aldkeoa. Bi sistema hauek duela zenbait urte
pil-pilean egon zen polemika baten iturri dira, demokrazia zuzenaren eta demokrazia
errepresentatiboaren auzia, hain zuzen.
Amaitzera noa denak aspertu baino lehen. Gaiak gainetik aipatu ditut eta orain da
garaia, sakontzeko ez bada ere, gure artean ezdabaidatzeko. Laburbilduz hauek izan
daitezke zuen artera erreflexiorako eta eztabaidarako proposatzen ditudanak:
1. Demokraziaren ideia.
2. Zein da Zuzenbidearen egitekoa? Gizakiaren zentzu konkretu bati buruzko bitartekoa
ala pluralismoa defendatzeko erregela sorta bat.
3. Metodo asanblearioa versus metodo errepresentatiboa.
4. Euskal-Herriaren kasurako aplikapenak

5. ...
Gai hauetan aritzeko apunte soil batzu eman nahi izan ditut. Ezin izan dut eritzi
guztiak hemen bildu, zenbaitetan alderdi batekoak bakarrik ekarri ditut baina ziur nago
elkarrizketan nire hutsak eta akatsak bete eta zuzenduko direla.

17 Cfr. Id., 321 or.
18 Cfr. Id., 343 or.
19 Cfr. Id., 335 or.
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JATORRIZKO AIPUAK
"cl representante de la ley", que no tiene por qu6 ser el funcionario ejecutivo de algdn
orden de fuerza, sino aquella ley representada en las exigencias naturales, entišndase como
se entiendan, que supone el triunfo de lo humano general sobre cualquier impulso
enpfrico de un hombe o grupo particular".
Alvarez Turienzo, S.: "La lucha por el derecho a la Autorrealizacidn del hombre",
in Miscel6nea en honor a Juan Becerril y Antdn Miralles, Revista de Occidente.
Madrid. (1974). I. 53 or.
2"El gobierno de las leyes celebra hoy su propio triunfo en la democracia 1,Q116 es la
democracia sino un conjunto de reglas (las llamadas reglas del juego) para la solucidn de
los conflictos sin que se haya de recurrir al derramamiento de sangre? en qu6 consiste
el buen gobierno democr6tico sino, ante todo y sobre todo en el m6s riguroso respeto de
esas reglas? (...), puedo concluir tranquilamente diciendo que la democracia es el gobierno
de las leyes por antonomasia".
Bobbio, N.: El futuro de la democracia, Plaza & Janés, Barcelona. (1985). 221 or.
3"(...) porque es mejor el elemento al que no es posible quedar sometido por las pasiones,
que aquel para el que las pasiones son conaturales. Ahora bien, la ley no tiene pasiones,
que, por el contrario, se encuentran necesariamente en toda alma humana".
Aristdteles: Politica. Gredos. Madrid. (1988).
4"A116 donde la ley est6 sometida a los gobernantes y carece de autoridad, veo pronto la
ruina de la ciudad; y donde, por cl contrario, la lcy es señora de los gobernantes y los
gobernantes sus esclavos, vco la salvacidn de la ciudad".
Platdn: Las leyes. Aguilar. Madrid. (1966).
5"Histdricamente, el gobierno del hombre hace su aparicidn cuando el gobiemo de las
leyes no ha surgido adn, o bien muestra que no es adecuado frente a una situacidn de
crisis revolucionaria".
Bobbio, N.: El futuro de la democracia, Plaza & Jan6s, Barcelona. (1985). 216 or.
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6"La moral ha buscado siempre ofrecer al hombre ese orden que, por una parte, le preserve
frente al caos y, por otra, le impida caer en manos de la fuerza. Esa ha sido tambi6n la
intenci6n del derecho.
Alvarez Turienzo, S.: Idem.
8"1) el mundo es racional. 2) esta racionalidad es a la vez ontol6gica y onton6mica, es
decir da cuenta de lo que es y rige el acontecer. 3) Por consiguiente, se entienden
relacionados y arm6nicamente fundidos los aspectos de realidad y raz6n, ser y deber".
Alvarez Turienzo, S.: La lucha por el derecho y la autorrealizaci&I del hombre. IL
Hacia un "derecho natural" post-iunaturalista.
9"Ha de entenderse la filosofia y la ciencia moderna como el traslado de esa imagen
teol6gica al interior del mundo para operar mundanamente con ella. NingUn otro
acontecimiento espiritual tiene en la historia de nuestra cultura mUs inportancia que 6ste,
que representa una verdadera ruptura en la marcha de la reflexi6n de Occidente, un
recomienzo radical".
Alvarez Turienzo, S.: Idem.
10"Ha podido hablarse en consecuencia de un derecho natural, incluso derecho natural
clUsico, en relaci6n con los dictados de esa razian que preserva los contenidos de la antigua
normativa natural, con todas sus caracteristicas, pero despu6s negar sus fundamentos".
Alvarez Turienzo, S.: Idem.
11"Seria, en efecto, un puro orden externo, estructurado sistemUticamente, agn6stico
respecto a sentidos inmanentes y neutro a los valorcs".
Alvarez Turienzo, S.: Idem.
12"Los c6digos del susodicho derecho natural se amparan en ideologias, justificatorias
a posteriori de intereses temporalmente condicionados".
Alvarez Turienzo, S.: Idem.
13"Se tendeth a ver en los pasos dados por el positivismo el sucesivo y nefasto
acercamiento a sancionar como 6rdenes de vida lo que por su 16gica se vuelve contra ella,
por constituirse en represivo, en sistema de dominaci6n".
Alvarez Turienzo, S.: Idem.
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14"Sin embargo, y aunque el asunto diera lugar a muy interesantes pol6nicas, parece
confirmarse el hecho de que como mentalidad juridica de 6poca sigue vigente la positiva.
Desde esa mentalidad el viejo iusnaturalismo es un resto glorioso del pasado".
Alvarez Turienzo, S.: Idem.
17"La filosofia de la democracia del siglo XVIII puede ser comprendida en la siguiente
definici6n: el m6todo democrkico es aquel sistema institucional de gestaciÓn de las
decisiones politicas que realiza el bien com6n, dejando al pueblo decidir por si mismo las
cuestiones en litigio mediante la elecci6n de los individuos que han de congregarse para
Ilevar a cabo su voluntad".
Schumpeter, J.A.: Capitalismo, Socialismo y Democracia. Ed. Folio. Barcelona.
(1984). 321 or.
18"Wtodo democthtico es aquel sistema institucional, para llegar a las decisiones
politicas, en el que los ciudadanos adquieren el poder de decidir por medio de una lucha de
competencia por el voto del pucblo".
Schumpeter, J.A.: Idem. 343 or.
19"El ciudadano normal desciende a un nivel inferior de prestaci6n mental tan pronto
como penetra en el campo de la politica".
Schumpeter, J.A.: Idem.
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Desioa eta arrazoiapentsamolde estoikoan

DESIOA ETA ARRAZOIA PENTSAMOLDE
ESTOIKOAN
Esteban Antxustegi
HITZA URREA

Desioa eta arrazoia lotu nahi izatea agian "desio" bat besterik ez da, "arrazoi"-aren
desio bat, arrazoiaren ametsa. Are gehiago oraindik, gizakiaren bi dimentsio desberdin
hauek aztertu nahiko bagenitu pentsamolde filosofiko baten barnean, zailkatu eta bereiztu
nahi izanez gero. Beharbada, filosofian hain arruntak diren beste errore baten aurrean
baino ez ginateke aurkituko edo, Kant-ek esango zukeen bezala, ilusio transzendental
baten atarian.
Dena den, zerbaiten eman behar da denbora eta, estoikoen eskutik abiatuta, hauen
ezaugarri nagusienak aipatuko ditugu bi giza-dimentsio hauen arteko lotura,
desberdintasun, kontradikzio eta parekotasunak ikusteko saiatu asmoz. Bidaia bati hasera
emango diogu, beraz, filosofia estoikoan barna; baina berezitasun batez, hau da, ez
dakigula nola helduko garen. Menturazaleen lema nagusiena gurea egingo dugu, hots,
inportanteena ez dela portura iristea, bidaiatzea baizik.

ESTOIZISMOAREN EZAUGARRI NAGUSIENAK

Aurreneko kontzeptua Unibertsoa izango dugu. Estoikoen ustetan, Unibertsoa
bizirik dagoen zerbait da, elementu dinamiko bat eta izaki bizi bakoitza, gutariko
bakoitza, bere irudia besterik ez da. Hona hemen honi buruzko Seneca-ren zita bat:
"Unibertsoan Jainkoa dena, gure baitan arima da, eta arrazoia gorputz hilkor batetan
dagoen su txinpart dibino bat dugu"1.
Kosmologia estikoan bi elementu hauek beti azalduko dira: mkrokosmoa eta
mikrokosmoa, Unibertso handia eta gutariko bakoitzak osatzen duen Unibertso ttipia.
Bien arteko lotura argia da, eta zenbat eta gehiago ezagutu gure ahulezia eta handitasunak,
orduan eta hobeto ezagutuko dugu gure kokagunea. Modu honetara, gure izaera beste
izaera handi eta orokorrago baten barne ulcrtuko dugu, bertako partaide eta protagonista
izango gara, eta mundu honetan betetzea tokatzen zaigun papera onartuko dugu.
1 Seneca, L. A.: De Probidentia.
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Unibertsoa, Aristotele-ren eritziaren kontra, ez da eternoa izango. Bera ere, edozein
gizaki bezala, jaio, hazi, zahartu eta hil egingo da. Orduan, Unibertsoko elementu
heterogeneo guztiak homogeneitate batetan bilakatuko dira. Bertan su bat geldituko da,
homogeneitatearen sua, "pneuma" (arnasa beroa), eta hemendik, "bereiztuz", Unibertso
organizatua eratuko da berriro, haserako hazi horretatik sortuz.
Unibertsoak, Izadi guztiak barneratzen bait ditu, organizazio perfektuena adierazten
du. Bere ordena adimen subiranoaren –arrazoi nagusiaren– adierazpena dugu. Modu
honetara, gertatzen den guztiak gertatu baino ezin du egin. Ez dago beste aukerarik. Eta
gainera, gertatzen dena, gerta daitekeen hoberena baino ez dugu izango.
Gertakari honen zergatia Arrazoi Unibertsala deritzaion indar batetan datza,
berak gobernatzen bait du mundu guztia. Indar hau Patua eta Probidentzia izenez ere
ezagutua izango da idazle estoikoengan. Arrazoi honen ahotsa entzutean datza filosofoaren
zeregina.
Estoikoek, jarrera arrazoinatu honekin, gizakia dagozkion zalantzetatik atera nahi
dute, seguritate ezak ematen duen beldurretik kanpo utzi. Gizakiei zera irakatsi nahi die:
"beldur diren hori, etorri behar badu, nahitanahiez etorriko dela". Ez estutu, beraz.
Etsipena, gauzak datozen legez onartzea, eta konfidantza, gertatuko dena eman daitekeen
hoberena dela, batu egiten dituzte. Unibertsoa arrazoiak gobematu eta zuzentzen badu joan
gaitezen bere eskutik, jarrai dezagun bere agindua.
Baina nolako arrazoiaz hitzegiten ari gara? Estoikoentzat ez da izpiritu huts bat
izango, eta "izpiritu" hitza erabiltzekotan ere, zentzu materiala izango du. Horregatik
aurretik aipatutako "pneuma" izena (arnasketa, arnasa beroa). Ez gara aurkituko, beraz,
filosofia transzendente batetan. Beraien ikuspegia erabat inmanentea izango da.
Arrazoi unibertsalak zuzentzen duen legea, nahitanahi eta aldaezinezkoa den legea,
Destinu izenarekin ezagutuko da. Destinuak, horrela, historia errepikatarazi egingo du.
Destinua arrazoi organizatua baino ez da.
Estoikoek sarritan erabiliko dute beste kontzeptu hau ere, hots, Sinphateia
Unibertsala. Bere esanahia "Izadiarekin harmonian bizitzea" izango da. Gizakiaren
eginkizuna harmonia honek gidatu beharko luke, eta bera izango da jakintsuaren
betebeharra bideratzen duen ikurra.
Orain arte Arrazoiaren inguruan mugitu izan bagara, eta arlo hau oso
adierazgarria da filosofia estoikoan, segidan Desioari buruzko hainbat ezaugarri
plazaratzen saiatuko naiz.
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Zenon, lehen filosofo estoikoa, jarraitzen badugu Desioa lau pasioen artean
sartzen du, hots: beldurra, mina, plazera eta desioa. Ciceron-en eritziz, lau pasio hauek bi
arlotan banatzen dira: hauetako bi "ondasunak" izango dira (Desioa, geroko ondasunak,
eta Poza, eguneko ondasunak) eta beste biak "gaitzak" kontsideratzen ditu (Beldurra,
gerokogaitzak, eta Tristezia, eguneko gaitzak). Esan beharra dago, baita ere Ciceron-ek
Desioa adierazteko "Libido" hitza erabiltzen zuela.
Pasioaren esanahia aztertzen badugu, aldiz, mitologia grekoan "jainkoek
gizonaren bihotzean jartzen duten iskanbila" dugu, hau da, " gizona poseditu, gainditu eta
biktima bihurtzen duen indar berezia".
Era honetan, pasioek gizakia gainditu egiten dute eta ezer kontrajarri ezin
dakizkiokeen indar transzendenteei loturik utzi: "...eta Olinpoko jainkoek modu
kontaezinak dituzte gizakien bihotzean suntsituko duten amodioa eta gorrotoa ezartzeko".
Hauen antzeko pasio kontzeptua literaturan zehar ere erraz aurki daiteke, hala nola,
Espainiako XVI eta XVII. mendeko idazleengan, Racine-n lanetan, Pascal eta idazle
jansenistengan edota "Fedra"-ren antzeko tragedia grekoetan, hauetariko batzuk
aipatzeagatik.
Pasioa ere "arrazoi-eza" eta "erokeria"tzat ematen da. Pasioaren iturburua
"judizioaren hutsegitean" dago, "eritzi okerrean", "errepresentazio faltsu" batetan.
Horregatik, jakintsu estoikoa ez da inoiz apasionatua izango.
Gure haurtzaroak "judizio faltsuak" irakatsi eta eginarazten dizkigu. Haurtzaroan,
adibidez, harri batekin oztopatu eta min hartzerakoan, harriari botatzen diogu kulpa.
Honelakoak dira gure ekintzak gehienetan, eritzi okerralc zuzendutako ekintzak.
Ikasteko garaian ez dakienari ume deitzen zaion bezala, bizitzan ere, arrazoiaren
hildo abiatzen ez denari ume deitu beharko zaio. Honelako adibideak sarritan azalduko dira
joera estoikoa duten filosofoengan. Bertan, behin eta berriro, pasioenganako erremedio
intelektualista bat proposatuko zaigu. Ikus dezagun, bestela, Descartes-en zita hau: "Aski
dugu ongi juzkatzea ongia egiteko".
Descartes-ek ere, honi buruz, honako hau dio: "Apasionatua bere judiziora heldu
gabeko ume bat bezalakoa dugu eta, oraindik prejudizioak baldin baditugu, aurretik ume
izan garelako besterik ez da". Arrazoira heldu nahi bada, beraz, ume izate hori
nahitanahiez suntsitu beharra dago.
Pasioaren iturria, bestalde, eritzian dago, irudimenean oinarritzen da. Pasioak
—zentzu zuzen batetan— ez dira abereengan ematen, beti Naturaren arabera ibiltzen bait
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dira. Pasioak izaki kontzienteetan ematen dira, irudimena erabiltzen duten izakietan,
erabat arrazoinatu gabe erreflexionatu eta juzkatzen dutenean.
Pasioa zalantza, irabioa eta kostantzia-ezaren iturria dugu. Jakinduriara iritsi nahi
izatekotan, pasioa gainditu beharra daukagu. Jakintsua, arrazoiaren goren mailara heldu
dena, kostantzia nagusi batetan ezarrita egongo da, pasioa baztertu ondoren lortutako
kostantzian. Jakintsuak bereganatzen duen kostantzia hau, arimaren pakea eta oreka,
dagoen ondasun preziatuena izango da.
Dena den, pasioa ez da pasibitatetzat hartu behar, mugimendu bezala baizik.
Pasioa, era honetan, Izadiaren aurkako arimaren mugimendu irrazionala edo neurri gabeko
joera izango dugu. Zenon-en ustez, pasioa (7cdcOoÇ) arimak jasotzen duen arrazoi zuzen
eta Naturaren aurkako kolpe bat dugu.
Estoikoentzat, bestalde, Joerak –naturalak izanik– razionalak ditugu. Hala ere,
pasioa joeren esparruan kokatzen dute. Hemen kontraesan bat aurki dezakegu, ezen, nola
daiteke joera natural bat Izadiaren aurkako pasio gertatzea, hain jatorri natural eta
razionala duena nola bilaka daiteke elementu tiraniko eta irrazional batetan, nola pasa
dai teke joera izatetik pasio izatera?
Izaki razionalak gorengo maila batetarako bokazioa izango du eta, horregatik, bere
izaera sentsibleari dagozkion interesak askotan sakrifikatu beharko ditu, pasioak –nahiz
eta joeretatik etorri– erreprimituz. Estoikoentzat, ikuspegi honetatik jarraituz, ez da
egongo borondate arrazoidunaren zuzenketa baino balore absolutu handiagorik.
Eta zuzenketa hau aurrera eramaterakoan ez dira gehiegi planteatuko nondik
datozen pasioak, Errealismo Estoikoa aplikatuko dute. Batez ere, praktikara begiratuko
dute. Horregatik, estoizismoak ez du lehenbiziz jakintza natural bat definitzen ondoren
pasioen jatorriaz mintzatzeko. Pasioak gizakiengan ematen dira, eta hauen artean batzuk
"zentzugabeak" ditugu, hau da, joera zentzugabe –gaiztoa– eta irreflexiboa dutenak. Hau
errealitatean ematen da, ez dago ukatzerik. Hori dela eta, estoikoak ez du galdetuko
zergatik oinarrizko Izadi razional batetatik gizaki apasionatu bat sor daitekeen. Hor ez du
arazorik aurkituko, ezta planteatuko ere. Bere eginkizuna egoera hau bideratzean ezarriko
du.
Era honetaz, izaerarekin bat egite hori aholkatu eta bideratzen saiatuko da,
gizakiari orekaren ildoa eskeini eta hclburu hau lortzen lagunduko dio. Esfortzu hori,
pasioa gainditze hori asko baloratuko dute, horrek emango bait du gizakiaren benetazko
neurria. Krisipo-k, greziar filosofo estoikoak, dioen bezala: "Gaizkia ez da lagungarri,
baina munduko edertasuna dastatzeko beharrezkoa da, eta horregatik ez da kendu behar".
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Gure Izaeraz mintzatzen bagara, hau da, Bizitza eta Heriotzaren artean ematen
den gertakariaz, interesgarria da –estoizismoak daukan ikuspegia ongi azaltzen bait duMarco Aurelio-ren ondorengo erreflexio hau aditzera ematea: "Gizaki guztiak egoera
berera bihurtuko dira, hala Alejandro Handia nola bere esklabu txiroena. Heriotzari eme
begiratuz, aintza eta ospeari neurria har dakioke". Eta jarraitzen du" "Mementu batez
hautsa baino ez zara izango, hezur multzoa, izen bat, agian izenik ere ez. Zerk edukitzen
gaitu hemen? Sentipenezko gauzak etengabeko aldaketen menpe daude eta ez dago ezer
tinkorik. Zentzuak hautemate ilunak besterik ez dira, irudi faltsuz beterik guztiak, bizi-indarra odol baporea baino ez da, eta gure izaera ezagutuz aintzak ez du baliorik". Eta
azkenik: "Fastoa, lizunkeria, aintza gauza arin eta mespretxugarriak besterik ez dira,
heriotza beldurrik izan behar ez diogun Izadiko eragiketa bat dugu, eta soluketa honen
bidez gauza berriak sortuko dira".
Aurrekoarekin batera, Denboraren Ihesa ere sarritan azaltzen da estoikoen
idazkietan. Marco Aurelio berak ere, Heraklito gogora ekartzen duen azalpen batetan,
honako hau esaten digu: "Materia ibai baten antzekoa dugu, etengabeko mugimenduan, ia
ez dago ezer egonkorra denik, iragana eta geroaren artean dagoen zulo ikaragarria baino ez
bada; eta bestelakorik ez dago, gauza guztiak erortzen diren zulo beldurgarri hori ezean".
Badago ere Marco Aurelio-ren beste adibide bat gai honi buruz, hots: "Pentsa
dezagun norbait txori multzokadaren barnean dagoen txori batetaz maitemintzen dela eta,
istant batean, txori hori eta berarekin zihoan multzokada guztia gure begibistatik
desagertu egiten direla". Itxaropen gutxirako tokia, benetan.
Gure egoera hain larria izanik, honen aurrean egin daitekeena –estoikoen ustetanzera izango da: gertakariak onartu, jarrerak landu eta jakintza razional batetara iristen
saiatu. Honetarako ondorengo aholkuak luzatuko dituzte.
Lehenengo aipatu bezala, Joerak, naturalak izanik, razionalak dira. Izadia eta
arrazoia (ptio-ts eta X6yos) sinonimoak dira, gauza bera. Horretaz gainera, ongi subiranoa
(TXos) Izadiarekin ados bizitzea izango da. Horregatik, eta esandakoaren arabera, joera
batzuk "onak" dira (adb: erreflexioa, kuraia, jakintza, zuzentasuna...). Beste joera batzuk,
aldiz, "gaiztoak" izango dira (adb: irreflexioa, zuzengabekeria...). Baina joera gehienak
"indiferenteak" besterik ez dira izango, ez baliagarriak ezta alferrikakoak ere, hala nola,
bizitza, heriotza, osasuna, gaisotasuna, aberastasuna, gabezia, plazera, mina, edertasuna,
indarra, ahulezia, aintza, iluntasuna, noblezia, azpi-pasioak etabar. Eta "indiferenteak"
diogu beraiek soilik ez dutelako ezertarako zerbitzen, gizakiak erabil bait ditzake bere
onerako cdo kaltegarri modura. Bere erabileran datza, beraz, zorigaizto edo zoriontasun
bidetik abiatzea. Eta honetarako jarrera komenigarriaz mintzatu beharko dugu.
Jakintza eskuraezina dugu gizakiontzat, eta gure ahalegina berarengana hurbiltzen
saiatzean geldituko da. Baina jakintzan ez dago mailarik eta, horregatik, ezinezko
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gertatuko zaigu jakinduri gehiago ala gutxiago eskuratzea. Hauxe da estoikoen morala
Kocerixonta izeneko teoria batekin "osatzea". Ciceron-ek Officia deituraz itzultzen
zuen, betebehar edo funtzio bezala itzuli daitekeena, eta guk Jarrera Komenigarriak
izenburuarekin ezagutuko duguna.
Estoikoak beraiek ohartu ziren honetaz lehenak, hau da, bere ongi subiranoa
teorian bakarrik eskura zitekeela, eta momentu bakoitzean arrazoi unibertsalak zer
eskatzen digun ez dakigunez, gutxiagorekin konformatu beharra daukagula. Horregatik
arauen beharra, jarrera komenigarrien eginkizuna.
Honi buruz, Ciceron-ek honako jarrera hauek proposatzen ditu:
1 - Ederra ongia (honestum) da.
2 - Zoriontsua birtuteduna izango dugu.
3 - Akatsek ekintza zuzenak adina balio dute.
4 - Gizon zentzugabeak (arrazoi gabeak) eroak dira.
5 - Aske bakarra jakintsua dugun bitartean, esklabu bakarra zentzugabea izango da.
6 - Aberats bakarra jakintsua da, berak bakarrik poseditzen bait du inork poseditu
ezin dezakeena; barne-askatasuna.
Komenigarria (KccOrjxov) "nahiagoen" (rcponyl.tva) bila aritzean bihurtuko
zaigu. Horrela, nahiagoa ez da lehenengo maila batetan aurkituko, ez da gizakiengandik
kanpo kokatzen den jakintsu batek eskura dezake,ena, nahiagoa bigarren mailan bilatuko
da, Izadiko helburu arruntetan. Jakintsuaren birtute absolutuaren ondoan tokia dago,
beraz, beste giza-birtute batetarako, jakituria eta jakintza absolutua (aocpia) izan barik
zuhurtasuna (9pOvnals) eta gogarte arrazonatua izango dena.
"Zuhurtasuna" Izadiarekin adostasun gehiena lortzeko ahal dugun guztia egitea
besterik ez litzateke. Adibidez: Jaurtikilari onena ez da gezia dianaren erdian jotzeko
zoriaren esku uzten duena, baizik eta, dianara heltzeko, jaurtikilari on bati eskatzen zaion
guztia betetzen duena. Estoikoak izan ziren moral praktikoa eta teorikoa bereiztu zuten
lehenak, hura —teorikoa— moral idealtzat harturik eta hau gizadiaren zerbitzurako moral
bezala ulertuz.
Era honetaz, bizitza arruntean oinarritutako Prezeptuetako filosofia moralari
ematen zaio hasera, estoikoek rcap aotho (Parenetika) izenarekin ezagutuko dutena,
eta "aholkatu", "kontscilatu" esan nahi duena.
Parenetika hau izan zen estoikoek gehien garatu zuten atala eta honen bidez
filosofia honek itxura herrikoiagoa hartuko du, garai batetako eskuraezinezko tankera eta
zorroztasun hura alde batera utzirik.
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Jakintsu teoriko horren antzekotasuna lortu ahal izateko "arau-prezeptu" hauek
jarraitzea garrantzitsua izango da. Arau hauen betetzea "irakaskuntza" arloan batez ere
praktikara eramango da, berau izanik maila handi batetan irakaskuntzaren betebeharra, eta
gure herrian jesuitak izango dira jarrera honen aintzindari. Arau hauek betetzeak,
automatikoki, klase sozial baten barne kokatzearekin batera prestakuntza berezia
adierazten du.
Bestalde, filosofia estoikoa Aszesiaren Etika batetan oinarritzen da, hau da,
gizakia ongiaren bideruntz abiatu ahal izateko gaizkia beharrezkotzat jotzen duen jakintza
bat. Kontzeptu hau, ikusten denez, lehenago aipaturiko "errealismo estoikoarekin" guztiz
loturik aurkitzen da.
Ba du filosofia honek beste ezaugarri bat, Etsipena alegia, hau da, mina eta
heriotzaren aurrean azalduko duen mespretxua. Marco Aurelio-ren idazkietan, egia
esateko, "askatasunez onartutako etsipenaren pesimismoa" sarri askotan nagusituko
zaigu.
Honi buruz honako hau aipatu nahi nuke, hots, nire ustez horrelako jarrera
etsipentsua euskaldunen subkosziente kolektiboan guztiz sustraitua dagoela, batez ere
baserritar giroan, eta agian heziketa erlijiosoaren ondorio izan daitekeela. Hala eta guztiz,
zergati hau guztiz hipotetikoa baino ez da, kontuan izanik, gainera, herri baten bilakaera
kulturalean faktore ugarik parte hartzen duela. Dena den, hor uzten dut norbaitek aztertu
nahiko balu.
Azkenik, jakinduri estoikoak erabiltzen dituen kontzeptuak aztertu nahiko nituzke,
bere jakintza ideal horren bidetik abiatuz. Horrela, estoikoek xectop 0051..1 az a
deiturarekin izendatzen zituzten jakintsuak burututako ekintzak, ezin hobeto egindakoak,
birtutearen ezaugarri guztiak adierazten zituztenak.
Baina, aurretik esan bezala, estoikoek izan ziren benetako jakintsuaren inoiz ez
existitzeaz ohartu ziren lehenak. Eta Sokrate, Antistene, Diogene eta abar jakintsu izatera
hurbildu baziren ere, ez zuten inoiz jakinduri honen jabe zirenik aldarrikatu.
Hona hemen zer dioen Epitekto-k honi buruz: "Arau estoikoak betetzen zituzten
gizaki asko ikusi ditut, baina ez dut inoiz Estoikoa ikusi. Erakuts iezaidazue estoiko bat,
bat besterik ez. Estoiko bat diot, hau da, gaisotasunean zoriontsu den gizakia, arriskuaren
aurrean pozik dagoena, gustora hiltzen dena cta, mespretxatu eta kalumniatuta ere,
zoriontsu izaten jarraitzen duena. Ezin badidazue horrenbesteko estoiko perfekturik
erakutsi, adierazi eidazue, gutxienez, bide honetatik abiatu den bat. Ez ukatu ni bezalako
zahar bati horrelako ikuskizun zoragarria, onartu beharra bait daukat ez dudala inoiz
horrelakorik gozatu".
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Zoriontasuna, epikureoentzat aurretik bizi izandako zoriontasunaren morapena
baino ez den bitartcan, estoikoen ustetan "inoren esku ez dagoen gertakariaren onartzean
datza" bere oinarria. Estoikoentzat guztia Patuaren eskuan dago, eta errealitate honen
onarketak kategorizatzen du jakintsu estoikoa.
Beste kontzeptu bat Ataraxia edo"serenitate intelektuala" izango da. Honela dio
Epikteto-k: "Norbaitek molestatu eta suminarazten zaituenean jakin behar duzu bera ez
dela suminarazten zaituena, bere eritzia baizik". Ikuspegi honetatik irudimena ere gure
sufrimenduen sortzaile gisa hartuko da eta elomentu kaltegarri bezala kontrolatzea
proposatuko dute. "Zure irudimenak ez zaitu suminarazi behar" bezalako eritziak mende
batzuk beranduago Pascal-engan ikusiko ditugu.
Birtutea ongiaren presentziak adierazten du. Hemen ez da mailarik ematen: edo
birtuteduna zara edo ez zara. Besterik ez dago. Birtutea jakintza bat da, irakats daitekeena.
Kleante-k hauxe zioen honi buruz: "birtutca duenak, oinarri sendoak baditu, ezingo du
inoiz galdu". Krisipo-k, aldiz, beste zergati batzuetaz gain, "mozkorraldi edo
melankoliaren bidez" gal zitekeela uste zuen. Birtutea, azkenik, bizi bat dugu,
pentsamenduaren bidez ematen den bizi bat.
Estoikoek erabateko razionalismoa sostengatuko dute, honek dakartzan ondorio
guztiekin. Joera hau Razionalismo Morala izenarekin ezagutuko da. Birtutea,
esaterako arrazoiaren araberako bizitza, ez da bakarrik ongi subiranoa izango, ongi soila
baizik.
Horregatik, kanpoko abantailak, aurrerapen fisiko eta sozialak, plazera, osasuna,
ohoreak eta aberastasunak erabat indiferenteak gertatuko zaizkie. Mina, desagradablea bada
ere, ez da gaitz bat izango estoikoarentzat. Beraientzat ongi bat baino ez dago: birtutea,
arrazoian oinarritzen den borondatearen zuzentasuna.
Razionalismo moral honek, "rigorismo" izena ere jaso izan duen teoria honek, ez
du birtutea baino ongi gehiagorik onartzen, borondatearen zuzentasuna. Doktrina honek
berak bakarrik, gizakia bere zoriontasunaren epaile egin eta haren askatasuna bermatzen
du. Ikusmolde honetatik abiatzen den jakintsua askea eta zoriontsua da: askea, kanpoko
ondasunen bila ez delako aritu behar, eta zorintsua, bilatzen duena beraren eskuan baino
ez dagoelako aurkitzea.
Estoikoek, bestalde, Eskakizun Razionalista bat proposatzen dute, praktikan
erregela naturalista bat onartzen duena. Naturalismo praktiko hau razionalismoarekiko
l► ubilkew bezala kuntside,ratuko dute, fisikak Natura arrazoiaren adierazpen bezala ikusten
duen bezala.
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Arrazoia eta Naturaren arteko adostasun hau Legeari buruz duten kontzepzioan
ikusten da. Legea, beraz, borondate subiranoaren adierazpena dugu. Legea unibertsoaren
antolakuntzan azaltzen da eta izaki razionalak egiten duen erreflexioan aditzera ematen da.
Lege "naturala" (astroen kurtsoa gidatzen duena, Natura zuzentzen duena...) eta lege
"morala" (gure kontzientzian ematen dena) arrazoi beraren adierazpenak ditugu.
Mundua, estoikoen ikuspegitik, gizon eta jainkoen hiri bateratua dugu. Gizonak
eta jainkoak bere partaide dira, lege berberak onartzen bait dituzte eta lege hauek arrazoiak
ezarritakoak direlako. Unibertsalismo moral honen oinarrian, orduan, razionalismoa
aurkituko da.
Jakintza, estoikoen eritziz, ez da sendagintza edo nabigatzerako arte bat
kontsideratuko. Nabigatzerako artearen helburua portura iristeko bidea eskeintzean datzan
bitartean, jakintzaren helburua ez da zerbait eskuratzeko artekari bihurtzea. Helburua
jakintza bera da, zentzua haren baitan dago.
Jakintsu Estoikoa, ildo honetatik jarraituz, ez da apasionatu bat izango,
zuzenki juzkatuko du eta arrazoi naturalaren arabera biziko da. Gogora dezagun, honen
inguruan, Epikteto-ren sententzia: "Gizonen jarrerek ez naute molestatzen, beraien
eritziak baizik". Arrazoiak gidatuz, unibertsoko gertakizunekin ados, Izadiarekin
harmonian, jakintsu estoiko "nihil mirare" lemapean bizi da: ez da ezertaz harritzen.
Jakintza, estoikoarentzat, arrazoiaren destinura modu luzido batez sometitzean
datza. Ideia desmitifikatu hau, ideologizatu gabeko ideia hau, gaur eguneko positibistek
aditzera ematen duten humanismoaren oinarrian dago. Jakintsua, hau da, gizon askea,
arrazoiaren bidea bizi, Natura eta historiako lege razionalak ezagutzen saiatu eta unibertso
koherente eta egingarri bat eraikitzen jarri dena izango dugu.
Jakintsuak badaki birtutetik kanpo ez dagoela inolako ongirik, borondate
arrazonatutik kanpo ez dagoela ongirik. Horregatik, desioaren objektuetan ez du bere
begiradarik jarriko, objektu hauen eskuratzea ez bait dago borondatearen arabera soilik eta,
gainera, objektu hauek obsesionatu egingo dute, hau da, bere baitan larritasuna, irabioa,
estutasuna, dezepzioa eta atzerapena sortaraziko. Jakintsua, era honetan, arima nahasten
duten nahikarietatik aske geldituko da. Nahikari hauek, bestalde, eritzitik datoz, gauzei
balore handiegia ezartzeagatik, berauei ez dagokien neurria ematearen ondorioz.
Barne-zalantza guztietatik libro, jakintsua biolentziatik aske izango dugu.
Jakintsua beti arrazoiaren arabera ibiliko da, Destinuak ezarritako borondatea jarraituz.
Jakintsuak badaki Probidentziaren asmoei ezin zaiela ihes egin eta asmo hauek borondate
subirano arrazonatu baten fruitu gertatzen direla. Horregatik, jakintsua munduko
ordenaren menera geldituko da, inolako erresistentziarik azaldu gabe, baina eginkizun hau
ez du etsipenarekin aurrera eramango, entusiasmo guztiarekin baino.

Horrelako jarrera batek, ezin zuen beste modu batetara izan, aurkako eritziak
berehala sortzen ditu. Eta aurkako hauen ustez holako filosofia bat krisi garaietako
ezaugarria dugu (gaurkoa agian), ez du ideia berririk sortarazten, dagoenarekin konpontzea
–arauak aplikatuz– proposatzen du, gizakiaren grina, borroka, kezkak, unibertso osoaren
proiektuko zati bat izatean murriztuta uzten ditu, determinismorako joera izugarria
–askatasunaren izenean, gainera– adierazten du, gertakarien aurrean gure eginbeharra etorri
behar duena –etsipen guztiarekin– itxadotea baino ez da izango, ezinbestez gertatuko bait
da.
Galdera guzti hauek, nola ez, eztabaida sortuko lukete. Baina hau ez da bidai honen
helburua. Gure asmoa estoikoengan gertatzen den Arra z oia eta Desioaren arteko
gatazka plazaratzea izan dan, beraien asmo, nahi eta kontraesan ugariekin. Sistema
filosofiko guztiak, bakoitzak bere osatze historikoekin, gizakiaren galderei erantzunak
ematen saiatzen dira, ahal duten osotasun gehienarekin eta horixe besterik ez da estoikoen
intentoa. Erabakia egunerokotasunean eta irakurlearen eskuetan gelditzen da.
Bukatzear, hala ere, Senecaren azken zita. Bertan pasio guztietatik kanpo,
barne-zalantza eta kanpoko biolentzia guztitik salbu dagoen jakintsu estoikoa Zeus-en
parekoa kontsideratu du. Hona hemen zer dioen:"Bera bezalako aske eta zoriontsua da, eta
bcrarengandik bereizten duen bakarra egoera honen iraupen mugatua da, baina,
gutxiagotasunaren ezaugarri ote dugu hau? Ez ote da akaso artistaren meritu obra handi
bat espazio txikiago batetan burutzea? Zentzu honctan jakintsuaren nagusitasun batetaz
hitzegin beharko genuke. Zeus, bere aldetik, ezin da gorago igo, eta jakintsua, aldiz, bere
buruaren gainetik altxatzen da" (Seneca, De Probidentia).
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Nahikundea - Razionaltasuna

NAHIKUNDEA (Helburua eta indarra)
RAZIONALTASUNA (Bidea eta jakintza)
Jabi Oianguren
Nahikundea eta arrazoia zer diren eta zertan datzaten ondo eta sakontasunean
aztertzeko hausnarketa pertsonal arrunt bat baino, liburu oso bat behar genuke, edo agian,
hamaika mila liburu, behin eta kasuistika dinamika baten barruan eroriz gero. Terminu
hauen definiziorako ildoa ez da bat eta balcar •a, giza iharduera bezain ezustekoa eta anitza
baino. Halaz ere, horietaz zeozer esaterik ba dago; beraien aldakortasunean oinarrizko
erregularitate mugikor eta zirriborrotsu bat atzeman daiteke. Erregularitate hau (intuizio-ezagutza) bilatzen dut nik.
Lan honetan ez naiz bi terminu horien lehentasun ontologikoaren arazoaz
arduratuko. Honela, bada, nire hausnarketa hau definitzekotan edo, baikor, eraikitzaile, eta
berezko gisakoa definituko nuke.
Historikoki, bi terminu hauek bere forma sintaktikoan, semantikoan ez bezala,
diskurtso moeta desberdin askotan hartu dute parte (Psikologian, Teologian, Moralean,
Metafisikan, Epistemologian, eta abar), eritziak autorez autore asko aldatuz. Hauek,
diskurtsoaren zama nagusia nahikundean edo arrazoian ipini ahala, alde baten edo
bestearen alde etortzen ziren. Bi terminu hauek Metafisikan, Teologian, Moralean eta
abarretan balio asko izan duten arren, horietaz eta horiekin emandako eritzirik
zentzuzkoenak maila psikologikoan emandakoak izan ohi dira, eta gehienak izan ere, ezen
beste moetako diskurtsoak maiz "psikologismo" zuri batetan erortzen bait ziren. Neure
hausnarketa hau ere, bada, intuitiboa eta psikologikoa izango da; kutsua, kolokiala
izango delarik.

1. BASAPIZTIAK, PERTSONAK ETA AINGERUAK
Nahikundearen eta arrazoiaren lehenengoko definizio bat eman nahian edo,
basapiztien, pertsonen eta aingeruen natura psikikoen arteko desberdintasunak emango
ditut aditzera; ondoren, pertsona kontzeptuaren zutabeak beste bien naturetan oinarritzen
direla agertaraziz.
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Basapizti, pertsona eta aingeru terminuek izaki moeta berezi batzu adieraziko
dituzte. Izaki moeta hauek teorikoki definigarriak diren arren, faktikoki frogakorrak
lehenengoko biak bakarrik suertatzen dira, hirugarrenaren Naturaren existentiza faktikoa
hipotetikoki suposatzen delarilc argudiaketa filosofikoan.
Hirukote horretan, izaki moeta bakoitza bere berezko izaeraren nahikundea edo
arrazoia nagusi izatearen boterez zedarrikatuko da.
Beraz, izaki baten substantzia arrazoi hutsezkoa denean, izaki horri aditze-hutsa
deituko zaio; bere izaera ez da inondoko eta inolako sentsu apetituaz eraginda izango.
Adimen-iharduera hutsa denez, ezinczkoa zaigu mundu sentikor honetan hauteman,
baina bere existentzia atzematen dugu, eta horregaitik berarengan sinesten dugu, modu
hipotetiko batetan, bederen.
Frogaczina izanik errefutagaitza ere ba da, honela ezinezkoa dugu bere izaeraren
ideiaz askatu. Entelekia honen izena "aingeru"-arena da, zentzu filosofikoan.
Bestalde eta alderantzizko kasua hartuz, izaki baten substantzia nahikunde
hutsezkoa denarena, hain zuzen ere, izaki horri "gurari-hutsa" deituko zaio. Bere izaera,
sentsu-apetitu hutsez izango da eraginda. Bere nerbio sistema zentralak ez du ezagutza
erreflexiborik ezagutuko, intuizio eta kontzeptuaren nozioak ezezagunak eta ezagutezinak
izango dira beraientzat. Gurari-hutsak izanez, beraien iharduera bektore itsu batetan
plazaratuko da. Izaki hauek landugabeak izango dira, maila baxueneko brutoak; nahien
asetze itsuan datza beraten iharduera bakarra. Aingeruaz ez bezala, hauen existentziaz erraz
ohartzen gara, gure mundu sentikorrean bizi direnez arras nabariak bait dira .
Muturreko bi natura horien tartean lehenengo gizakia eta ondoren pertsona dugu.
Lehenengo gizaki diot ezen, gizakia bait da mundu sentikorreko izakien artetik pertsona
izateko ahalmen eta ahalbidea duen izaki moeta bakarra. Gizarte horren hizkuntza eta
berorrek eskeintzen dion kosmos-ikuskera eta balore oroen zama hartu ondoren izaki hura,
hots, gizakia, pertsona bihunzen da.
Pertsona bat, beraz, nahikunde eta arrazoiaren arteko nahaste "egoki" batetan
sortzen da. Bere jaiotezko natura iffilcitsua apalduz eta kanpotik emandakoa bereganatuz.
"Egoki" honen kutsua, moldatzaile suertatzen den gizarte horretan "konsensus" orokor
kontziente edo inkontziente baten arabera gertatuko da neurtuta edo bideratuta. Horregatik,
sarritan pentsatu izan da razionaltasuna gizartean ematen dela, haren helburua honen
ongiarekin identifikatuz. Arrazoiak beraz, gizartearen ongia bilatuko ei du. Baina, hori
eguneroko praxian eta mundu latz eta gordinean, sarri baino sarriago moralkeria zakar bat
baino ez da suertatzen. Xedeen razionaltasuna deitu izan dena, beraz, ez da nozio horren
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erabilpen zoriontsu eta zintzo bat izan, xedeetaz ez bait dago ezertxo ere esaterik eta are
gutxiago moralitate razional baten antzeko zerbaiten bidez neurtuta datorrenean.
Benetan existitzen den razionaltasuna, bitartekoen razionaltasunean ematen da.
Bitartekoetan bait dago ekintza razional zuzen eta okerren artean neurtzeko modu zuzenik.
Xedearen eskuratze taktika egokiena eta zuzenena, razionalena ere suertatuko da. Xede
horren balioaz ez da razionalitatea arduratuko, xedeen azterketa beste diskurtso maila
batetan gertatu behar da, Etikan, Estetikan, edo Moralean, esaterako.
Lehengoarekin jarraituz, gizakia, pertsona izan aurretik izaki landugabe bat baino
ez da eta horrelan jarraitzen du bere bizitza osoan zehar, honen goizeko garai batetan
gizarte batekin topatzen ez den bitartean. Gizakia, gizarte bat topatzerakoan eta honek
damaion kontzeptu zama handia bereganatzerakoan, aingeruaren berezitasunaz jazten da
maila batetan. Sasoi honetan , gizaki hori ezagutza erreflexiboaren gaitasuna edo
razionaltasun deritzogunaz jantziko da, pertsona bihurtuz.
Nahikundea ez bezala, arrazoia ez da gizakian berez gertatzen den zerbait, bere
zeretik at denatik datorkio.
Pertsona nozioaren zutabeak dira beraz, nahikundea eta arrazoia, edo hobe esanda,
horien arteko tirabira egokia gizartearekiko.

2. NAHIKUNDEA ETA ARRAZOIA ESKEMATIKOKI

Hausnarketa honen ikusmolde intuitiboarekin jarraituz, nahikundea eta arrazoia
definitzen dituzten lau elementuren agerpen eskematikoa emango dut aditzera jarraian.
Horretarako eta eskemaz eskema agertzen joango diren elementuen elkarrekiko
independentzia aldarrikatuko dut lan-hipotesi legez. Batak besteenganako
independentziaren hipotesi honek azalpena erraztuko du oso. Ez da berdin gertatuko
eskemen azalpenetan, non, kontzeptuen arteko erlazioak ere plazaratuak izango diren.
Unez uneko agerpenak ez du, prozesuan, inondoko lehentasun tenporal bat adierazi
nahiko, hots, prozesu honetan ez da hasiera eta amaierarik egongo; plazaratuko den
dinamika ez da lineala izango. Eskeman azaldutako prozesuaren ordena alderantzizko
ordenean ere uler daiteke.
Honela bakarrik ez da gertatzen:
Helburua --> Indarra Bideak ---> Jakintza
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Honela ere gerta daitekeelako:
Jakintza --> Bideak --> Indarra --> Helburua
Beraz, honela ere:
Jakintza
Helburuak

Bideak
Indarra

Pausuz pausukako azalpena:
1. Lehenengoko une hipotetiko honetan helburuaren iratzarpena gertatuko
litzateke. Gertaera hau, NI psikologikotik at, mundu faktikoan legokeen (zerbaiten
sentipenezko hautemate) osteko sentsu-apetituaren iratzarpena izanez. Gurariaren
iratzarpen honek zergati material bat ezezik, atzemanezko, gogamenezko zergati psikikiko
kontziente zein inkontziente bat ere ukan dezake.
2. Honetan helburuarekiko nahikundearen indarketa gertatuko litzateke. Are
eta indar gehiago, are eta helburua eskuratzeko ahalbide kopuru handiago. Indar hori
ahalmen gisa ukan eta ekintza legez plazaratuko genuke. Helburua lortzeko daukagun
indar honek bideratze bat behar du, eta ez edozclango bideratze bat, bideratze zuzenena
baino. Bi baldintza hauek hurrengoko bi pausutan gertatuko dira.
3. Oraintsu nioen legez, helburu hori, lortzeko, heltzeko, eskuratzeko,
bideak behar ditugu. Horiek oroimenak emango dizkigu. Bizitzaren zehar jasandako
esperientziek erakutsiko dizkigute.
Hirugarren pausu honetan arrazoia hasten da eskeman sartzen. Oroimenean
dagoen ideia eta kontzepturen ordenak, ekintza zuzenerako lehenengoko arrastoak emango
dizkigu.
4. Laugarren elementua den jakintzak aipatutako bide sorta horretan gure
xedea eskuratzeko bide egokiena erakutsiko digu. Jakintza edo ezagutza erreflexiboari
esker gure helburua ahalik eta arinen eta bide zuzenetatik bideratzeko ahalbidca izango
dugularik.
Bide honen planifikatze moduak ekintza baten razionaltasun maila neurtuko
du. Razionaltasuna, honela, bitartekoetan plazaratuko da beti; xedeen "razionaltasuna",
baloreen munauan eztabaidatuko delarik, hots, gurarien munduan.
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Arrazonarzeko borondatea

ARRAZONATZEKO BORONDATEA
(Hegel-en dialektika ulertzeko ezinbesteko jauzi
existentziarioa)
Gotzon Arrizabalaga

Borondatea eta Arrazoia; Arrazoia eta Borondatea. Bi kontzeptu hauen arteko
harremana adierazi egin behar dugu nolabait. Hain zabala agertzen zaigun eremu honetan,
nire hitzaldia mugatzeko beharrean nago. Azpi-izenburuak dioenez Hegel-en filosofia
aukeratu dut ardatz gisa, eta ingurune honetan kokatuko dut nire gogoeta filosofikoa.
Egia esan, Hegel-en esperientzia filosofikoa agertzerakoan beste edozein filosoforen
esperientzia ere adieraziko dut. Azken finean, ez al da berbera filosofo guztietan?.
Horregatik hemen erakutsiko dudan bide pre-filosofikoa (hau da... Filosofiarantz daraman
bidea) bide erabat orokorra gertatu zaigu Filosofian ari garen guztioi. Eta bidean
jarraitzeko arrazonatzeko borondatea jartzen da martxan. Beraz sarrera gehiago luzatu gabe
hasiko naiz hitzaldiaren mamiari ekinez. Ohar bat, besterik ez: Hitzaldi honen zehar
gutxitan aipatuko ditugu izenburuan agertzen diren kontzeptuak. Agian hitzaldiaren
bukaeran argiago azalduko zaigu kontzeptu hauen esanahia. Beraz, hasi gaitezen
filosofiarantz daraman bidea erakusten.
Arruntasunaren arabera, tresna-sare batean kokatzen ditugu lehendabizi izakiak.
Gure ingurunean aurkitu eta erabiltzen ditugun izakiak, hain zuzen. Izakien esentzia, eta
berarekin batera, izakiaren pentsakera, aurre-ulermen ontologiko berezi bati lotuta
agertzen zaigu.
Egunero jasotzen dugun izakiarekiko esperientzia orokorrean, gauzek, berenez,
Filosofian arazo bihurtu daitezkeen galderak izkutaturik mantentzen dituzte, edo hobeki
esanda, gizakiak berak erabakiko du zeintzu izanen diren izakiaren puntu
eztabaidagarrienak. Bitartean, mundu barruko izakiek bere sinplizitatean dihardute.
Sinplizitate kontzeptual honi esker, gizaki eta izakien arteko harremanak une batzutan
gaitzak izan arren, konformitate orokorraren osotasuna osatzen dute eta orohar,
problematikoa izan zitekeen egoera mundu-lasaitasunarenpean ezartzen dugu. Izakiarekiko
izan genitzakeen arazoak, arazo teknikoak dira gehienetan. Izakiak tresna, edo tresnaz
pentsatzen dugun bitartean ez du, bere baitan, Filosofiarekin zer ikusirik. Izakiak, bere
barruko gauzatze prozesu dialektikoan maskara eta itxura guztiak desegin ondoren, irekiko
dizkigu bere zerizana jakitearen ateak. Bainan honeraino iritsi aurretik, gizakiaren
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atzemate arrunt-orokorrak erabateko aldaketa logiko-existentziarioa sufritu beharko du,
geroan, garapen honen pausu bakoitzak erakartzen dituen ondorioak ikasten dituelarik.
Ondorioak bi mota desberdinetakoak dira. Alde batetik, gizakiak ezagutza eta
jakinduriaren egarria asetzeko bide baliogarria aurkitu du. Bere buruarekiko duen estima
areagotzen du gizaki ikertzaileak. Goi mailako baloreak onartu eta indartu ondoren,
Arrazoiak emandako erregelei jarraitzea erabakiko du filosofoa bilakatzen ari den
ikertzaileak.
Orain arte sinplizitatearenpean agertu den izakiak, behar den neurrian oinarritua ez
den izakia, bilakatzeko bideari ekin dio. Hemendik aurrera, gauzen arrazoi eta premiazko
elementuak eskuratze nahian burruka bizi batean arituko da filosofoa. Jarrera honi esker,
Natura edo Izadia aurrean ohizko loturak askatzen edo desegiten hasiak dira dagoeneko.

Izakiak kokatzen ditugun inguruneak bere familitatea eta konformitatea ere galdu egiten
ditu. Bere ordez, munduak bere zorroztasun ontologikoa erakutsiz, diferentzia eta
bestelakotasunaren eragin iraunkorraraino bultzatzen gaitu. Hau horrela, jatorrizko joera
naturala edo "inozentea", kontzienrziaren iraganeko irudia bilakatuko zaigu, gizakiaren
egoera aurreontologiko berezia berreskuratu ezin izango duguna, hain zuzen; edo agian
bai?, zeren Heidegger-en azken goguetaren bitartez antzeko egoera aurreontologikoa
berreskura bait daiteke. Hala ere, eritzi honen egiaztepenarengandik nahiko urruti
gaudenez ausartegia izango litzateke gauza jakintzat onartzea. Dena dela, burutapenaren
lehen aldaketa garrantzitsu honekin, mundu-lasaitasunak osatzen duen sare babestaileak
espazio mitologiko batetara ihesiari ekingo dio; eta gizakia eta Izadiaren arteko oreka
goxoa beti betirako pikutara bidaliko du filosofoak. Ez dugu, haatik, negatibotzat joko
filosofoek kontzientzia arruntetik kontzientzia dialektikoraino emandako jauzia, zeren eta
jauzi honck bizitzaren aurrean erabiliko dugun disposaketa berria eta aberatsa bait
dakarkigu.
Disposaketa berri honen bitartez, ahal den neurrian kritikoa izatea aukeratuko du
jokabidetzat filosofoak. Jauzia eman bezain laister, gizarteak eraikitako bai instituzioek,
bai alderdi politikoek (edozein motatako talde bilketek) erabiltzen dituzten kontzeptuak
eta portaerak begirada erabat kritiko batenpean aztertuak izanen dira. Baina, helburu
kritikoa benetan lortu ahal izateko, filosofoak bere etxeko bazter guztiak garbitu behar
ditu aurretik. Bere sinismen, eritzi eta interes partikularrak alde batera utzi eta
kontzeptualizazio orokorrak agindutako arauei jarraitzen saiatuko da. Egin beharra latza
da.
Orain arte izandako lagunengandik urruntzeko beharrean aurkituko du bere burua
filosofoak. Laguntasun arruntari dagokion momentu zoragarri ugari desagertzeko
arriskuan egon daiteke. Filosofoak, Aristotele-k ziocn bezalaxe, lagunalc baino gehiago
maitc du egia eta egia bera aurkitu ez arren, egiaren bideari jarraitzeak horrelako ondorio
samina sor dezake. Honetan datza Filosofiaren meritu handiena: Gizabanakoa
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bakardadearen bidean ipintzen duelarik bere aurreritzi eta jokaera oro puskatzen
Garbiketa honi esker gizakia askatasunaren lehen susmoak antzemateko gauza izango da.
Honeraino ailegatu aurretik egundoko lan gogorra burutu behar du filosofoak.
Gorago aipaturiko oinarrizko jauzia eman ondoren, nozio edo kontzeptu arteko
harremanak, hierarkiak eta kontraesanak menperatuak izan beharko lukete. Hauxe lortzeko
Filosofiaren historian zehar gertatu edota proposatu ohi diren sistema eta teoria guztien
kontenplazioaren eta azterketaren beharra suertatzen zaio filosofoari. Azterketa honez,
gizakiaren barnekoek, bai sentimenduak bai atzemate orokorrak, izugarrizko aldakuntza
jasango dute eta lehen esandako arazo existentziarioak honen bitartez sortzen ohi dira.
Gizabanakoak, gizabanakotasuna edo benetazko indibidualitatea zertan datzan ikasiko du.
Gauza guztiek igorritako bortxakeria jasan, sendo eta zuzen iraun; bizitza sozialean
aintzat hartzen diren balore arruntek izugarrizko beherakada izango dute, beste
gizakiengandik amaigabeko desilusioak ere bere egoera kritikoarenpean kokatzen direlarik.
Hain une larri eta estuak igaro behar ditu filosofoak! Berez gizakien artean, une
okerrenetatik igaro behar duen gizakia dugu filosofoa, zeren egiaren bidean egiak berak
gizakiari ipintzen dizkion oztopoak erradikalenak direlako; oztopo erradikalik gabe egiaren
agerpenik gertatzen ez zaigulako. Bost axola, benetako filosofoari, bizitzaren une
zoragarriak. Badaki berak bai, ondo aski, garai bareek ez diotela bere jakinduri egarria
asetzeko probetxu handiko fruiturik eskeiniko. Tentsio uneak dira egia aurkitzeko
posibilitat7aileak eta portaera kritikoaren hustuketari aurka egiten diotenak.
Hauek denak agertu ondoren, gauzak gehiegitu egin ditudala pentsa dezakezue eta
subjektiboak diren eritziak objektibotzat jo ditudala. Baina, azken finean, eta bai Hegel-ek, bai Heidegger-ek (besteak beste) filosofocn egoerari buruz erakutsitakoak gogoan
harturik, nik aipatu dudana ez da gehiegitua izan eta aipamena ez subjektibotzat jo
dezakegu. Berriro ere, Hegel aipatu dugu. Beraz, Hegel-ek filosofoen egoera
fenomenologiko-existentziarioari buruz, zer erakusten digu?
Dakigunez, eta dialektikaren eragina dela medio, edozein determinazio logiko
berberatasunaren edo identitatearen eraikuntzan, (eta gizakia determinazio logikotzat
kontsidera daiteke) determinazio •horrek kanpoaldekiko jasatzen dituen harreman edo
bitartekotasun oro bereganatzearen beharrean dago. Bestela, kanpoaldetiko determinazio
horiek gure kontzeptua abstrakzio hutsa bihurtzen dutelako. Era honetan, kontzeptua
edukinik gabekoa bilakatzen da.
Bestalde, kanpoaldetiko harremanak eta bitartekotasunak jasatzen dituen bitartean,
determinazio konkretu baten mamia deseginketa higidura batean murgiltzen zaigu.
Ezaugarri eta determinazio positibo guztiak (Gizakiaren kontzientzia orokorrak kritikarik
gabe onartuak direnak, hain zuzen) desagertarazi egiten ditu higidura logiko (dialektikaren
higidura) horrek. Hauxe izango litzateke edozein determinazioren eraikuntzan eman
beharko genukeen lehenengo urratsa. Gutxienezko edukinetatik hasi eta pixkanaka
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pixkanaka edukin horrek ezkutuan daukan ahalmen logiko guztiei sortaraziko dizkie
higidura logikoak. Higidura logiko honekin batera sendotu, areagotu eta garaitu egingo
dira lehenengo edukinaren determinazioak, bere berberatasuna benetako oinarrian finkatuz.
Honelako eskakizun logikoa betetzerakoan, determinazioaren edo identitatearen
(gizakiak edo filosofoak identitate bat osatzen duela pentsa dezagun) beste
determinazioarelciko daukan erakarpena hedatuko da Gizakiaren erakarpen orokorrak bere
ahalmen logikoaren zabalketarelcan bat egiten du. Zabaltzen eta hedatzen diren ahalmen
logikoak bi motakoak dira eta beraien islada bakarra era bikoitzean azaltzen da. Alde
batetik logikoak; bestaldetik existentziarioak. Funtsean, bi mota hauen arteko
desberdintasuna itxurazkoa besterik ez da, zeren Hegel-en ikuspuntutik abiatzen bagara,
ahalmen logikoaren bidez bakarrik lor bait ditzakegu ahalmen existentziarioak. Ez ditugu,
ordea determinazio logiko eta determinazio exiztentziarioaren arteko harremanak orain
aztertuko. Hala eta guztiz ere, gainbegiradatxo batek ez digu kalterik egingo.
Ahalmen existentziario hauek lortzeko asmoak egin aurretik, nahi eta nahiezkoa
izango zaigu gizakiak ezkutatzen dituen ahalmen logikoaren adierazpena. Ahalmen
logikoen ahalbide zehatzak aurkitzen ez baldin baditugu, gure bizitza faktikoan
aukeratutako erabakiak eta joerak ez dira, behin ere ez, Arrazoimenaren indarrean
finkatuak edo oinarrituak izango.
Beraz, Filosofoak eskuratu berri duen jakinduria, Arrazoiaren azken esanahia
uler dezan erabilgarria suertatuko zaio. Filosofoaren jakitea gauza sinple batean datza:
gauza eta determinazio kontzeptual guztien arteko loturak a7altzearekin datorkio jakintza
orokorra filosofoari. Hau lortuta izanik, pentsalaria, edozein zientzi arlok eskeintzen
dizkion edukinak ulertzeko gauza izango da. Baina benetako pentsalariak gorago joko du
behin eta berriro. Ez du, ez, pentsamendu konkretuak agertzen dion gaia ardatz gisa,
kontzeptualizazio orokorra baizik. Kontzeptua bere gordintasunean begiztatzerakoan,
filosofoak bere lurraldeko baratzak antzematen ditu. Ez dago alferra izateko aitzakirik
filosofian ari garenean. Hots, zientzi partikularrek (gaur egun zientzia izenarenpean
sailkatzen dugun edozein disziplina) edukin partikularra lantzen digute, baina filosofoaren
egarria asetzeko zeredozer gehiago behar dugu: izate orokorrari buruzko gogoeta zehatzak
eskeintzen digun edukia, hain zuzen. Honelako gogoeta batean aurki dezake gizakiak bere
jakitearekiko egarria. Gizakiak, Arrazoiaren eta Borondatearen indarra ondo neurtuz, ez
du beste motako gogoetarik onartuko esentzialki.
Presokratikoek arimaren garbikuntza lortzeko bidetzat jo zuten filosofia.
Eguneroko zekenkeria gainditu nahian, hausnarketa filosofikoa aipatu zuten helburuz eta
hortik bertatik abiatuz Kosmosaren (etimologikoki Ordenaren) azken arrazoiak bilatzea
izan da Filosofiaren lana.
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Hala eta guztiz ere, kontzeptualizazioaren aldakuntzak eta aurrerakadak ondorio
kezkagarriak erakarri ditu. Gure mendeko hainbat filosoforen arabera Kosmosaren ordena
Arrazoi eraginaren bitartez finkatzea erabat utopikoa gertatzen da, Arraz. oialc erabiltzen
dituen kate kausalak baldintzarik gabeko kausa batean erortzen direlako. Horrelako
finkatze absoluturik posible ez izateak Arrazoiaren legitimitatea pikutara bidaltzen du.
Hau dela eta, (Hegel eta agian Leibniz-engandik urrunduz ez dago irtenbiderik) non koka
dezakegu pentsalarien eginbeharra?.
Baldintzagabetasuna zeharkatzea izango du helburu poetak. Hizkuntzaren
amaigabeko ahalmen metaforikoaz baliatuz, poetak, munduaren osotasuna eraikiko du,
hau da: Kosmosa. Metaforatik kanpo ez dago mundua (izakiaren esanahi multipleak
gauza berbera adierazten du), mundua "badena-ren" osotasunaz ulertzen baldin badugu.
Logika formalaren barruan B. Russell-ek multzo ororen multzoaren ezintasuna zioen
neurri berean, Hegel-ek (interpretazio arrunta eta agian bere eritzi partikularraren aurka
eginez) azken baldintzagabeko ezintasuna egiaztatzen zuen ere. Azken finean, dialektikak
gauza bera agintzen du, hobeki esanda, ondorio berberaraino bultzatzen gaitu.
Egiaztapen honek probokatu dituen teoriaren eta jarreraren artean (inkontzienteki
kasu askotan) gaur egun "Diferentziaren filosofia" izendaturikoek aurkezten dituzten
ikusmoldeak izango lirateke aipagarrienak. Hauek diotenez, eta erabatean gauza laburtuz,
Diferentzia da nagusi munduaren eraikuntzan eta ezin omen da kausa bakuna ardatz
bezala goraipatu. Beraz, Filosofiaren historian zehar Identitateak izandako nagusitasuna
(teoriak eta kontzeptuak asmatzeko orduan bederen) ez da nahikoa eguneko kontzeptuaren
eskakizunei aurre egiteko.
Neure ustez, teoria honi, bere azken ondorietaraino jarraituz gero, berak erabiltzen
duen diskurtso berbera desegiteko arriskua suertatzen zaio. Azken finean, edozein
motatako diskurtsoak gutxienezko berberatasunak edo identitateak behar ditu koherentzia
edo esanahia izan ahal izateko. Ez dugu, honekin batera, munduaren edo mintzamenaren
egituraren eraikuntzan Identitatea ardaztzat aukeratu, Diferentzia eta Identitatearen
arteko jokua edo dialektika baizik.
Bestalde, Identitatea eta Diferentzia izan ditugu, Filosofiaren historian zehar
edozein motatako teoria eraikitzerakoan erabili ohi diren kontzeptu garrantzitsuenetakoak.
Hauekin batera, Barnekotasuna, Kanpokotasuna, Arrazoimena, Sentipena, Errealitatea,
Substantzia, e.a. (hauekin batera Aristotelek asmatutako kategorien taula) izan dira gure
gogoeta eta burutapen oro zuzendu dituzten kontzeptuak.
Kontzeptu hauek artxi-egitura edo azpi-egitura orokor batean elkartzen dira.
Beraien artean konpontzen den sarepean, (lehen aipatutako "konformitate orokorraren
osotasuna"-renpean) kokatzen ditu gizakiak ez bere xede ideologikoak edo bere era
askotako asmoak eta jarrerak bakarrik, gizakia izateko ahalmen orokorra baizik.
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Hegel-en arauera gizakia, edo hobeki -esanda, subjektua izatea honetan datza:
kontzepturen bitartez funtzionatzean (gure konstzientzia kontzeptu barruan murgiltzen
delarik); proposizioak edo esakuntzak silogistikoki lotarazi ellcarri eta judizioak landu eta
osatzean.
Hau dela eta, kontzeptuak bere barruko edukina prestatzerakoan eta gehien bat,
bere azalpena garbia gerta dadin, nahi eta. nahiezkoak gertatzen zaizkio lehen aipatutako
jatorrizko kontzeptu orokorrak: Identitatea, Diferentzia, e.a. Hauek ere kontzeptuak
direnez, kontraesan sakon baten aurrean kokatzen gaituzte, alegia, finkatzeko, zein
kontzeptu erabil genezake?
Identitatea eta Diferentzia jatorrizko eta oinarrizko kontzeptuak baldin

baditugu gizakiok, beraien mamia edo edukina agertu ahal izateko erabili behar diren
beste kontzeptu guztiak beraiengandik jalgituak gertatzen dira gure lan oro "petitio
principii" galgarri batean erortzen delarik. Beraz, oinarrizko kontzeptuen arteko gainditu
ezin den kontraesana eta gizakiaren fundaketan aurkitzen dugun kontraesana gauza berbera
da.
Hegel-ekin bat eginez, Kontzep tuari dagokion egoera (logikoa edo
existentziarioa) eta gizakiari dagokiona berbera azaltzen da, bai ikuspuntu
fenomenologiko batetik abiatuz, bai ikuspuntu historiko batetik abiatuz. Adibidez, hain
aipatua izan den kontzeptualizazio filosofikoaren orainaldeko krisia eta gizakia edo
Subjektuaren krisia bat letozke: bere esentzia aurrera eramateko jatorrizko irtenbiderik ez
aurkitzea, hain zuzen.
Bikoitza iruditzen zaigun krisialdi hau, Filosofiari eta gizaki filosofikoari datxekio
eta Nietzsche izan genuen egoera hontaz ohartu zitzaigun lehen filosofoa edo pentsalaria:
Hala eta guztiz ere, Heidegger-ren "Izan eta Denbora" (edo "Sein und Zeit") izan dugu
krisialdi honi eskeinitako irtenbiderik garrantzitsuenetako. Zoritxarrez, baina ez
ustegabekeriaz, "Izan eta Denbora"-ren kontzepzio orokorrak, Hegel-en idealismoak
azaldutako kontraesanaren beste ikusmolde besterik ez .cligu eskeintzen eta azken finean,
kontraesanaren indarrak itxura ororen azpitik ihartzen du, gizartearen eta Izadiaren
eguneroko ekintza eta fenomenoak zuzentzen eta bideratzen dituelarik.
Alferrikakoak, Kontraesana gainditzeko filosofoen eta pentsalarien ahaleginak,
kontraesana bere janaria bait da. Irtenbiderik ez dela eta bi posibilitate izango ditu
filosofoak bere jarrera aukera dezan: 1) Amaigabeko eginbehar zientifiko batean jarraituz
"badenaren" orotasuna beldu alial izun gabe, eduta 2) Poesiak eskeinitako egoera

kontzeptual-existentziariorari jarraitu.
Lehenengo aukerari jarraitzeak, zientzi partikularrak emandako edukin
partikularrarekiko mugatzea behartzen gaitu. Ezin, orduan, munduaren orotasuna atzeman,
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ezin gorako ekaiak begiztatu, ezin eguneroko ekintza sakabanatuak uztarri sendo baten
pean sailkatu, ezin, azken finean, Filosofia sortarazi zuen beharra asetu: arrazoiaren azken
ekaiak gureganatu (izatearen egia).
Bigarren aukerari ekiteak arrazoiaren nagusitasun orokorrari uko ekiten dio,
gizakia Borondatearen azken tresna izango bailitzan. Beraz, Arrazoiaren indarraren
gainetik, Borondateak, (Indar inkontzientea delarik bere benetako adierazpenetan
bederen) filosofoen buruari behin eta berriro Arrazoiaren bideari ekin diezaiola agintzen
du, azken eta gaindituezina den paradoxarantz abiatuz.
Hauxe da, (eta honekin amaituko dut) Arrazoiak eta Borondateak osatzen
duten harremana elkarrekin. Arrazoiak bere helburuak lortu ahal izateko (Kontzeptuaren
nagusitasuna) Borondatearen indarra erabiltzen du. Helburua lortuezina agertzen delarik,
filosofoaren borondateak Arrazoirantz bultzatzen du, hala eta guztiz, bere energia guztia
zientziaren mugimendu asintotikoa osatuz. Hauxe da Arrazoiak eta Borondateak
irudiztatzen duten higidura, gizaki filosofikoak bere bizitza intelektualean daraman
bidea. Arrazoia eta Borondatearen arteko harremanaren ezaugarri: Lerro asintotikoa.
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G. Humboldt eta euskara

G. HUMBOLDT ETA EUSKARA
Jexux Arrizabalaga
1. BERE GARAIA ETA GIROA
Wilhelm Humboldt (1767-1835) Potsdam-en jaio zen. Alexander Humboldt
naturalista eta geografoa, bere anaia, gazteagoa zen. Frankfurt-en ikasketak egin zituen,
ondoren Berlin-en bizi izan zelarik eta diplomatiko moduan herri askotan bizi behar izan
zuen.
Bi anaia hauek, Wilhelm eta Alexander, prusiar aristokrazialco seme ziren. Beren
gurasoak Erregeren Jauregian bizi ziren eta heziketa berezia jaso ahal izan zuten.
Txikitatik biak ikasketetan nabarmendu ziren, zientzietako zaletasunean batez ere.
Dirudun familiakoak izanik eta garai horretan Prusiako gortean humanismoaren eta
Ilustrazioaren haizeek jotzen zutelarik irakasle eruditoak eta liberal pentsakerakoak izan
zituzten, irakasle horien artean judu jakintsuak zeudelarik.
Gurasoen babesetik irten zutenean beren ikasketekin jarraituz, W. Humboldt-ek
Zuzenbidea ikasi zuen, batez ere gurasoak pozteko. Hala eta guztiz ere "inteligentsia"
juduarekin harremanak izaten jarraitu zuen, elkarrekin anitz bilera egin zituztelarik.
Kontuan izan garai hartan ere juduekin harremanak edukitzea ez zegoela ondo ikusita eta
zenbaitetan arriskutsua izan zitekeela getto horretako partaideekin adiskidetzea.
W. Humboldt diplomazia lanetan aritu zen, horrela herri asko ezagutu zituelarik
baina bere kezkak gobernu eta botere arazoetatik at zeuden. Mila zortzirehun eta
hamaikagarren urtean Berlingo Unibertsitatca sortu zuen, izan ere kultur ministrari ere
izan bait zen.
Bere filosofiako kezkarik nagusiena, Hizkuntza-Kultura-Herria, elkarren
arteko harremanak zeintzuk ziren aztertzean zegocn. Kezka horiek eraginda bi bidaia egin
zituen Euskal Herrira. Lehenengo bidaia 1799.eko Urrian eta bigarrena 1801.eko
Maiatzean. Bidaia hauek helburu bat zeukaten, herriko hizkuntza eta literatura ikastea.
Euskal Herria bere iritziz puntu garrantzitsua zen, hizkuntza primitiboa gordetzen zuen
Europako herri bakarra zelako. Parekorik ez zuen hizkuntza horren gramatika zen gehien
interesatzen zitzaiona, ikerketa horren bidez hizkuntzak nola osatzen ziren ikusten lagun
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zezakeelako. Beraz, Euskal Herrira egindako bidaien helburua euskal nazioaren eta
hizkuntzaren jatorriaren ikerketa zientifikoa egitea izan zen.
Lehenengo bidaian ez zuen gauza handirik egin. Hastapenetan Euskal Herria
pasadizo bat besterik ez zen bere egitasmorako. Baina, badirudi, ezagutu zuen apur
horrekin txunditurik gelditu zela. Eta txunditurik gelditzeko arrazoiak, bere hitzei heltzen
badiegu, bat baino gehiago izan ziren.
Iparraldetik sartzen da eta bertan ikusten dituen euskaldunak ikusi ondoren hiru
ezaugarri bereizten ditu hauengan: hizkuntza, ohiturak eta encearelciko maitasuna, non
independentzia lortu nahi duten. Hiru ezaugarri hauek aski dira inguruko frantsesengandik
bereizteko. Adibidez, monarkian eta errepublikan euskaldunak ejerzitoan elkarrekin jartzen
zituzten beren ofizial euskaldunekin.
Humboldt-ek zioen inon inork ez zuela hain nortasun nazional handia zuen herririk

aurkitu. Bere eritziz euskaraz hitzegin dezakeena plazerez eta pozik biziko litzateke
euskaldunen artean, eta berak hori lortzea nahiko luke.
Gipuzkoan sartzen denean, berriro ere, Donibane Lohizunen gertatu zitzaion bezala
txunditurik gelditu zen paisaiarekin. Itsasoa eta mendia biak ditu laket eta beretzat plazer
bat da Europako txoko zoragarri horretan egotea. Gero ikusiko dugun bezala Euskal
Henia (eta ez paisaiagatik bakarrik) aintzinako Greziarekin parekatuko du behin eta berriz.
Gipuzkoako lurraldean sartzen delarik bertako biztanleen artean dagoen herri
kontzientziak atentzioa deitzen dio, bere herriaz harro sentitzea jendearengan berehala
nabaritzen duen zerbait da. Lurraren jabegoa mugetarino zabaltzen dela eta klase sozialen
arteko diferentziak oso txikiak direla esango digu.
Herri kontzientzia horren zergatiaz gogoeta egin ondoren usteko du belaunaldiz
belaunaldi gurasoek semeei txikitatik herria maitatzen irakasten dietelako dela, eta gero
harro sentitze hori bizitzako arlo guztietara hedatzen dela. Bera harritu egiten da herriek,
etxeek, kaleek, gordetzen duten txukuntasuna ikusiz. Humboldt-ek herri desberdin asko
ezagutu zituen eta Euskal Herrian aurkitzen duen txukuntasunak atentzioa deitzen dio.
1800. urtetik aurrera Humboldt azterketa linguistilcoetan murgiltzen da. Batez ere
euskararekin dago interesatua. Parisko liburutegitik material asko eskeintzen diote
azterketa horretarako, baina, bera ahozko tradizioa ikertzera bultzaturik sentitzen da, hau
da, lekuan lekuko ikerketa egin nahi du. Horregatik 1801.ean, bere emaztea eta seme-alabak Alemaniara doazen bitartean, Euskal Herrira itzultzen da.
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Bidaia berri honetan Humboldt euskaraz ikasten saiatzen da eta berak dioenez
aurrerapenak egiten ditu. Bere nahia herriarekin bat egin eta herri horrek dituen nazio
ezaugarriak eta kualitateak aztertzea da.
Bigarren bidaia honetan egiten duen geldiunerik luzeena Durangon egiten du. Hau
ez da halabeharrez gertatzen, arrazoi bat dago horrela izan dadin. Humboldt-en iritziz
atzerriko hizkuntzak jakin eta euskararekin interesaturik dagoen bakarra herri horretan
aurkitzen da, hau da, Astarloa apaiza. Eta Humboldt-ek Astarloarekin egon nahi du.
Astarloak jadanik eskola bat osatu duela esan genezake. Lagun talde bat,
Durangon, beste gabe euskararen eta herriarenganako maitasunak eta kezkak eraginda
biltzen da, helburu batekin, hizkuntzaren, euskararen azterketa zientifikoa egitea.
Durangon dagoen bitartean Humboldt-ek zenbait gogoeta egitekò denbora du
Astarloarekin solasaldiak dituen bitartean, izan ere bere helburua besteengandik gauzak
ikastea da.
Bigarren bidaia honen ondoren eta Alemaniara itzuli zenean Euskal Herriaz
interesaturik jarraituko du, batez ere euskararekin. Bere helburua ez da izango euskara
irakastea, baizik eta euskara, bai zaharrak bai berriak diren beste hizkuntzetatik bereiztea,
horretarako bere arauak zeintzuk diren aztertuz. Badirudi Humboldt-ek, bere gora
beherekin, hogei urte eman zituela euskararen azterketarekin.

2. HERRIAREN NORTASUNARI BURUZKO GOGOETAK
Gizartea nazioetan, arrazetan, leinuetan zatitua dago. Gizartea Naturan dagoen
zerbait da, animaliak eta landareak diren moduan. Gizakiaren jokabidean eta bere
garapenean eragina dute arrazak, amalurrak, arnasten dugun aireak, inguruak eta
begiztatzen dugun zeruak.
Herri bat bestea baino handiagoa izan daiteke, tentsio, animo eta izpiritu indarren
nahasteagatik, ahalegin, zuhurtasun eta hezkuntzagatik baino; bai iraganari begira bai
orainari begira. Herri guztiak nahasten, elkartzen, hiltzen eta birjaiotzen dira modu
desberdinean eta lorapen garaiak eta etsipen garaiak ezagutzen dituzte. Herriek elkarren
arteko babesa behar dute eta elkarren arteko harremanek progresoa dakarte. Garapena
ikuspuntu honetatik ikustea, isolaturik diren puntu garrantzitsuak eta izan diren moral
iraultzak aztertzea bezain inportantea da. Landare batek ongarria lurretik eta zerutik
ihintza hartzen dituen bezala bere bizitza heda dadin, horrela hartzen du herri batek bere
ingurutik. Herrien historia ulertzeko ez dugu mugatu behar iraultza politikoetara edo
industriaren aur •erapenetara baizik eta gizakiaren ulermenera eta bere baitan ernaltzen diren
idcien handitasunera. Horregatik, herrien berezitasunak batez ere hizkuntzaren bidez
adierazten direnez, hizkuntza hau aztertzean ohituren azterketa eta bere historiaren
azterketa ere egingo dira.
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Herriaren eta bertako biztanleen kontzeptu garbia beharrezkoak dira beren
hizkuntza ulertzeko, izan ere, nazio bateko ohiturak eta herri zehatz batetakoak loturik
daude. Humboldt Euskal Herrian zehar ibili zen garaian harriturik gelditu zen Udalek
zeukaten askatasun handiaz. Askatasun horrek, federalismo sistemak eta nortasun biziak,
aintzinako Greziako Estatu-Hiriak gogorarazi zizkion.
Ikerketa linguistikoa eta historikoa elkartzeak erakartzen du gehien Humboldt
batasun horrek eramaten duelako gizabanakoaren gertakariak ilundurik aurkitzen diren
herrien bizitza goiztiarrena eta ilunena ezagutzera. Herri aldaketek eta joan etorriek
ondorengo mendeak prestatu zituzten.
Giza ekintza ia beti berdina da: gizabanakoaren bilakaera iragaitea eta hizkuntzak
dira lotura eragiten dutenak. Gizabanakoa eta gizartearen iharduera hizkuntzan ezagutzen
dira.
Humboldt-ek dio Euskal Herrira egin zituen bidaiak euskararenganako interesak
bultzaturik izan zirela eta halaber, herriaren nortasuna eta herri horren hizkuntzaren arteko
lotura hertsia modu horretan bakarrik aurki zezakeela, hots, herri barruan sarturik.
Horregatik azpimarratzen du:
a.- Herriarena eta ez beste inorena dela hizkuntza hori, grinarekin eta maitasunarekin
gordetzen duelarik.
b.- Hizkuntza horrek bere zentzu nazionala leku guztietatik barreiatzen duela, zaharra,
jatorra eta garbia izateagatik eta bestalde, askatasun eta legedi propioan bizi delako.
c.- Bere indarra eta iharduera sendoa izakera bikoitzean agertzen dela, alde batetik
menditarra delako eta bestetik itsastarra.
d.- Munduan sakabanaturik dagoen herria izanik bakoitzak, dagoen lekutik, beti bere
aberri txiki horretara begiratzen duela, non munduan zehar ibili ondoren berriro itzuli eta
jaioterrian zein baino zein gehiagoka ibiltzen diren monumento ederrak eraikitzen.
Humboldt-entzat ez dago herririk hain lotura sendo eta finkorik duenik bere
aberriarekiko, ezta (ere) norgehiagoka eta bizitasunean irabaziko dionik ere. Horregatik
behin eta berriz aintzinako grekoen herriekin parekatuko du, horretarako bi arrazoi ematen
dituelarik: bata ortografiari loturikoa, mendiak eta itsasoa Grezian bezala daudelako eta
bestea administrazio autonomoa dagoelako. Euskararekin ere horrela gertatzen dela esango
digu, hau da, euskalkien fenomenoa adierazgarria delako. Puntu honetan ere gaur
(adibidez, zuberutarra eta bizkaiera) bat datozela zenbait objektu adierazterakoan edo
izendatzerakoan.
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Humboldt harritu egiten da baita ere hainbeste baserri sakabanaturik ikusten
dituenean, bere ustez horrek herriari nortasun berezia ematen dio eta, noski, gizabanakoari
ere bai. Berak dioenez beste inon ez du horrelakorik ikusi hain neurri handian behintzat.
Harritu egiten da baita ere baserri batek duen izena bere kokalekuari loturik ikusten
duelako. Baserri baten izenaren oinar • ia euskaraz ematen zaion esanahiari loturik dago.
Humboldt-ek uste du gaur egun eremu txiki batetara mugaturik dauden zenbait
hizkuntzek (euskarak, letoiak, e.a.) duten aberastasunak suposarazi beharko ligukeela
beste garai batetan hedatuagoak izan zirela.
Arraza desberdinak elkarrekin bizitzera beharturik daudenean, adibidez, estatu baten
barruan, mota askotako harremanak sortzen dira, nagusi den arrazak duen hizkuntzak
zapalduarengan duen eraginaren arabera. Arraza ahulena arraza indartsuenaren hizkuntza
onartzera beharturik dago eta bi hizkuntzak erabiltzen ditu. (Euskal Herrian, Bretainian,
Galizian, e.a.). Egoera hau ematen delarik bi gauza gerta daitezke:
1 - Arraza ahulenaren hizkuntza hiltzen da.
2-

Gero eta esparru txikiagotan mantentzen da, beti ere nagusitzen den hizkuntzatik
hitzak hartuz, eta horrela, nagusi den hizkuntzako hitzekin nahastuz.

3. EUSKARARI BURUZKO GOGOETA NAGUSIAK

Humboldt-en ustez hizkuntzen arteko adiskidetasuna zein den erabakitzeko oinarri
finkorik ez zen ezagutzen. Hizkuntza bat neurtzeko behar diren gertakarien konparaketak
egin ahal izateko ez dagoela kontzeptu garbirik esaten digu.
Humboldt-ek herri desberdinetako hizkuntzak parekatu nahi ditu eta parekatu baino
lehen deskribatu, baina, hizkuntzen ikerketarik edota herriari buruzko ikerketa seriorik ez
dago bere ustez. Horregatik, Humboldt-ek Euskal Herriaren deskripzio isolatua baina
eraberean orokorra egin nahi du. Hiru zatitan banatzen du lan hori:
1 - Ohiturak.
2 - Hizkuntza.
3 - Historia.
Lan hau egiteko euskaldunak aukeratu izana halabeharrez izan zela pentsa
genezake. Egia da Espainiako estatura egin zuen lehen bidaian Euskal Herria ezagutu
zuenean erakarririk sentitu zela eta bigarren aldiz etortzean maitatzera iritsi zela.
Beranduago hizkuntzak eta herriak zeukan nortasun bereziak erakarriko zuen. Humboldt-en ustez euskaldunak ospetsu eta interes gune bilakatzen baziren Europako zenbait
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intelektualentzat, ia ziurtasun guztiarekin denbora gutxiren barruan herri horren suntsiketa
zetorrelako zen, hots, bere naziotasuna eta hizkuniza laster batean desagertuko zirela
ziurtzat jotzen zelako. Gainera bere iritziz euskarak lortua zuen hizkuntza batek lor
lezakeen aberastasuna, bai hitzen aberaswsunari dagokionez eta bai formen ugaritasunari
eta desberdintasunari dagokionez. Hizkuntza aberatsenean sor daitezkeen eraiketari eta
izakerari buruzko arazo guztiak sor ditzake euska-ak ere.
Humboldt-ek euskararen sorrerari buruz bazuen teoria bat eta horren arabera
euskara aintzinako garaictan bere anai-arrebengandik bereiztu zen, ondoren herri askoren
ahoetakoa izan zelarik, gero uzkurtuz joan zen isolatutako bailara menditsuetara
murriztuz. Zerk bultzatu zuen horrela zela esatera?. Bere iritziz, euskarak dituen
poliforma, forma eta karaktereak hain ugariak direnez gero hauetaz baliatzen diren
familiak hain gutxi ezin daitezkeelako izan. Espainia, Portugal, Frantzia eta Italia, estatu
hauetako historia ikertzerakoan hauen historiak euskararekin harremanik baduela garbi
omen dago. Beraz, euskarak mendebaldeko Europako hizkuntzetako hitz askoren
etimologia aztertzeko balio du. Gazteleraren oinarriak aztertzeko ezinbesteko laguntza da
euskarak eskaintzen duena. Ezinezkoa litzateke gazteleraren lan etimologikoa euskararik
gabe.
Humboldt-ek euskararen azterketa egiterakoan erabiliko duen metodoa sistematikoa
eta kanpoan ezer utziko ez duena izatea nahi du, konparaketarako balioko duena eta
gramatikako eta lexikoko egiturei dagokienez ideia oso bat emango duena. Gramatika
hizkuntzaren zati guztiak harremantzen dituena izango da, lexikoa berriz, errepresentatua
izan behar duen objektua aztertzeko eta hizkuntza batek bere osotasunean duen harremana
errepresentatzeko. Metodoari aplikazio orokorragoa emateko kontuan hartzen ditu
ezagutzen dituen beste hizkuntza guztiak, horrela kanparaketa orokor bati hasera emanaz
antzeko azterketarekin; linguistikako enziklopedia orokor nagusi batean laburtzeko
hizkuntza guztien konparaketa orokorra egin daitekeelarik. Egitasmo hau aurrera
eramateko sistema oso bat eraikita daukan euskal filologo bat jarraituko du, hots,
Astarloa eta honek diona faltsua ala egia den epaituko. Epilogo bezala, sailka
kronologikoki ordenaturiko zati linguistikoak aurkeztuko dituela dio zenbait ohar erantsiz
eta euskara beste hizkuntzekin parekatuz modu orokor batean, horrela bere egitura
orokorra zein klasetakoa eta zein familitakoa den zedarrituz.
Hizkuntza bat aztertzerakoan, analogia da hizkuntza guztien oinarria eta hizkuntzen
eraikuntza eskuarki organikoa azken zehaztasuneraino. Herri batek beste herriko
hizkuntzetatik elementu linguistikoak hartzen dituenean gertatzen dira soilik
salbuespenak. Kasu hau gaur ezagutzen ditugun hizkuntza guztietan gertatzen den zerbait
da. Dena dela, hizkuntza batek elemento estrainio bat hartzen duenean edo beste batekin
nahasten denean asimilazio prozesua hastcn da eta horrela nahasketa horietatik analogia
berriak sortzen dira orotasunetik kanpo gelditzen den materia inorganikoa zerbait zaila
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gertatzen delarik. Hizkuntzak zerbait biziak direlako denborak jatorriko aztamak ezabatzen
ditu.
Hizkuntzaren esentziara ez da inolako analisiaren bidez heltzen, etengabeko
bilakaera delako. Baina hizkuntzak behatuz hurbiltzen gara esentzia horretara, horrela,
gizarteko eraiketa linguistikora sartzen garelarik.
Analogia izan daiteke hotsen artean ematen dena edota hotsen eta hots horiek
adierazten duten kontzeptuen artean ere. Horrela, hizkuntza alde batetik analogiaz
osatutako seriez eta bestaldetik adieraz ezin daitezkeen lehen gaiez osatzen da. Beraz,
hizkuntza aztertzea analogia horiek aztertzean datza eta azterketa horren emaitza zera
izango da: arau sistema bat, oinarrizko printzipioak eta analogia orokor eta ziurrak, hau
da, hizkuntzaren organismo propioa eta gehiago zati ezin daitezkeen elementu linguistiko
inorganikoak geldituko lirateke.

4.

EUSKARAREN JOSKERA ETA AHOZKERAREN AZTERKETA
Azentoari dagokionez hiru arau nagusi:

1- Oinarizko ahotsek azken silaban dute azentoa, adibidez, esIsu, zuri, egin,
noWk.
2-Hitza deklinatzen denean edo konjugatzen, orduan, lehengoan jarraitzen du
azentoak. Salbuespenak daude, adibidez, determinatzailearekin edo artikuluarekin;
gizona, gizonarem,
3-Azken silabatik kontatzen hasiz euskal azentoak ez dauka mugarik.
Euskarak ez du alfabeto berezirik izan. Aintzina txanponak euskararen bidez uler
zitezkeela (hau Larramendik esaten zuen) uste izateak oraindik frogatu gabeko zerbait
ustea suposatzen du.
Hauek lirateke euskararen prinizipioak:
1 - Objektuak izendatzeko erabiltzen diren hitzak eta objektuen arteko harremanak
adierazteko behar diren hitzak batzen ditu; etxegaina, etxeondo, etxeingurua, e.a.
2 - Ekintza bakoitzean harreman guztiak adierazten ditu. Konjugazio flexio
desberdina erabiltzen du gizonezkoarelcin eta emakumezkoarekin.
Grekeraz gertatzen den bezala, deklinabideaz baliatzen da hitzak lotzeko esaldiak
osa daitezen.
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3 - Hau abantaila bat da hizkuntza batentzat, alegia zeinu batean gauzen
kontzeptua eta kontzeptuen arteko erlazioa batzea.
4 - Erlazio ezaugarriak beti hitzen bukaeran agertzen dira. Euskaldunek beste inork
baino biziago hitzegiten dutelako, agian, erlazio ezaugarria azkenean joate hori. Entzuten
duenak lehendabizi arreta objektuan jartzen du horrela, eta bere erlazioan pentsatzen
ondoren.
5 - Erlazio zeinuari eta objektuari dagokion lotura ahula delako, berehala jabetzen
gara zein den bat eta zein den bestea. Aintzina erlazio guztiak hitz isolatuz osatuak
zeuden; bai frantsesean, bai gazteleran erraz ikus daiteke hori.
raimerai = je aimer ai
Ligar
= ligar os he

6 - Gramatikaren formulen lotura arauak, kasu asko daudelako, oso xumeak eta
orokorrak dira, horregatik hizkuntza hau neurri handi batean artetsua dela esan daiteke.
7 - Euskara gizakien aintzinako kultur egoerara loturik eta egokiturik dagoen
hizkuntza da. Hizkuntza landuak alterazioz beterik daude.

5. ESALDIEI DAGOKIONEZ
Euskara beste hizkuntza guztietatilc bereizten da gramatika orokorreko esaldien zati
guztiak ez daudelako zehazturik.
Substantiboei eta adjektiboei dagokionez, gramatikoki ez da bereizketarik bien
artean. Aditz laguntzaile bakar bat dauka, gero irregularrak daude, alegia, sintetikoak.
Nominalizazioa baliabide garrantzitsua da. Deklinabideko kasu guztiak aipatzen ditu
hauek beste hizlcuntztan preposizioek betetzen duten funtzioa betetzen dutela esanaz.
Adberbioak eta konjuntzioak beste hizkuntzetan bezala dira. Euskaran sexu bereizketarik
ez dago. Izenordeak aztertzerakoan ere, berriro, ez dagoela sexu bereizketarik esango du.
Euskara da, Humboldt-en ustez, hizkuntza bakarra izernordea aditzari lotu zaiona
modu perfektu eta oso batetan konbinazio posible guztiak sortu dituelarik.
Euskal aditza aztertzerakoan txunditurik gelditzen da. Aditzaren barnean izenordea
egotea euskaran eta beste hizkuntza gutxitan ematen dela dio. Adibidez, amerikar zenbait
hizkuntzetan ematen dela. Gainera euskaraz izenorde hori subjektu, objektu zuzena edo
zeharkakoa izan daitekeela ikusten du bere formaziorako analogia horrelakoa izan delako.
Aditza modu horretan eraikia izanik edukin artistikoaren jabe dela euskara esatera darama.
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6. ASTARLOARI KRITIKA
"Plan de lenguas o Gramatica Bascongada en el dialecto bizcaino, Por Don Pablo
Pedro Astarloa Aguirre. Manuscrito", hau zen Astarloaren oraindik inprimaturik gabeko
eskueskribua Humboldt-ek ezagutu zuena.
Humboldt-en ustez Astarloa izan zen euskararen azterketa sakona egin zuen lehena,
euskararentzat eredu organiko bat bilatzen saiatu zena. Hitzen lexikoa eta gramatika
formak bilatzen saiatu zen. Astarloaren euskarari buruzko pentsamendua printzipio
batetan finkatu zen: beharrezkoa dela gertakari isolatuetatik arau xume eta orokor
batzutara jotzea.
Baina, Humboldt-ek lan honi akats batzu ikusiko dizkio:
1 - Herrietan arrunta den zerbait, hau da, arraza nazionalari buruzko aurreritziak
izatea.
2 - Euskara beste hizkuntza guztien gainetik dagoela pentsatzea. Jatorri zerutarra
duenarekin soilik pareka daiteleelarik.
Horregatik bere iritzi interesgarriak oinarririk gabeko baieztapenekin nahasturik
aurkitzen dira. Astarloak bere gramatika eskuizkribuan dioenez, euskal gramatikak beste
hizkuntza ororen gramatika eredu behar du izan. Dena dela Humboldt-ek Astarloaren
eskuizkribuari jarraitu zion euskal gramatika aztertzeralcoan.

7. LARRAMENDIRI KRITIKA
Lehenengoa da euskaran betiereko metodoak bereganatu dituena. Bere hiztegia
akats guztiak alde batera utziz, inprimaturik zegoen bakarra zen.
Humboldt-ek aztertu zuen hiztegi hori. Ikusten du gipuzkeraz egina dagoela eta
beste euskalkietako hitzak ere sartzen dituela, helburua, euskara batu bat lortzea delarik.
Egiten zaizkion kritiken artean Humboldt-ek hauek aipatzen ditu:
1 - Euskaraz jatorrak diren hitz asko falta direla.
2 - Bestalde, neologismoak sortu dituela.
Lehenengo akats hau Larramendik berak ere aitotzen du, ez ordea, bigarrena.
Bigarrengoari buruz Larramendik esaten omen zuen hitz guzti horiek idazle
klasikoengandik jasotakoalc zirela edota herritarrengandik.

62

Humboldt-ek, eta horretaralco Mogelengana jotzen du l , Larramendik ez zuela
euskara herrikoiaren ezagutza sakona esango du. Baita ere, esango du Larramendik bere
hiztegia eliz gizonei zuzentzen ziela eta horretarako gaztelera oinarritzat hartuz euskararen
bere pareko hitzak ipintzen saiatu zela. Horrela jokatuz sortzen diren ondorioak, batetik
filologoentzat interesa murriztea eta bestetik euskal hitzaren kontzeptua mugatzea
direlarik.
Euskara aztertzerakoan eta Larramendiren material honetaz baliatzeko Humboldt-ek
euskara-gaztelera bihurtu zuen delako hiztegi hori, horretarako oinarrizko hitzak hartu eta
eratorriak baztertu zituelarik, halaber, Larramendik berak sortutako hitz zientifikoak
baztertuz, hau da, Larramendi berri bat sortu zuen.
Bukatzeko gogora dezagun, Kaehler-ek (1927) dioena Humboldt-i buruz2.
Humboldt-ek Euskal Herrira egin zuen bigarren bidaian arrazan eta euskaran aurkitu zuena
gero urteetan patxadarekin landuko zuen lanerako ordurarte barreiaturik zeukan
izpiriturako ardatza. Helburutzat zeukan Konparaketa Linguistikorako behar zuen ardatz
nagusia euskara eta Euskal Herritik hartu zuen. Hizkuntzen konparaketa estudioa izan zen
Humboldt-en bizitzaren bigarren zatia. Ikerketa horiek egiteko orduan euskararekin egin
zituen azterkertak izan ziren oinarri.

1 Justo Garate: G. Humboldt. Estudio de sus trabajos sobre Vasconia, (Bilbao 1933), 137. orr.
2 Idem. 137. orr.
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Federiko Zabala

La philosophie a sa raison d'Ure et on doit mê'me
reconaltre que tout homme qui n'a pas pass par elle
est incurablement incomplet.
PIAGET

SEMANTIKA ZIENTIFIKOA
Lengoaia arte soziala da. Bera asimilatzeko, subjektu artean aukeragaiko aztarna
iradokor batzu besterik ez ditugu, non eta zer nolako adierazpenak egin daitezkeen
erakutsiko diguna. Horregatik, esanahi linguistikoen konparaketak ez du justifikaziorik,
baldin eta ez badugu ulertzen libreki gizakiok sozialki behagarriak diren estimuluei
ematen dizkiegun erantzunak bezala.
Mugatasun horren arabera, itzulpen iharduera determinatu gabea suertatzen da.
Bestalde, itzulpenaren determinazio eza horrek, zein objetuekiko terminu bat egiatiko
bezala eraiki daitekeenaren arazoa ere ikutzen du. Horrexegatik, semantikaren
erreferentziaren ikerketa lengoaia berarengana zuzentzen denean bakarrik izango da zuzena.
Halere, norberaren erreferentzia aldetiko egitura aztertzerakoan arazo zenbait topatzen
ditugu. Topagune horiek lautzeko, logika matematikoaz baliatu behar dugu, berak
argituko bait digu hobekien arazo gaindituen zein konpenezinen zergatia.

W. V. O. QUINE
1959ko Ekaina. Stanfor (Kalifornia)
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I. QUINE-REN AURREZ-AURREKO ARAZOA
Quine-k egungo Hizkuntzaren Filosofiari egiten dizkion ekarpenak ongi ulertzeko
eta dagozkien lekuan kokatzeko, nahitaezko baldintza da bere lanaren emaitza bitxia eta
astuna ematen den testuinguru filosofikoa ongi finkatzea. Testuinguru horren lehen
azterketa batek XIX. mendeko azken hamarkadetara garamatza non, Fregeren eraginez
batikbat, "ezagutza filosofikoaren arazoaz" ziharduen hauzia "ezagutza linguistikoaren
arazoaz" diharduenagatik ordezkatua izango zen. Bira garrantzitsu honek filosofi
ihardueraren baitako norabidea eraldatuko du. Nola ematen da lengoaia?, izango da
aurrerantzerako xedea.
Helburu berri hori burutu asmoz, Quine-ren estrategiaren lehenengo urratsa, bere
aurretikako zenbait egilek gauzatu tesiei zuzenduriko kritika zorrotza izango da, guztien
artean azpimarragarriena Carnap-en "Empirismoaren bi dogma" obrari zuzendurikoa.
Kritika berbera egiten die "Wien-go Zirkuluko" partaidei, eta orohar beren pentsakera
filosofikoa platoniar kutsua dutenei. Horien aurka, Quine-ren filosofia konduktista eta
fisikalista izango da, hau da, lengoaiak betidanik eta bakarka dirauten (a.b. Platon-en ideia
mundua) proposizio eta esanahien bitartez adierazpen materialalc egiteko balio duenaren
teoria okertzat joko du.
Quine-ren teoria semiotikoan bi alde bereiz ditzakegu. Batetik, esanahi
(signifikazio) linguistikoaren teoria, itzulpen radikalaren indeterminazio tesiaz baliaturik
azalduko duelarik; eta bestetik, erreferentziaren teoria, erlatibitate ontologikoaren tesia
jorratuz azalduko digularik.

Itzulpen radikalaren indeterminazio tesia
Itzulpen radikalaren indeterminazio tesiaren zergatian kokatuko du Quine-k
signifikazio teoriaren jatorria. . Tesi honen bidez Quine-k zehatz mehatz azaltzen digu
kultur harremanik edota hiztegi lexiko-semantikorik ez duten bi hizkuntzen arteko
itzulpen iharduera egokia egitearen ezintasuna, hau da, itzulpen indeterminazioa.
Hori demostratzeko, Quine-k bere benetazko jite konduktista azalduko digu, estimulu
kontrolatuen presentzia kontrastatuetan oinarritzen den galde-erantzuneko metodo bat
proposatuz.
Gertakizun enpirikoen eraginez . edonorengan ematen diren estimulu horiek,
derrigorrez pareko dagozkien proposizio linguistikoak gauzatzen dituzte. Horren adibide
zuzena Quine-k berak erakusten diguna da, hau da, har de7agun Amazoniako oihanako
tribura doan zientzilari ikertzailearen kasua. Tribu bertako biztanle batek eta aipatu
ikertzaileak elkar topo egingo balute gertakizun behagarri berbera baten aurrean, ikuspen
berorren eraginez bietariko bakoitzak proposizio bat adieraziko luke eduki semantiko
desberdina izango lukeena (antzekoa bada ere). Adibide honekin Quine-k erakutsi nahi
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diguna zera da: behaketa baten ondorengo estimuluek bi subjektu edo gehiagoren artean
eragiten duten proposizioaren esanahia (eduki semantikoa) ez da berdina, estimuluez
eragindako esanahiak bi moetatako informazioa bait du, oinarrizko informazioa eta
informazio osagarria. (ficus grafikoa).
A subiektua

Gertakizun
enpirikoa

Indukzioa

B subjektua

Indukzioa

a2 : A subjektuaren oinarrizko informazioa
al : A subjektuaren informazio osagarria
b2 : B subjektuaren oinarrizko informazioa
bl : B subjektuaren informazio osagarria
Quine-rentzat, estimuluen eraginez sortutako esanahi konplexu horren konstituzio
konposatuak eragotziko luke objektu berbera batekiko bi subjektu horien arteko
ezadostasun semantikoa. Horren ondorioz, aurreko adibidea jarraituz, tribu-hizkuntzarengandik abiatu ala, ikertzailearen hizkuntzarengandik abiatu, estimuluez
eragindako esanahi berberakiko itzulpen bi edo gehiago egin daitezke; hedadura semantiko
berdina izan gabe, bi hizkuntzen arteko ulermen linguistikoa gauzatzeko askia dena.
Quine-k tesi honen bidez, itzulpen semantikoaren bitartekotza esanahian (signifikazioan)
aurkitzen delakoaren tesia lurperatu nahi du, mentalista-arrazionalisten ohizko joera
epistemologikoari aurka eginez.
Tesi hori justifikatzeko, Quine-k egi sintetikoen eta analitikoen estatusa
birregingo du, filosofian ohizkoa den harrerari, hau da egi analitikoen eta egi sintetikoen
bereizketari ezabatzeari ekinez.
Status berriaren arabera, bi motatako egi analitikoak bereiziko ditu: 1.- Izaera
logikoa duten esaldiak. 2.- Predikuen menpe osatzen diren esaldi analitikoak, Kant-ek
postulatzen zituen epai analitikoen erakoak. Moeta honetako enuntziatuetan, esaldiaren
predikatu gramatikalaren eduki semantikoaren zati bat eta esaldi berorren subjektuaren
beste zati bat informazio berbera ematera letorkete. Bainan Quine-rentzat, azken definizio
hau oso iluna da. Izan ere, berarentzat, analizitatea gauzatzen duten faktoreak hiztunen
portaera linguistikoan oinarritu behar dira, bi esaldi sinonimo izatearen funtsa bezala.
Quine-ren iritziz, bi esaldi edo proposizio sinonimoak izateko, hiztun elkarte batetan
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esanahi berdinarekin erabili beharko dira, gutxienik ere komunitate edo elkarte hor•etako
gehiengo batek horrela erabili beharko duelarik (tazitoki edo esplizitoki); kontutan izan
behar dugu beti Quine-ren semantika linguistikoa hiztunen erabileran oinarritzen dela.
Beraz, prozedura horri jarraiki, sinonimotasuna onestearen lehen baldintza hiztun elkarte
baten gehiengoaren onespena izango da; hau da, eskala batetako mailaketa suertatzen da
(gehiengo/gutxiengo), eta aldiz, printzipioak ez du mailaketazko erdibiderik onartzen
(mentalisten iritziz), berdinak dira edo ez dira berdinak. Beraz, Quine-rentzat, esanahi
absolutuak –mentalistek defendatzen duten bezala– ez du zentzurik.
Quine-ren lehen tesi garrantzitsua azaldu ondoren, hau da, itzulpenaren
indeterminazio tesia, honen ondorio zuzena dela azal dezakegu, hain zuzen ere,
erreferentziaren ikustalpentasun eza. Quine-rentzat –bere tesia areagotuz–, hartueman
kulturalik ez duten herrien hizkuntzen artean ez ezik, elkargo linguistiko berbera batetan
bizi direnen artean ere ematen da itzulpen indeterminazioa, azken batetan, pertsona
bakoitza bere zirkunstantzien eraginpean hezia eta eraikia izan bait da.
Quine-ren iritziz, kutsadura hau jasaten ez duten terminu bakarrak bi moeta
hauetarikoak izan daitezke: 1.- Enuntziatuen logikako funtzio beritatiboen (konjuntzioak,
disjuntzioak, ukapenak, etab.) bidez ematen direnak, eta 2.- Esaldi iraunkorrak (adib.
"eguzlcialc egunero argitzen du") osatzen dituztenak.
Predikatuen logika ere indeterminazioz kutsatuta geratzen da, ikustalpenezko
bapateko proposizioak bezala. Guzti honekin Quine-k erakutsi nahi diguna zera da:
deitura arrunten bidez ente errealak izendatu nahi ditugunean norberaren erreferentzi
aparatua pizten dela, eta horren eraginez, "interpretapen ontologikozko konpromezua"
deiturikoa sortzen da; hau da, estimuluen kontrolean oinarritutako behaketa zuzen eta
soilak ez du inoiz bere osotasunean informazio osoa eta bakarra emango.

2. SIGNIFIKAZIOAREN ARAZOARI IRTENBIDEA
Ikusi dugun bezala, mentalistek darabilkiten proposizio absolutuaren edukia hustu
eta ezabatu egin du Quine-k, hizkuntz harremanetako elementu bitartekari bezala. Jakina
den bezala, Quine-ren erasorik gogorrenak muturreko mentalista joerarentzat dira, eta
hauen signifikazio kontzeptuari beste zentzu bat ematen dio. Quine-rentzat, signifikazio
teoriaren esanahia hipotesi analitikoetan aurkitu behar da. Baino zer da hipotesi
analitiko bat? Hipotesi analitiko bat, pertsona bakoitzak bere heziketaren eta izaeraren
zirkunstantzien eraginpean sortutako eremu kontzeptuala da, norberaren idiolekto berezia
osatzen duena. Hipotesi analitikoak, beraz, itzulpen indeterminazioaren funtsa izanik ez
digute ematen oinarri finkorik itzulpen semantiko absoluturako; halere, gizakien arteko
ulermenerako bitartekari bakar eta premiazkoak dira.
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Ikusi dugun bezala, itzulpen radikalaren indeterminazio tesiak erreferentziaren
ikustalpen eza azaltzen digu. Horren ondorioz, Quine-k bere bigarren tesi garrantzitsua
azalduko digu: erlatibitate ontologikoa. Quine-ren hizkuntzaren filosofian, alde
semantikoa eta alde ontologikoa osagai beraren alde biak dira.
Baina bi aspektu hauek ongi bereizteko, Quine-k logika formalera joko du,
hizkuntza naturala erregulatu eta erregimentatu asmoz. Hizkuntza naturalaren
erregimentazioak bi helburu ditu: 1. Hizkuntzaren funtzio erreferentziala argitu, eta 2.Hizkuntzaren teoria sinplifikatu predikatuen logika erabiliz, hizkuntza kanonizatu bat
burutuz. Horrela sailkatuko luke Quine-k hizkuntza kanonizatu horren zatiak:
- Terminu singularrak: kuantifikatzaileen terminuak (batzu, denak, etb.)
izendatzeko erabili beharrekoak.
- Terminu singular definituak: eta klasezko terminu singularrekin batera erabiltzen
direnak (etxe hura, gizatasuna, ontasuna,...)
- Izen berezien terminu singularrak: Quine-k kuantifikazioa erabiltzen du. Adib.
"Pegaso existitzen da", orduan objektu bat Pegaso da, beraz "x bakarren batekiko
xPegaso da", hau da "Vx eta x=Pegaso" guzti honetatik beraz "Vx Fx". Izen
beieziak beraz, predikatu erako terminu orokorrak bezala hartzen dira.
- Deskripzio definituak: predikatuez ordezkatuta desagertzen dira.
- Bariableen terminu singularrak: izenordearen lehentasuna adierazten digu.
- Predikatu erako terminu orokorrak: bariableekin elkartuta esaldi atomikoak
osatzen dituzte (Fx, Fxy, etab.).
Egitura semantiko hau eraiki ondoren, Quine-k egiturazko sinonimotasunaren
kontzeptu berria sortzen du, non estimuluen eraginez sortutako terminuen funtzio
beritatiboen esaldien arteko itzulpen moeta frogatu nahi duen. Horren ondorioz
A x (Fx ---> Gx) erako esaldi formalizatu bat erako esaldi formalizatu baten
sinonimoa izango da bere egitura aldetik; bainan hori betetzeko F-H-k eta G-I-k
estimulatiboki sinonimoak izan behar lukete. Eraiketa honek, sinonimoak bezala
kontsideratzera eraman gaitzeke lehen aipatu esaldi iraunkorrak, indeterminazioaren azaroa
gainditzen dutenaren itxura emanaz. Halere, egiturazko sinonimotasun hau indeterminatua
suertatzen da Quine-rentzat. Gorago esan dugun bezala, estimuluetan oinarritutako
sinonimotasuna terminu orokorretan oinarritzen da, eta era horretako itzulpen bat egiteko,
testuinguru linguistiko berbera baten barruan egin daiteke bakarrik indeterminazio arazoa
gainditzeko.
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Aipatu planteamendu horrek, marko linguistiko desberdinen arteko itzulpen
indeterminazioa agerian jartzen digu, bainan indelerminazioak ez du hizkuntza desberdinen
arteko ulermen ahalmena eragozten. Beraz eta oraindaino esanikoan oinarrituz,
proposizioen propietate eta erlazio bezalako kontzeptu intentsionalak desagertuarazi egin
nahi ditu Quine-k. Horren ondorioz, esaldi proposizionalak eta esaldi iraunkorrak itxiak
kontsideratzen ditu Ax(Hx 3 Mx) erakoak, eta propietateak eta erlazioak esaldi iraunkor
eta irekien esanahiak bezala, Fx, Gy, Fxy etab. erakoak. Quine-rentzat, proposizioen (bi
edo gehiago) arteko identitatea edo berdintasuna ematen ez den bezala, propietate eta
erlazioen arteko identitatea ezinezkoa izango da.
Nola konpontzen du Quine-k arazo hau? Bere konponbidea honelakoa da:
propietateak eta erlazioak (proposizioen artekoak) tasun berdineko multzoez ordezkatu.
Azken hauek identitate printzipioa onartzen dute, hau da, bi klase (multzo) berdinak
izango dira elementu berdinak dituztenean. Operazio honekin, Quine-k intentsioa
hedaduraz (estensioaz) ordezkatzen du. Horren ondorioz esango digu Quine-k terminu
kuantifikatzaileek, predikatuek eta funtzio beritatiboek hizkuntza naturaleko sare
konplexu guztia estaltzen dutela.
Hizkuntza naturalaren terminu desberdinak betetzen duten funtzioa finkatu
ondoren, hau da, hizkuntza erregimentatu ondoren, Quine-k bere bigarren helburu
garrantzitsuari helduko dio, hizkuntzaren funtzio erreferentziala argitzeari.
Iharduera horrek, hizkuntza errealitatearekin lotzea eskatzen du, edo beste era
batetara esanda, predikatutzara eta kuantifikaziora eraman ditugun bariableen balioa
jakitera. Quine-ren ontologiaren funtsezko teoria berak aitortutako esapide goren honetan
laburbiltzen da: "izatea, bariable baten balioa izatea da". Hau da, izatea, hizkuntza batek
esaten duena izatea; bainan ez ordea, hizkuntza edo teoria batek existitzen denaren edo ez
denari buruz ihardutea. Bainan, zer da Quine-rentzat benetan existitzen dena? Quine-ren
joera konduktista eta fisikazalea da, bere ontologiaren oinarria ente fisikoez osatuta bait
dago, norantz entitate mental guztiak bilakaerazten dituen. Gorago ikusi dugun bezala,
Quine-k tasuna (propietatea), proposizioa eta erlazioa bezalako kontzeptuak baztertu
egiten ditu, bainan ez ditu baztertzen zenbakiak eta klaseak, hain zuzen ere dena entitate
fisikoetan neurtzen duelako, era horretan, bere epistemologia psikologia enpirikoaren zati
batetara murrizten duelarik.
Beraz, bere tesi ontologiko guztia, erlatibitatean ixurtzen da, testuinguru
linguistiko bati atxekituz, zeinek era berean trasfondo zehatz bat ematen dion bere
gainetiko metahizkuntza bat osatuz, horrela jarraituz etenik gabeko prozesuan. Garapen
honi, igoera semantiko deitu dio Quine-k, hain zuzen ere, objektuetaz hitzegitetik, beraiei
buruz diharduten hitzei buruz hitzegitera doan prozesua esplikatzen duelako.
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Prozedura honek, Quine-ren iritziz, signifikazioaren arazoaren auzia eremu
erabakikor edo dezidible batetan kokatzen du.
Quine-ren iritziz, igoera semantikoak burutzen duen prozedura metalinguistikoa ez
da zientzia eta Filosofia bereizten dituen arrazoia (faktikotasuna eta analitikotasunaren
arteko muga ezabatu bait dugu), are eta gehiago, igoera semantikoko prozedura, prozesu
teoriko guztien nahitaezko ezaugarria da.

3. QUINE ETA BESTEAK: Frege, Russell, Wittgenstein, Tarski,
Carnap.
Signifikazioaren teoria, estimuluek eragindako sinonimotasunaren kontzeptuan
oinarritzeak badu zerikusirik proposizioen egiatizko baldintzen aurkitze ahaleginarekin.
Quine eta beste horien artean bereizten diren tesiak jorratuz landuko dugu atal hau.
Horretarako, esanahi linguistikoaren teoria (signifikazioaren teoria) hartuko dugu ardaztzat
errealismo semantikoa deritzan joerak (Wien-go Zirkulua, etab.) defendatzen duen
ikuspegitik.
Errealismo semantikoaren tesiak aurrez-aurre kontrajartzen zaizkie Quine-ren
semantika konduktistaren tesiei. Proposizioen bereizkuntza ahalegin honetan,
signifikazioaren teoriaren auzia dela medio, proposizio deklaratiboak aipatzera garamatza,
hau da, Frege-ren hitzetan "erreferentzia bezala egitasuna edo faltsotasuna duena"; edota
Russell-en hitzetan "gauzen egoerak adierazten dituzten proposizioak"
Russell-en esanahiaren (signifikazioaren) teoria "atomismo logikoa" ohizkoa
duenarekin bat dator, hau da, iharduera teorikoaren ardatz nagusia erreferentziakuntza
duena, Wittgenstein-en "Tractatus Logico-philosophicus" obran azaltzen zen teoria
figuratiboa bezalakoa. Teoria horren funtsa isomorfismoa da, zeinaren bidez esaldiek
elementu xumeez osatutako multzoak osatzen dituzten. Elementu xume horiek izenak
izango lirateke, eta errealitateko eremu zehatz batzu izendatuko lituzkete, non bere
ordenakuntzak pentsamenduaren egitura azalduko ligukeen. Beraz, proposizio bat
pentsamenduaren proiekzio bat da, alde batetik; eta errealitatearen egitura bestetik, ideien
eta errealitatearen arteko isomorfismoa gauzatzen delarik.
Teoria honek bidezkotzat jotzen du logika formalez baliaturiko hizkuntza perfektu
bat lortzea, pentsamendua eta errealitatearen arteko isomorfismoa azalduko lukeena,
bidenabar hizkuntza natural osoa bertan txertatuko lukeena. Puntu honetara iritsita,
berriro "egia" kontzeptua errekurtsiboki erabili ahal izatearen aukera azaltzen zaigu,
hizkuntza formalentzat Tarski-k egin zuen bezala, hizkuntza naturalen esanahia bereiztu
ahal izan asmoz. Hori burutzeko eman bchar den lehen urratsa hizkuntza naturala
hizkuntza artifizial formalizatuan bilakatzca da, bere semantikaren legeak finkatuz.
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Egiaren teoria bati Tarski-k esijitzen dion egokitzapen materialaren baldintzaren
ondorioz emango liratekeen enuntziatuak era honetakoak izango lirateke: "O egia da
baldin eta bakar-balcarrik P ematen bada, non P O-ren egiazko baldintza den". Eta horren
ondorioz, esaldi baten esanahia ezagutzea proposizio berbera egia den alde guztiak jakitea
dela baderitzogu, honelako enuntziatuak ematen dira: "O-k P esan nahi du". Halere,
Tarski-k berak ere ez du oso bidezkotzat jotzen planteamendu hori hizkuntza naturalei
aplikatzerakoan, bere ustez, hizkuntza naturalen baitan ere ematen omen bait da hizkuntza
beraren metahizkuntza ere, zeinek gezurtiaren paradoxa (nik esaten dudan guztia gezurra
da) bezalakoetara eramango gaituen; hau da, bere metahizkuntza ez da bere objektu-hizkuntza baino aberatsagoa izango. Bestalde, hizkuntza natural bat ez da sekulan ongi
espezifikatuko hizkuntza artifizial formalduen bide estuetan, hizkuntza naturalaren baitan
ez bait da ematen ongi cta zehazki finkatutako osaketa eta eraldaketa araurik.
Egiatiko ezaugarria duten beste esaldi horien ondorioetako bat dena, "egia
baldintza" berdinengatik asetu ahal izatearen arriskuan legoke, hau da, esango bagenu
"belarra berdea da", guk esan genezake egiatikoak diren proposizio guztiek esanahi bera
dutela; baina gure sena nahikoa da hori okena dela ulertzeko. Beraz, "egiatiko baldintzak",
ezin dira proposizioen esanahi bezala hartu.
Arazo horren korapiloa ongi tajutu zuen Frege-k, zeinek uste bait zuen "egiatiko
baldintza" betetzen zuten proposizio guziek egia zutela bere esanahia; bainan egitasunari
nola zuzentzen gatzaizkionean legokeela garrantzia duen bereizketa. Bide honetatik, beraz,
Frege-k bereizten dituen adierazpen linguistikoen bi ezaugarri semantikoren artean, bat
bakarra argitu dezakegu, proposizioen erreferentzia. Adierazpen nominalez osatzen diren
esaldietan, hau da, proposizio arruntetan, arazoak sortzen dira beren esanahiak
erreferentzizko terminuetan espezifikatu ezin direnean, objektu edo objektu motak izan
zein egiatiko baloreak izan, edota Russell-en hitzetan "gertakizun baieztatuak edo
gertakizun ezeztatuak"
Frege-k, arazo honen aurrean, adierazpenen esanahia nolakotan izendatzen duenaren
funtzioan bilakatu nahi du, edota perpaus baten kasuan beronek bere "egi balioa" nola
izendatzen duenaren funtzioan; zein aldi berean adierazpen kontzeptuen konposaketakunde
printzipioaren arabera sentiduaren erreferentzia izango da. Horrela beraz, "salva veritate"
deritzon ordezkagarritasun printzipioaren arabera, estimuluez eragindako adierazpenak,
adibidez gure kasuan demagun "untxea" bezalako terminua ordezka daiteke "untxearen
intziria" bezalako esakizun batez, "horra hor untxe bat" (Quine-ren adibide bera erabiliz)
adierazten duen perpaus nagusi baten barruan, non perpausaren "egi balioa" ez litzateke
aldatuko, bainan bai ordea bere sentidua, adierazpen biak objektu berberari zuzentzen
zaizkio eta, bi deitura desberdinez.
Oraino aztertu ditugun zenbait arazori irtenbide bat eman nahi liguke Carnap-en
"Meaning and Necesity" obrak; izenburuak adierazten digun bezala, beharrezko egia eta
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signifikazioa elkar jokaerazi nahi ditu. Obra honetan, hedapenezko eta intentsiozko
analisi metodoa amltzen da. Metodo horren lehen urratsa, adierazpenen analisi semantikoa
egitean datza, zeinek bere intentsioa ematen digun; eta bestalde, adierazpen beroien
esparru enpirikoaren ikerketa, zeinek bere hedapen eremua emango digun. Metodo honen
arabera, perpaus baten hedapena esparru baliokideren bat duten perpausetan datza, adib.
egiatiko perpaus guztiak, zeintzuetan elkarren arteko esparru baliokidea beren egiatiko
balioa izanen litzateke.
Carnap-ek, erreferentziaren kontzeptu mota hau baliokidetasun kontzeptuaren bidez
azaltzen digu: bi perpaus baliokideak izateko, bi perpausek osatzen duten kondizional
bikoitzak (M-> B) egia izan behar du, helburu berori erdiesteko emango den "L" lengoaia
batekiko. Bainan Carnap-ek aterako duen emaitza esanguratsuena: "bi adierazpenek
esanahi bat bera izango dute intentsio bat bera dutenean", eta perpaus beroien intentsioa
L-baliokide perpausek elkarrekiko duten atxekimenduren bat izanen litzateke, beti ere
beroriek definitzen dituzten arau semantikoen arabera.
Prozedura honen bitartez, beraz, signifikazioaren teoria "egia" kontzeptuaren bidez
definitzetik "beharrezko egia" kontzeptuaren bidez definitzera pasa gara, edonolako mundu
posible guztietan balio duen egia, "L" egoeraren deskribapen guztietan balio duena, edota
bestela esanda, gertakizun estralinguistikoetatik at balio duena eta arau semantikoen
funtzioan bakarrik gauzatzen dena.

4. ZENBAIT IRITZI KRITIKO
Quine-ri zuzendu dakiokeen kritika bat, estimuluek eragiten dituzten adierazpenen
esanahia aurkitzeko ahalmen zalantzagarrian datza. Quine-ren ustez, sententzia behagarrien
esanahia, subjektu batek objektu bat behatu ondoren hartzen duen harreran datza, hau da,
prozedura enpiriko bat behatu ondoren hartzen duen harreran datza, hau da, prozedura
enpiriko arruntean. Nire kritika zera litzateke: Quine-k, analitikotasunaren eta
sintetikotasunaren arteko muga ezabatzen du –zeinek holismora garamatzan–, beraz,
behaketak ere, iharduera enpiriko guztiak bezala Quine-rentzat, holismoaren eraginpean
gauzaten dira. Hau da, bere semantika zientifikoa oinarri enpirikoan eusten bada, gizarteak
lengoaia erabiltzen duen era errealean, gertakizun fisiko soila kontsideratuz; nola ulertu
eta azaldu behar dugu Quine berak bere epistemologiari atxekitzen dion izaera holista
(dena balio duenaren epistemologia)? Quine-ren oinarrizko enpirikotasuna eta orokorreko
holismotasunak bere prozedura semantikoaren kontraesana azaltzen digu.
Ari beretik lepora dakioke Quine-ri estimuluen eraginez gauzatzen diren
adierazpenak behaketa hutsean soilik oinarritzen direlakoaren teoria kontraesantsua
defendatzean duenean. Objektu soil eta gardenik ez bait dago (ikus ahate-untxe marrazkia);
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objektu behagarri bat era batera edo bestera irakurtzeak norberaren teoria eta informazioak
erabakitzen du, hau da, behaketa guztiak teoriaz kutsatuta daude.

Zer da, ahate ala untxe?.
Quine segurasko ohartu zen horretaz eta horregatik postulatu zuen erreferentziaren
ikustalpentasun (eskrutabilitatea) ezaren teoria.

5. QUINE-REN EKARPEN NAGUSIAK
Quine-ren ekarpen garrantzitsuena semantika zientziaren esparruan kokatzea izan
da. Berarentzat Filosofia ez da "a priori" ematen den zerbait, Filosofiaren ezaugarri
garrantzitsu bat berarentzat "a posteriori" ematean datza. Baieztapen hori demostratzeko,
horra hor itzulpen radikalaren indeterminazio tesia eta hipotesi analitikoen arazoa,
horietan oinarritu behar da Quine-ren salaketen funtsa; hain zuzen ere lengoaia natural
guztick heuren arteko harremanetarako i7an dezaketen esanahi, proposizio edo signifikazio
absolutu baten teoria ahala zeharo ezabatuz.
Aipatzekoa da bestalde, Quine-k iharduera semantikoan tajutzen duen
pragmatismoa, mentalismoaren edo errealismoaren kutsu nabarmena bait du, bere
prozedura semantikoaren metodologia agian Carnap-ek eta positibista logikoek
zerabiltenaren antzekoa zelako, batik bat errealitatea hizkuntza formalekin lotzeko erari
bagagozkio. Jakin da lotura hori azaltzeko ematen zuten esplikazioa: lehenik notazio
logiko-kanoniko (Logika formala) unibertsal bat gauzatu behar zen, hizkuntza naturala
bertan txertatu ahal izan zedin. Baina notazio logiko-kanoniko horrek ez luke asko
urrundu behar errealitatearen gune eta egitura orokor eta burutuengandik; nahiz eta
eraikuntza hauek, tcoria zientifiko guztien baitan bezala, konbentzioz gauzatuak izan,
beraiek esango bait digute hizkuntza eta errealitatearen arteko lotura nola ematen den.
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ZEDARRIKETA ERIZPIDEA,
PSIKOANALISIA ETA FALTSAZIONISMOA
(PSIKOANALISIAREN AZTERKETA METAZIENTIFIKO BATEN HASTAPENAK)
Mari Jose Telletxea
HITZA URREA
Sarrera antzeko honetan, lan hau dela eta honen aurrean izan ditudan tira-bira
batzuk aipatu nahi nituzke.
Hasiera batean, lan hau egitea aukeratu nuenean, ez nekien gauza nondik nora
zihoan, eta orain, ia bukaeran nagoelarik hasi naiz konturatzen, benetan zein zaila eta
konplexua den aukeratu dudan arazoari irtenbide egoki bat aurkitzea. Benetan, orain
konturatu naiz, hamaika liburu eta zenbait artikulu irakurri ondoren, zer den ez dakidana.
Lehenengoz aukeratu nuen gaia, Einstein-en "erlatibitatearen teoria" eta "Freud-en
psikoanalisiaren" zientifikotasunaren arteko konparaketa zen. Gaia aukeratu bai, aukeratu
nuen, baina ez nekien zer zen benetan egin behar nuena. Honela bada, Lakatos,
Feyerabend, Kuhn eta Popper-en metodologiari buruzko liburuak irakurtzeari ekin nion.
Hasieran zenbait gauza oso ongi ulertu ez banituen ere, gaia geroz eta interesgarriagoa
iruditzen zitzaidan. Baina honekin ere, ez nuen lortu nire lana nola bideratu behar nuen
argitzerik. Ondorioz, Einstein eta Freud-ez informatzen hasi nintzen. Honela ere, ez nuen
gauza garbirik atera. Guzti hau ikusirik, hipotesi bat finkatu nuen: "Psikoanalisia
Lakatos-en metodologiaren arabera eraiki daiteke". Honetarako, lehenik egin nuena,
zedarriketa erizpidearen inguruan zeuden iritzi desberdinen konparaketa. Agian, egin dudan
guztitik, gehien atsegin izan dudan puntua izan da, baina, sarrera izateko, gai nagusia zein
zen kontutan harturik, zabalegia egin nuen (arazoa asko atsegin nuelako izan daiteke).
Zein izan zen orduan nire erabakia? Hasera batean sarrera izango zena, beste
aparteko puntu bat bezala kontsideratzea. Beraz, lan honen barruan, bi lantxo daudela
esatera ausartzen naiz:
1)Zientifikotasunaren arazoa.
2) Psikoanalisiaren razionaltasuna Lakatos-en arabera.
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Argi utzi nahi dut hala ere, neure ustez, lan bat bezala kontsideratu daitezkeela,
psikoanalisiaren razionaltasuna aztertzean, bere zientifikotasunaz ari bait gara. Nola nahi
ere, nire arazo handiena psikoanalisiaren interpretazioa bat aurkitzearen inguruan izan da.
Informazio iturrri desberdinetan bilatzen aritu izan banaiz ere, neure ustez, interpretazio
bat aukeratzeko, psikoanalisiari buruz asko jakin behar da (nola joan den abarkatzen) edo
bestela, psikoanalisiaren historia aurkitu.
Bi hauetako ezer lortu ez dudanez, eta gainera psikoanalisiaren aita Freud denez,
bere eskematxo bat aurkeztu dut.
Oraindik orain, ez dakit Lakatos-en arauera esplikatzea lortuko dudan ala ez, baina
nire helburua, nahiz bata nahiz bestea ahal bezain ongi arrazonatzea da.
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I. ZIENTIFIKOTASUNAREN ARAZOA
Ll. Metodo induktiboa zertan den
Zedarriketa erizpidearen arazoa nondik nora datorren jakiteko, oso garrantzitsua da
metodo induktiboa zertan den jakitea; esan daiteke, metodo zaharrenetarikoa dela eta
dutlarik gabe gure kulturan gehien eragin duena.
Laburki aipatuaz, metodo induktiboaren muina honako hau litzateke: fenomeno
bati buruz, zer edo zer jakin nahi badugu, fenomeno hori behatu beharko dugu. Behaketa
horrek ahalbideek eskeintzen diguten bezain zorrotza izan behar du, eta behin eta berriro
errepikatu behar da, egoera berdin eta desberdinetan. Hau egin ondoren, esan dezakegu,
lege orokor bat ateratzeko prest gaudela. Datu enpirikoetatik lege orokor bat ateratzea,
indukzioa izango litzateke. Behin lege orokor hau izanez gero, dedukzioaren bidez,
aurresan eta esplikazioak ondoriozta ditzakegu. Eskema honako hau izango litzateke:

-Alde enpirikoa

(datu enpirikoak)
\

indukzioa

lege orokorra

-Alde teorikoa

lege orokorra
dedukzioa

aurresan eta esplikazioak
Guzti hau ikusirik, esan dezakegu induktibistek zenbait arau fmkatzen dituztela,
noiz induzitu ala deduzitu behar den esanez, ala , esakune bat noiz izan daitekeen ezagutza
zientifiko baten hasiera, etab. Arau hauen inguruan, zenbait kritika sortu badira ere, alde
batera utziko dut, eta niri gehiago interesatzen zaidan alderdi bat aztertzen hasiko naiz.
Esan bezela, induktibistentzat ezagutza zientifikoa behaketarekin hasten da, beraz,
behaketarik gabe ezagutzarik eta teoriarik ez dagoela esan dezakegu. Baina hau honela dela
esateak arazo bat baino gehiago sortzen dizkie:
- Zientzilariek, maiz, teoriak eraikitzen dituzte behaketak egin aurretik, beraz,
nola ulertzen da zientziaren onarri enpirikoa?
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- Beraiek, behaketetatik ateratako teoriak edo hauen dedukzio logikoak bakarrik
onartzen dituzte zientifiko bezala; baina behaketa batetik induzitu al daiteke
teoriarik?
- Hauen ustez, hasiera batean behintzat, behaketa batetik lortutako ezagutza
benetakoa izango da; baina nola esan dezakegu ezagutza bat benetakoa denik?
Azken arazoari dagokionez, zientziak "egira" garamatzala pentsatzen zuten
induktibistek, baina benetako ezagutza zen ala ez, ezin zela frogatu konturatu zirenean,
"benetako izatea" "frogagarri (probable) izate"-arengatik ordezkatu zuten; beraz, une
honetan, teoria bat zientifikoagoa litzateke, zenbat eta probabilitate handiagoa izan.
Pentsatu zuten, era honetan, metodo induktiboa salbu jarriko zutela. Hau da, zenbat eta
behaketa gehiago izan indukzioaren oinarria osatzen dutenak, zenbat eta kondizio
desberdin gehiagotan egin behaketa, egin diren generalizazioek (orokortasunak) orduan eta
probabilitate handiagoa izango dute egia izateko.
Hau indukzioaren beste bertsio bat izango litzateke, baina honela ere, dituen
arazoak gainditzea ez du lortzen. Honek ere, behaketa finito batzuetatik lege orokor bat
induzitu daitekeela esatean, arazo berberarekin topo egiten bait du. Kontutan hartzen
badugu lege hori behaketa finito batetik atera dugula, eta egiten dituen baieztapenak
egoera finito bati buruz direla, esan dezakegu, generalizazio unibertsal horren
probabilitateak beti "0" izango direla.
Induktibistek ezagutza zientifikoa behaketan hasten dela diote, baina gertakariak
gizaki guztiengan ez ditu inpresio berdinak sortzen eta tresna baten bidez hautematen
direnak horren fidegarritasunaren menpe daude. Beraz, nola esan dezakegu behaketatik
deribatzen den ezagutzak zihurtasunik duela?
Induktibisten arauera, teoria eta lege zientifikoen oinarria behagarriak diren
esakune publikoez osatua dago, eta ez behatzaile indibidualen esperientzia subjektiboez.
Beraz, beren ustez, hor hasten da zientzia; baina honek dakarren arazoa honako hau da:
behaketa guztiak, teoria baten laguntzarekin egiten dira. Honela izanik, nola joan daiteke
behaketa teoriaren aurretik?
Hiru arazo hauek, metodo induktiboak duen arazo batetik sortzen dira: teoriak
behaketei jarraitzen diote.
Baina beste kritika bat ere egiten zaio. Behaketazko esakuneak, hauek finkatzen
dituzten teoriak bezain huskor (falible) direla, eta ondorioz, lege eta teoria zientifikoak
osatzeko behar bezain oinarri zihurrik ez dutela osatzen. Beraz, metodo honen akatsei
erantzun bezela sortuko dira Popper, Lakatos, Kuhn eta Feyerabend-en metodoak. Hauek
aztertu ondoren, esan dezakegu, metodo hau, nahiko zaharra geratzen dela eta azken
hauenak baino arazo gutxiago konpontzen dituela.
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Popper-ek faltsazionismoa metodo induktiboari kritika zuzen bat egiteko eraikiko
du. Lakatos-ek berriz, bere ikerketa programen metodoarekin, Popper-en faltsazionismoa
osatu nahiko du. Kuhn eta Feyerabend-ek, beste irtenbide batzuk eskeiniko dizkigute.

1.2. Zedarriketa erizpidea, Popper, Lakatos eta Kuhn-en arauera.
Argi dago, metodo induktiboak arazo asko dituela, eta metodo bezala alde batera
utzi beharra dagoela. Metodo horrekin jarraituz oso zaila bait da arazo guzti horiei
irtenbide bat aurkitzea.
Gainera zientziaren historia aztertuaz, zientziak ez duela induktibistek dioten eran
aurreratu ikus daiteke: behaketak, beti, teoria baten ikuspuntutik egiten dira. Popper-ek
honela adierazten du: "Esto demuestra que uno nunca lee o entiende un libro salvo con
ayuda de expectativas definidas que se encuentra en la propia mente. Esto puede
considerarse como una de las consecuencias de mi tesis de que todo lo tratamos a la luz de
una teoria preconcebida" 1 . Honcla bada, nahiz eta Naturak hipotesia baieztatu ez, ongi ez
delako behatu, edo behar bezain Iantresna onik ez dagoelako, edo, ...izan daiteke, eta
agian beranduago baieztatuko da.
Popper-rek induktibismoari kritika zuzen zuzena egingo dio psikoanalisiaren
bitartez. Konturatu zen, psikoanalisiak bazuela Fisikarekin desberdintasun nabari bat eta
hori aztertzeari ekin zion. Desberdintasunaz jabetzen hasi zenean, zera ikusi zuen:
psikoanalisiak eratzen zituen hipotesiak beti konfirmatzen ( Popper-rek hitz honen ordez
"korroborazio" hitza erabiliko du) zirela, eta Fisikakoek aldiz, askoz ere arrisku gehiago
suposatzen zutela; hau da, gerta zitekeen Naturak hipotesi hauek errefusatzea. Puntu hau
oso garrantzitsua da metodologian, bere zedarriketa erizpidea honen arauera finkatu bait
zuen.
Honela, bada, induktibismoaren irtenbide bezala faltsazionismoa sortu zuen.
Laburki esan.ik, faltsazionismoa honako hau izango litzateke: Naturarekin egiten diren
kontrastazioek ez dute baieztapenik egiten, baina teoria bat faltsa dezakete.
Baina hasierako faltsazionistek, induktibistek bezala, behaketa teoriaren aurretik
jarriko dutenez, arazo berberarekin topo egingo dute: behaketazko esakune guztiak
huskorrak direnez, teoria batek behaketazko esakunearekin txoke egiten duenean, ez du,
nahi eta nahiez, teoriak izan behar alde batera uztekoa; behaketazko esakuneak ere oker
egon bait daitezke.

1 Lakatos, I.: "La metodologia de los programas de investigaci6n cientifica". La cdtica y el
desarrollo del conocimiento. Grijalbo. Barcelona. (1975). 150. or.
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Baina Popper-ek, arazo honi irtenbide bat eskeintzen dio; hasteko, aipatu behar da,
beretzat, behaketazko esakuneak oinarrizko esakuneak direla. Berak ba daki, oinarrizko
esakuneak beste guztiak bezala, huskorrak direla, baina behaketazko esakune batek,
zientziaren aurrerakuntzak suposatzen dituen arazo guztiak gainditzen baditu, oinarrizko
bezala onar daiteke denboraldi batean. Beraz, esan dezakegu, nolabait gainditzen duela
induktibistek eta hasierako faltsazionistek zuten arazoa.
Popper-ren metodologia zertan den zehaztu baino lehen, zedarriketa erizpidea zer
den aipatuko dut: metodo bakoitzak, bere erizpideen arauera, zer kontsideratzen duen
zientzia dela eta zer ez, izango litzateke.
Induktibistentzat, dudarik gabe, ezagutza batek zientifikoa izateko, datu
enpirikoetatik ateratako esakunde unibertsalak edo logikoki hauetatik deduzitzen direnak
izango lirateke. Era honetako ez den guztia, ezagutza kontsideratu ahal izango balitz ere,
ez litzateke zientifikoa izango.

Popper-rekin jarraituaz, aipatu dugu, psikoanalisia eta Fisika-ren artean igarri zuen
diferentzia hori: lehenengoa ez zela faltsagarria (Naturarengadik baieztapenak besterik ez
zituela jasotzen) eta bestea berriz (aieru arriskutsuak egiten zituenez) faltsagarria zela.
Beraz, Popper-rek, hemendik atera zuen bere zedarriketa erizpidea: teoria batek zientifikoa
izateko faltsagarria izan behar du.
Popper-ek, objektibista denez, gauzen benetako egia hor dagoela pentsatzen du
(hau da, objektuak, gutaz kanpo baduela ezagutza objektiborik) eta guk, zihurtasunez zein
den jakin ezin badugu ere, gero eta gehiago hurbil gaitezkeela (benetazko ezagutzara),
aieru arriskutsuak egin, eta hauek Naturarekin kontrastatuaz. Zer esan nahi du honek?
Zientzilariak kritikoa izan behar duela, eta teoria zenbait eta faltsagarriagoa izan, orduan
eta gehiago ikasiko dugula, benetako ezagutzatik geroz eta gertuago aurkitzen bait gara;
teoria bat faltsatzen bada, errefusatu egingo dugu, eta honela, faltsua zen teoria bat
baztertu dugu (pausu bat aurrera), eta ez bada faltsatzen, faltsagarria ez den batek baino
askoz gehiago esango digu. Popper-rek dioen bezela: "Por ello puedo admitir con
satisfacciÓn que los falsacionistas como yo preferimos por mucho un intento de resolver
un problema interesante mediante una conjetura audaz, aunque pronto resulte ser falsa (y
especialmente en ese caso), a cualquier recital de una serie de truismos improcedentes. Lo
preferimos porque creemos que esa es la manera en que podemos aprender de nuestros
errores; y que al descubrir que nuestra conjetura era falsa habremos aprendido mucho
sobre la verdad y habremos llegado ms cerca de la verdad."2.

2 Chalmers, A.F.:

es esa cosa llamada ciencia?. Siglo XXI. Madrid. (1984). 66. or.
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Hau ikustean, berarentzat konfirmazioek (bere hitzetan korroborazioa) berez
garrantzirik ez dutela esan dezakegu; baina une batean izan dezakete: bi teoria kontrastuaz
(esperimentu erabakior batetan) bietako bat korroboratzen denean.
Hemendik zein ondorioetara iristen gara? Zientziak aieru ete errefusapenekin
aurreratzen duela, eta zientzilariek faltsatua izan den teoria bati heltzen jarraitzen dioten
bitartean ("ad hoc" hipotesiekin faltsatutakoa salbatuaz adibidez) teoria salbatuko dutela,
baina zientifikotasuna galduaz.
Bere metodologia eta zedarrketa erizpidea, arrazoi desberdinak direla medio, ez datoz
bat Kuhn eta Lakatos-en zientziarekiko erizpideekin.
Lakatos-ekin hasiaz, berak, bere ikerketa programaren metodologia Popper-en
faltsazionismoa hobetu ahal izateko eratu zuela esan dezakegu.
Bere ustez, zientziak ikerketa programa eran aurreratzen du.
Teoriak ezin dira banaka hartu, baizik eta teoria multzo bat hartu behar da, eta
programa horrek, nukleo zentral, heuristika positibo eta heuristika negatibo bat izan
behar ditu.
Lehen 'ik, Popper-ekiko duen deserdintasun handiena aipatu dut, eta ondoren,
Lakatos-en metodologiak zer dioen aipatuaz, arrazoiketari ekingo diot.
Lakatos-en ustez, programa bat ezin du faltsazio bakar batek errefusatu, eta
Popper-rek aldiz, oinarrizkoak diren esakune eta teoria bat ez badatoz, teoria faltsatua
geratuko denez, errefusatu beharra dagoela (zokoratu) esaten du. Honela bada, Popper-ek,
zientziaren aurrerakuntzarako, esperimentu erabakiorrak proposatzen ditu, eta Lakatos-ek
berriz, era honetako esperimenturik ez dela existitzen esango du; bere ustez, denbora asko
pasa ondoren esan dezakegu, esperimentu hura erabakiorra izan zela; baina esperimentua
egiten den une berean ez. "Ni siquiera los famosos experimentos cruciales tendthn
ninguna fuerza para echar abajo un programa de investigaci6n; todo vale. Este conflicto
entre falibilidad y critica se puede decir con propiedad que es el problema principal, y la
fuerza conductora, del programa de investigaci6n popperiano en la teoria del
conocimiento,"3.
Desberdintasun hau ulertzeko, Lakatos-en ikerketa programa aztertuko dut. Esan
bezala Lakatos-en arabera, zientziak ikerketa programa eran aurreratzen du eta programa
(programa bakoitzean sail bat dago) batek, nukleo zentral, heuristika positiboa eta
heuristika negatiboa izan behar ditu.

3 Lakatos, I.: Id. 269 or.
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Nukleo zentrala, programa bat ezaugarritzen duena izango litzateke. Nukleo hau,
bere defendatzailearen erabaki metodologikoaren arauera, errefusaezina da. Beraz,
honetarako du programak heuristika negatibo bat; eta zer da heuristika negatiboa?
Kontrastazioak jasango dituen eta hipotesi auxiliarrez osatua dagoen gerriko protektore
bat. Gerrikoak kontrastazioak jasaten baditu, hauen arabera, gerrikoa zehaztu eta
berzehaztu egin beharra (batzuetan baita guztiz aldatu ere) dago.
Hau honela izanik, zer esan nahi du Lakatos-ek? Berak adierazi nahi duena beti-betikoz programa batekin jarraitu beharra dagoela al da? Noiz izango da programa
baztertzeko unerik egokiena?
Programa batekin jarraituko dugu aurrerakoia baldin bada; hau da, nukleo
zentralaren edukin enpirikoa gehitzen bada eta edukin horren zati bat gutxienez
korroboratua geratu bada.
Aldiz, programa bat atzerakoia bada, hau da, bere edukin enpirikoa gehitzen ez
bada, edo gehituaz ere ez bada korroboratzen, programa hori alde batetara uzteko
momentua iritsiko dela esan dezakegu. Baina hala ere, atzeratzen ari den programa bat,
bat-batean aurreratzen hasi daiteke, eta horregatik, programa bat, behin betirako noiz
zokoratu behar den esatea ez da hain erreza. Popper-ek berriz, faltsa7io bat agertzen den
bezain laster teoria errefusatu beharra dagoela esango luke. Baina orduan zer gertatzen da
Lakatos-en programekin anomaliak azaltzean?
Arazo honi irtenbidea emateko asmoz sortzen da heuristika positiboa. Argi
dagoena da programa aurrerakoienak ere badituela anomaliak; Lakatos-ek dioenez,
zientzilaria ez da errefusapenez arduratzen, hauek epe luzerako politika bat bait daramate
(hau da, programa aurreratzen doan heinean, anomalia horiei soluzioak aurkitzen joango
direla pentsatzen dute) eta politika hau, heuristika positiboan eratzen da. Honekin, zera
esan nahi da: programaren heuristika positiboan anomaliak aurresuposatuak daudela.
Hau aipatu ondoren, esan dezakegu, gerriko protektorea plan baten arauera eraikia
dagoela, eta plano honen eraiketa egiterakoan anomaliak ez direla kontutan hartzen.
Honela heuristika positiboari esker, zientzilaria ez da anomalien artean galtzen; hauek,
zenbatu egiten dira baina gero ez dira kontutan hartzen (artxibatu egiten dira). Beraz,
laburki esan dezakegu, heuristika positiboa, programa baten zati errefusagarriak eta
gerrikoa nola aldatu adierazten duten iradokizun multzo bat dela. Orainclik gehiago esango
digu Lakatos-ek: zientzilariek bere hasierako programaren faltsutasuna ezagutzen dute;
honek, dudarik gabe heuristika positibo baten ereduaz (eredua: aldez aurretik programaren
garapenarekin batera, aldatuko dela argi dagoen hasierako baldintza multzo bat).
Beraz, oso argi ikus dezakegu, zein garrantzi gabeak diren errefusapenak Lakatos-en metodologiaren arauera. "Dc modo que la metodologia de los programas de
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investigaci6n cientifica explica el porqu6 de la autononfia relativa de la ciencia tedrica, un
hecho hist6rico cuya racionalidad no puede ser explicada por los primeros
falsacionistas"4.
Hau ikusirik, nabaria da maila honetan Lakatos eta Popper-en arteko
desberdintasuna; aurkako iritzia bait dute anomaliek suposatzen dutenaz. Argiago esanik:
Popper-entzat, teoria batean anomalia batek teoria hori faltsatzen du, beraz, errefusatu
egin beharra dago; baina Lakatos-en programen heuristika positiboak espero dituenez,
programaren arazo matematikotan bihurtuko dira eta inolaz ere ez arazo enpirikotan.
Lakatos-en ustez, programa baten barruan lana egiten duten zientzilarien arazoen selekzio
razionala, heuristika positiboaren arauera dago (ez anomalien arauera). Beretzat, "proba eta
akatsa" (hau da Popper-ek defendatzen duena hain zuzen; edo beste era batera esanik "aieru
eta errefusapenak") ariketekin ala programa atzerakoiekin lanean ari diren zientzilariek
bakarrik ezarriko dute beren atentzioa anomalietan.
Azkenik, hau dena ikusirik ikerketa programaz zera esan dezakegu: zientzia
teorikoaren autonomia esplikatzen duela.
Honela bada, nahiko argi dago zein den Lakatos-ek Popper-i egiten dion kritika:
bat-bateko razionaltasuna existitzen ez denez, faltsazio batek ezin du programa bat
errefusatu.
Hala ere, bi gauza argi utzi nahi ditu: heuristika positiboa prinzipio metafisiko
bezela adieraz daiteke, eta gainera heuristika negatiboak baino askoz ere malgutasun
gehiago du (aldaketa txiki batek atzerakoiaren programa bat aurrerakoi bihur bait dezake)
eta horregatik ez da komenigarria nukleoa heuristika positiboak espresatzen dituen
printzipioetatik hurbil egotea. Guzti honetaz gain, programa bat egiaztapenek mantentzen
badute ere, programa horren bertsio baten egiaztapenak beste baten errefusapena dakar
berakin.
Badirudi, hemendik Lakatos-en arauera programa bat errefusaezina dela ondoriozta
dezakegula; baina hau ez da honela. Argi esango digu, zientzilariek programaz aldatzen
dutela; hau da, atzerakoi bat aurrerakoi batengatik (edukin enpiriko gehiago duena) eta
honetarako bere erizpidea eskeintzen saiatzen da 5 . Programa baten balio heuristikoa
agortzen ari denean, heuristikoki ahalmen gehiago duen batengatik aldatzeko garaia da.
Baina hemen, arazo batekin topo egiten dugu: noiz esan dezakegu programa atzerakoi
batek ez duela gehiago aurreratuko? Zenbat denbora itxaron behar da erabaki hau hartzeko?
Honen ondorio bezela esan zuen Lakatos-ek bat-bateko razionaltasunik ez dela existitzen.
4 Lakatos, I.: Id. 250 or.
5 Nota honetan Chalmers-ek Lakatos-etaz pentsatzen duena azaltzen da.
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Lakatos-ekin bukatzeko bere zedarriketa erizpidea adieraziko dugu: ezagutza bat
zientifikoa izango da programa eran egituratua baldin badago; balio heuristiko bat izan
behar du zientifikoa izateko. Eta zientziak programa horien bitartez aurreratuko du;
programak atzerakoi bihurtzean, edukinik eskeintzen ez dutenean edo edukin osotik ezer
ez denean kompboratzen, beste aurrerakoiago den batengatik ordezkatuko dugu. Popper-ek
bezala Lakatos-ek ere, programa zaharrak korroboratutako guztia gehi beste edukin batzuk
barneratu behar ditu (zientziaren izaera akumulatibo honekin Kuhn ez da ados egongo).
Lan honen azken puntuan, psikoanalisia Lakatos-en programa eran eraikitzen
saiatuko naiz, eta bigarren zatian Popper-rentzat psikoanalisia zergatik ez den zientifikoa
aipatuko dudanez, bi hauen metodologien arteko desberdintasuna argiago geratuko da.
Lehenago aipatu dudan bezela, Kuhn-ek ere Popper-en faltsazionismo
metodologikoari kritika bat egingo dio. Gehien kritikatu diona, zientzia normalaren
existentziaz ez arduratzea da. Kuhn-en ustez, Popper-ek, zientziak kritikoa izan behar
duela esatean, zientzia eszepzionala (berezia) bakarra hartzen du kontutan (berak iraultza
zientifikoa deituko zukeena); eta honela, Kuhn-ck "zientzia normal"-tzat hartzen duena
(paradigma nagusi bat izan eta horren arauera lan egitea) Popper-ek ez du horrela hartzen
(ez bait zaio iruditzen zientziaren aurrerakuntzarako ona denik teoria bati heltzea;
berarentzat hau dogma bat izango litzateke).
Nire ustez, Kuhn-en zientzia normala, Popper-ek zientziaren barne dogma
kontsideratzen duenarekin erlaziona daiteke, eta Kuhn-en iraultza zientifikoa
(zientziarentzat normala ez den egoera) Popper-en kritiko izatearekin (zientziaren ezaugarri
nagusia).
Pentsatzen dut, bi hauen aurkakotasuna puntu honetan nabaria dela; baina bada
beste puntu bat ere Kuhn-en metodologian Popper-enarekin bat ez datorrena: Kuhn-en
ustez, zientziaren aurrerakuntza ez da akumulatiboa; aldiz, Popper eta Lakatos-en iritziz,
bai.
Oraingoz, lehenengo arazoa aztertuko dut cta beranduago, Kuhn eta Lakatos-en
arteko desberdintasuna aztertzerakoan aurreko puntu hau eta beste batzuk aipatuko ditut.
Kuhn eta Popper-en arteko desberdintasun hau ongi esplikatzeko, lehenik, Kuhn-en zientziaren filosofiak zer diocn adieraziko dut.
Kuhn-en metodologia, egoera historikoarekin adostasun gehiago izan zezan sortu
zen. Bere filosofiaren bi ezaugarri honako hauek lirateke: aurrerakuntza zientifikorako,
izaera iraultzailearen garrantzia (iraultzak teoria bat utzi eta honekin elkartezin edo
inkonpatiblea den beste bat hartzea suposatuko luke) eta bere teorian komunitate
zientifikoaren ezaugarri soziologikoek duten garrantzia. Lakatos-en eta Kuhn-en arteko
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desberdintasunetariko bat beren filosofiek zientziaren historian oinarritutako kritikak
kontraeusten dituztela da.
Laburki esanik, Kuhn-en filosofiaren arabera, zientziak era honetan aurreratuko
luke: lehenik (zientzia baino lehen) zientzia-aurrea egongo litzateke; egoera honetan, esan
dezakegu, komunitate zientifikoan ez dagoela paradigma nagusirik, zientzilari adina
teoria dago eta lana erabat desorganizatua da. Ondoren, komunitate osoak paradigma bati
oso herstuki heltzen dionean, berak zientzia normala deiturikoa emango da. Garai
honetan, paradigma zenbait gertaera esplikatzeko garatuko da. Honetarako, paradigma
osagarri hauek ditu: suposizio teoriko orokorrak (Lakatos-en gerriko protektorearekin
konparagarria iruditzen zait) eta maiz, oso orokorrak diren printzipio metafisiko batzuk,
paradigmaren barne lana gidatzen dutelarik (agian printzipio metafisiko hauek, Lakatos-en
programak eta Kuhn-en paradigmak konparagarriak direla esan dezakegu, baina hau
beranduago aztertuko dut.
Kuhn-en paradigmen arauera, zientzia normalaren ondoren, lehenago ala
beranduago iraultza bat dator; zientziak iraultzen bidez aurreratzen bait du. Baina iraultza
zientifiko bat gertatzeko krisi bat ematea beharrezkoa da. Nola eratuko da krisia?
Paradigma batean, beti falt qazioak daude, eta paradigma honen bidez ez badituzte irtenbide
egokiak aurkitzen krisi bat sortzen da komunitatean. Krisia sortzean, zientzilariak gero
eta desgogorako (disgustorago) daude paradigma horren prinzipio metafisiko eta
aplikaziorako lege eta teknikekin: baina batez ere suposizio teoriko orokorrak izango dira
zalantzan gehien dudan jarriko direnak. Honela bada, zientzilari bakoitzak bere teoria
proposatuko du, zientzilari adina teoria egongo delarik. Esan dezakegu, zientzia normala
eratu aurretik genuen antzeko egoeran gaudela. Beraz, anomaliek paradigmari planteatzen
dizkioten arazoak konpondu nahiean, zientzilarien artean eztabaida metafisikoak sortzen
dira, eta dudarik gabe bakoitzak bereari eusten dio. Honela, bada, paradigmarekiko
ezadostasuna izango da nagusi zientzilarien artean zientzilari askok (edo gehienek)
onartzen duten paradigma berri bat sortu arte. Paradigma berri hau sortu bitartean
zientzilarien egoera, maiz, oso desesperagarria izaten da; honela zioen batek: "Por e1
momento, la Fisica se encuentra otra vez terriblemente confusa. De cualquier modo, es
demasiado dificil para mi y desearia haber sido actor de cine o algo parecido y no haber
oido hablar nunca de la fisica". Baina handik hilabete batzuetara krisi egoera gainditzean
honela zioen: "El tipo de meclnica de Heisenberg me ha devuelto la esperanza y la alegria
de vivir. Indudablemente, no proporciona la soluci6n al problema; pero creo que
nuevamente es posible seguir adelante"6.
Kuhn-en ustez, iraultza garaia, normala ez den egoera izango litzateke (hau da
aipaturiko Popper-rekin duen desberdintasuna).
6 Kuhn, S.: La estructura de las revoluciones cientijicas. F. C. E. Madrid. (1987). 138 or.

Azkenik, paradigma berriak gero eta zientzilari gehiagok onartuko dituzte, eta
honela zientzia berri normala sortuko da. Paradigma berri hau, bere aurrekoarekin
elkartezina izango da, beste mundu ikuskera bat suposatuko bait du; Kuhn-ek argi dauka
teoria desberdinen arauera, gauza berak, beste era batetara ikusten direla. Horregatik esaten
du, paradigma desberdinak ezin direla konparatu (argi dago Popper ez litzatekeela bat
etorriko iritzi horrekin).
Ondorioz, esan dezakegu, Kuhn-en araucra, zientzia ez dela akumulatiboa, iraultza
bakoitzaren ondoren sortzen den zientziak ez bait du zer ikusirik aurrekoarekin (hizkuntza
desberdinetan hitzegitea bezala izango litzateke). Beretzat, marku orokor baten barruan
eztabaidatu behar dira buruhausteak. Ezin du ulertu marku general bat nola eztabaida
daitekeen kritikoki (aipagarria da erlatibista dela). Popper-ek aldiz, hori da Kuhn-i
kritikatuko diona, bere ustez egin bait daiteke (zailagoa dela onartzen badu ere) eta
gainera, fruitu askoz gehiago ematen duela esango du eta era honetan adieraziko dio
Kuhn-i: "No es sino un dogma, un peligroso dogma el que los distintos marcos generales
sean como lenguajes mutuamente intraducibles" 7 . Baina agian, desberdintasun hau
zientziaren izaera akumulatiboa den ala ez denaren inguruan sortzen zaien
ezadostasunagatik izan daiteke; hau da, popper eta Lakastos-en ustez programa berri batek
aurrekoak korroboratu zuten guztia gehi edukin enpiriko bat izan behar du (zientzia
metatze baten bidez hazten da gero eta hurbilago gaudelarik egia ezagutzeko) eta Kuhn-en
ustez aldiz, paradigma berri batek, inoiz ezin du aurrekoak esaten duena esan, mundua
ikusteko era desberdin bat suposatzen bait du.
Une honetan, Kuhn-en zedarriketa printzipioa adierazteko prest gaude: ezagutza bat
zientifikoa izango da, zientzia normalaren tradizio bat euskartzeko gai den paradigma bat
baldin badago. Honela, bertan ari diren zientzilariek buruhausteak osatzearekin
konformatu behar dute. Arazoa ez bait da zientzilaria erasotzeko prest egotea, arazoari
bakoitzak ikasi duena aplikatzea baizik. Beraz, zientzia normalaren arrakasta paradigma
nagusiak buruhaustea era egoki batean osatzean egongo litzateke.
Hau ikusirik esan dezakegu, Popper eta Kuhn-en arteko desberdintasuna nabaria
dela; Popper-en ustez zientziarentzat arriskutsua dena Kuhn-en ustez normala da, eta
Kuhn-entzat iraultza bat dena, Popper-entzat normala da.
Esan bezala, Kuhn-en paradigmak eta Lakatos-en programak konparagarriak dira.
Beraien arteko desberdintasunetariko bat lehenago aipaturikoa da: Lakatos-entzat zientzia
akumulatiboa dela eta Kuhn-entzat aldiz ez (iraultza eman ondoren sortzen den paradigma
elkartezina bait da aurrekbarekin). Hau ez da desberdintasun bakarra; beren metodologiako
desberdintasun handiena zedarriketa printzipioan dago: Lakatos-ek dio, teoria batek
zientifikoa izateko programa eran egituratua egon behar duela; enunziatu edo erizpide

7 Lakatos, I.: Id. 156 or.
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unibertsal bat eman nahi izan zuen teoria bat zientifikoa zen ala ez jakiteko; beraz, esan
dezakegu razionalista dela.
Kuhn-ek berriz, erizpide batzuk eskeintzen baditu ere, erizpide hauek Psikologia
edo Soziologiaren bitartez aplikatu behar dira, ezin bait dira logikoki adierazi. Beraz
erizpide hau une horretako komunitate zientifikoaren arauera egongo da. Hau ikusirik,
argi dago zein teoria den hoberena; esplikatzen duen erizpide unibertsalik eskeintzen ez
digunez erlatibista dela (Berak ezetz bazion ere). Lakatos-entzat erlatibismoa onartezina
da: honen arauera, egia indarraren esku dago, aldaketa zientifikoa masen psikologien esku
eta aurrrerakuntza modaren arauera. Lakatos-en ustez, egiruntz gehien hurbiltzen gaituen
metodologia ikerketa programena da, zientziaren izaera akumulatiboari esker egiaren
ezagutzatik gero eta hurbilago gaudelarik. Kuhn-ek, zientziak aurreratzen duela onartzen
badu ere, aurrerapen hori egirantz den ala ez ezin dela jakin dio; noski, paradigma bat
aurrekoa baino hobeagoa izango da elkarte horrentzat.
Honela, bada, Kuhn-entzat elkartearen baloreak ideologia bat izan behar du eta
komunitatea bera baino gorako erizpiderik ez dagoenez honen arauera epaitu behar da ea
teoria bat bestea baino hobeagoa den. Baina esan beharra dago erizpide hau marku kultural
edo historikoarekin aldatu egiten dela. Beraz, ezagutza zientifikoa taldearen propietate bat
da.
Lakatos-ek, zedarriketa erizpide bat eskeintzen digu; programa bat zenbat eta
aurrerakoiagoa izan orduan eta hobeagoa izango da. Erizpide unibertsal hau eskeini
zuenean, aieru hau erefusagarria zela eta historiarekin kontrastatu behar zela (konkretuki
Fisikarekin) esaten zuen. Badirudi metodo honekin teoria aukeraketa gidatu nahi duela,
baina historian zehar maiz ikusi den bezala, denbora luzean atzerakoiak izan diren
programa askok jauzia ematen dute. Gainera, Lakatos-ek esaten du ezin dela jakin
programa bat benetan noiz zokoratu behar dugun baina zientziaren historian ia beti
aurrerakoiena aukeratua izan da. Beraz, esan dezakegu teoria aukeraketa gidatzea ez zuela
lortu. Esan bezala, Kuhn erlatibista da, baina badu puntu bat erlatibista ez dena: Fisika,
Lakatos-ek bezala, beste ezagutzak baino gorenagoko ezagutza konsideratzea.

PSIKOANALISIAREN RAZIONALTASUNA LAKATOS-EN
ARA UERA
II.1. Sarrera
Sarrera honetan, aurreko lantxoan aipaturiko zedarriketa erizpidea, eskematikoki
adieraziko dut, honela psikoanalisiaren razionaltasunaren arazoa hobekiago esplikatu ahal
izateko.
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Induktibistentzat datu enpirikotatik induzitutako teoriak, edo hauen dedukzio
logikoak bakarrik izango lirateke zientifikoak.
Popper-entzat berriz, teoria batek zientifikoa izateko "aieru eta errefusapenez"
aurreratu behar du. Argi uzten du zientziak kritikoa izan behar duela eta teoria baten
anomalia bat azaltzen den bezain laster baztertu egin behar dela.
Lakatos-ek aldiz, Popper-en faltzazionismoaren erruak zuzendu nahiean, ikerketa
programen metodologia eraikitzen du. Beraz, beretzat, teoria bat zientifikoa izango da
programa moduan egituratua baldin badago: hau da, balio heuristikoa izan behar du.
Kuhn-en arauera, zientifikotasuna, zientzia normalaren tradizio bat euskartzeko gai
den paradigma batek adierazten digu.

11.2. Popper-ek psikoanalisiari egiten dion kritika
Aurreko puntuan, Popper-en zedarriketa erizpidea aipatu badut ere, psikoanalisia
erabiliko dut hobeto esplikatzeko.
Hala ere, esan beharra dago, erizpide hau, psikoanalisia Fisikarekin
konparatzerakoan egituratu zuela. Gehiago oraindik, psikoanalisia erabili zuen
induktibismoari kritika zuzena egiteko
Honela, bada, lehenengoz, bere zientziarekiko filosofia egituratu baino lehen
planteatzen zituen galderak adieraziko ditut: noiz esan dezakegu teoria bat zientifikoa dela?
Ba al dago zientziaren izaera determinatzen duen erizpide edo status-ik? Argi dago beraz,
zientzia eta pseudozientzia bereizi nahi zituela (hau da, zedarrriketa erizpide bat eskeini
nahi zuen).
Garai honetako zedarriketa erizpidea, induktibismoarena zen: zientziak,
Metafisikarekin konparatuaz, bere metodo enpirikoan du desberdintasuna; hau da,
behaketa edo esperimentazioarekin hasten da zientzia. Baina ordurako, Popper-ek
zalantzan jartzen zuen ideia hau, bere ustez baldintza hau bete eta zientzia ez ziren
ezagutzak bait zeuden (adibidez Astrologia).
Gauzak honela zeudela teoria berri batzuk sortu ziren: Marx-en materialismoa,
Freud-en psikoanalisia, Adler-en gizabanakoaren psikologia eta dudarik gabe
garrantzitsuena zen Einstein-en erlatibitatearen teoria. Azken aipaturiko teoria hau, oso
gertutik bizi izan zuen Popper-ek, eta bere metodologian oso eragingarria izan zen.
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Baina, Marx, Freud eta Adler-en teoriek beren artean bazuten zer edo zer
amankomuna Einstein-en teoriarekiko oso desberdina zena eta honek zer pentsatu eman
zion Popper-i. Bere zalantzak, honako galdera hauek planteatzen zituzten: Zer da
marxismo, psikoanalisi eta gizabanakoaren psikologian ongi ez dagoena? Zer da hauetan,
Fisikarekin bat ez datorren hori? Hala ere, Popper-ren dudak ez zebiltzan egiaren inguruan
une horretan ez bait zuen erlatibitatearen teorian sinesten ez eta Psikologiak Fisika
matematikoekin konparatuaz duen zehastasun faltaren inguruan ere.
Arazoa hau zen, zientzia deituriko horiek Astrologiarekin antza gehiago zutela
zientziarekin baino.
Honela bada, psikoanalisian ikusi zuen ezaugarri bat aipatuko dut: bere ahalmen
esplikatibo izugarria; hau da, teoria honek, bere lanean ari zen ingurune osoan gertatzen
zen guzia esplika zezakeela zirudien. Beraz, mundua teoria honen egiaztapenez betea
zegoen; gertatzen zen guztia teoriak baieztatzen zuen. Freudiar analistek, "behaketa
klinikoaren" bidez etengabe beren teoriak egiaztatzen zirela zioten. Freud eta Adler-ren
zenbait behaketa ikusi ondoren (ez zitzaizkion oso ona iruditu, gertaera guztiak, beren
teorietan oinarrituaz interpretatzen bait zituzten). Honela bada. Popper-ek pentsatu zuen,
bazitekeela aurreko behaketak ere era honetan eginak izatea. Beraz, zer baieztatzen dute?
Edozein kasu, teoria baten bitartez interpretatua izan daitekeela. Honela dio Popper-ek: "No podria imaginar ninguna conducta humana que no pudiera ser interpretada en
t&minos de cualquiera de las dos teorks. Fue precisamente este hecho, que siempre se
adecuaban, que siempre eran confirmadas, el que a los ojos de sus admiradores constituia
el argumento m(ts fuerte en favor de esas teorias. Comenc ē a sospechar que esta fuerza
aparente era en realidad su debilidad"8.
Gainera, egoera hau Einstein-en teoriarekin konparatzen zuenean, erabat desberdina
zen. Honako hau pentsatzen zuen Einstein-ek teoria zientifikoei buruz: "No puede haber
mejor destino para una teoria que el de señalar el camino hacia otra teoria ms vasta,
dentro de la cual vive la primera como caso limite"9.
Pentsamendu aldetik desberdintasun bat baldin bazegoen ere (Freuk eta Einsten-en
artean) teoria mailan ere ba zegoen. Adibidez, Einstein-en aurresan bat aipatuko dut.
Teoria honen arauera, suposatzen zen, masa handiko gorputzek argia erakarri behar zutela.
Honela, esan zitekeen, itxuraz eguzkitik gertu eta finko dagoen izar baten argia lurrera
iristean, eguzki ondotik mugitu zenaren inpresioa eman behar zuela. Normalki, hau ezin
da ikusi, baina kostelazioari eklipse garaian, eta gero gauean argazki bat ateraez gero, bi
argazIcitako distantziak konpara daitezke".
8 Popper, K.: Conjeturas y refutaciones. Paid6s. Buenos Aires. (1989). 60 or.
9 Popper, K.: Id. 56 or.
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Hau adibide bat besterik ez da, baina adibide honen garrantzia aurresana hain
arriskutsua izatean datza.
Hau honela izanik, aurresandako gertaera ez bada korroboratzen, teoria errefusatua
geratuko da, elkartezina bait da behaketaren zenbait emaitzekin. Psikoanalisiarekin
konparatuaz, egoera erabat desberdina da, Psikoanalisia era guztietako gizabanakoaren
jokabidearekin konpatible izanik, oso zaila bait da teoria horren baieztapena izango ez den
gizajokabiderik aurkeztea.
Popper-ek ondorio hauek atera zituen:
- Baieztapena bada aurkitu nahi duguna, ia edozein teoriarentzat aurki ditzakegu.
- Baieztapenek garrantzitsuak izateko aurresan arriskutsuen emaitzak izan behar
dituzte.
- Teoria batek zientifikoa izateko, zer edo zer debekatu behar du nahitaez: zenbait
gauza gertatzea debekatu behar du. Zenbat eta gehiago debekatu teoria batek,
orduan eta hobeagoa izango da.
- Inongo gertaeren bidez errefusa ez daitekeen teoria ez da zientifikoa.
Testagarritasunak errefusagarritasuna esan nahi du. Baina testagarritasunaren
barne ere gradu desberdinak daude: zenbait teoria testagarriagoak dira, ondorioz
errefusatuak izateko arrisku gehiago dute.
- Judizio baieztagarri baten elementuak teoriaren test garbi (genuino) baten
ondorio direnean bakarrik hartu behar dira kontutan; hau da, teoria errefusatzeko
saiakuntza handi bat egin eta lortu ez denean (kasu honetan Popper-rek
korroboratzaile diren judizio elementuez hitzegingo du).
- Testagarria diren zenbait teoriak, faltsuak direla ikusi ondoren, bere jarraitzaileen
babespean jarraitzen du, "ad hoc" hipotesiak erabiliaz adibidez, edo teoria
errefusapenetik salbu gera dadin berrinterpretatuaz. Hau da, beti egin daitekeen
zerbait da, baina teoria salbu uzten badu ere, zientifikotasuna galtzen du. Portaera
honi "estratagema konbentzionalista" deituko dio.
Hau hobekiago adierazteko Popper-ek aipaturiko adibide bat aipatuko dut:
"La teoria marxista de la historia, a pesar de los serios esfuerzos de algunos
fundadores y adherentes, adopt6 finalmente esta prktica de adivinos. En algunas de sus
primeras formulaciones (por ej. en el anffiisis que hace Marx del carkter de la "futura
revoluci6n social"), sus predicciones eran testables, y de hecho fueron refutadas... pero
los adeptos de Marx reinterpretaron la teoria y los elementos de juicio con el prop6sito de

Zedarriketa erizpidea, psikoanalisia eta faltsazionismoa

93

hacerlos compatibles. De este modo, salvaron la teoria de la refutaciÓn; pero lo hicieron
al precio de adoptar un recurso que la hace irrefutable"1°.
Laburki esanik beraz, Popper-en arabera teoria baten zientifikotasuna, bere
testagarri edo effefusagarritasunaren arauera dago.
Hau dena ikusi ondoren, sarreran aipatu dudan bezela, argi dago Popper
induktibismoaren aurka dagoela. Popper-en ustez, psikoanalisia, nahiz eta metodo
enpirikoa erabili, ez da zientzia eta hau demostratzeko psikoanalisia karikaturizatu egiten
du.
Hirugarren puntuan psikoanalisiaren historia eta eskematxo bat ezarriko dut eta
laugarrengoan berriz Lakatos-en arauera, bere razionaltasuna esplikatzen saiatuko nahiz.

II.3. Psikoanalisiari buruz
I.- Psikoanalisiaren historia labur bat.
Freud-en garaitik hasita, psikoanalisiak adar hauek hartu ditu kontutan:
- Psikoneurosiak tratatzeko era berezi bat.
- Buru prozesuak ikertzeko era berezi bat.
- Ezagutza organizatu talde bat.
Ordutik, psikoanalisiak, ezagutza eta praktika mailan fruitu asko eman du
esperimentua bide duelarik.
Aipa ditzagun beraz, "iraultza psikonalitikoa" deiturikoaren hiru etapa
garrantzitsuenak:
a) Freud-en lehenengo urratsa inkontzientea dinamikoa zela eta bere eraikuntzak
zituela esatea izan zen, hauek desira eta errepresioekin zuten erlazioa azpimarratuz. Hau
da, pentsamenduaren beste prozesu bat deskribatzen du, honek errepresentazioen
funtzionamendua "lehen mailako era" batean (era primarioa) definitzen duelarik: ideia
hauek desplazatu egiten dira eta pentsamendu logiko eta kategoriala (bigarren mailakoa)
ez dute espazio-denbora batean bilduko. Inkontzientean dauden ideia hauek, pultsio
erotikoen bidez gidatzen dira. Honela bada, haurtzaroan ematen den sexualitatea aurkitzen
edo deskubritzen du. Sexualitate honen faseek, sinboloa eta instintua, indarra eta zentzua
10 Popper, K.: Conjeturas y refutaciones. Paidtis. Buenos Aires. (1989).
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nola lotzen diren adierazten digute. Guzti honen goipuntua "Edipo konplexuan" dago.
Lehenengo etapa honetan, fenomenoen lokalizazioak kontzientzia, prekontzientzia ala
inkontzientzian ematen dira.
b) Bigarren etapa honen lokalizazioa, Zera, Nia eta Supernian (Nigoitia) dago,
bere garapenaren barruan "Energia de catexis" deiturikoaren desplazamendu bat ematen
delarik. Honela, badirudi arazoaren egitura eta baita terapeutika oinarritzen duten erlazioak
ere, zehaztu behar direla. Inkontzienteak ez du lekurik, Niaren funzionamenduaren
ezaugarri bat bait da. Nia, erreala denaren existentzia kontutan hartuaz, desirak betetzeko
mekanismoa izango da. Supernia berriz, kulpabilitate eta idealaren momentu
inkontzientea, eta Zeraren kualitatea, bulkadak eta helburu heterogeneoak existitu araztea.
c) Hirugarren etapari dagokionez, gizakiari zenbait jokabide burutzera bultzatzen
dion inpultsoaz ari da. Hemendik dator, "plazerraren erizpidetik", haruntzagoko hori
("heriotzaren bulkada"). Freud-ek, bizitzaren eta heriotzaren bulkadak bereizten ditu.
Berrikuntza guzti hauekin batera, bulkada eta motibazioen teoriak eraberritu zituen.
Hasiera batean, bulkada sexual eta Niaren bulkadak oposatu zituen. Beranduago
(narsizismoaren aurkikuntzarekin batera), Niaren libidoa eta objektuarena bereizi zituen.
Hirugarren fase honetan maitasuna eta agresioaren instintuak bereizten dira.
Garai honetako beste autore garrantzitsu batzuk honako hauek dira: Karl Abraham,
Sandor Ferenczi eta Emest Jones.
Karl Abraham, psikosiaren arazocz arduratu zen oso hasieratik. Libidoaren
estadioen teoria sistematizatu zuen, eta azkarregi gertatzen diren identifikazioei garrantzi
handia eman zien. Laburki esanik, honako gaia hauek aztertu zituela esan dezakegu:
burruka eta depresioaren Freud-en ideia berriro atera zuen, psikosi timikoaren lehenengo
analisiak egin zituen (humorearen perturbazioa) eta azkenik esan beharra dago bere
zehastasun klinikoa oso agerikoa zela. Sandor Ferenczi-ren lanari buruz ere zenbait gauza
esan ditzakegu: terapia analitikoaren arazoak aztertu zituen, "erasotzailearekin gertatzen
den identifikazioa aurkitu zuen (inkontzienteak aurkako indartsuaren ezaugarriak hartzeko
duen joera, baita traumatismoaren asimilazioa ere), materializazio histerikoa deskribatu
zuen (gorputzaren bidez desiren betetzea, eta neurosi eta gorputzaren artean dauden
inplikazioak) eta azkenik, aurrerakuntza bidean katastrofeak biltzeko joera onartu zuen.
Bere psikoanalisian, maiz, "arrisku eta akatsa"-ren metodoa erabili zuen.
E. Jones-ek Freud-en angustiaren plazerra eta emakumearen sexualitatearen teoriak
Icritikatu zituen. Neurosi obsesiboen ulergarritasuna aberastu zuen, sinboloen ikerketa
garatu zuen, eta gainera, beranduago emango zen mutazio baten abiatzailea izan zen. Hain
zuzen ere kleniar mutazioa.
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Kleniar mutazioari dagokionez, esan beharra dago Klein-en "Haurren
psikoanalisia"-k joera berriak sortarazi zituela (hau 1932an gertatu zen). Freud-en lana
hobetzeaz gain, "objektu erlazioen" (relaciones de objeto) teoriari forma eman zion.
Objektu erlazioak, hasieran, agresiozko bulkadekin lotuak daude. Edipo
konplexuari buruz, maitasun eta heriotz instintuen arteko arazoen ondorio bezala azaltzen
dela aipatzen du. Bertan, ondorengo mekanismoek hartuko dute parte: "identifikazio
proiektiboa" eta eszisioa. Identifikazio proiektiboari buruz, norberaren zati batzuk beste
batengana botatzea besteaz jabetzeko helburuarekin dela esan dezakegu. Identifikazio hau
alderantziz ere gerta daiteke. Eszisiboak berriz, desiraren objektu partzialen erlaziotan
ongia eta gaizkiaren oposaketa sartuko du.
Beraz, esan dezakegu, Melanie Kleine-en ustez haur txikiak baduela psikismoa,
hau da "objetuzko erlazioa" pentsatzen duela. Erlazio hau, hasieran txarra, objektu
partzialekin burutzen du: amaren bularra; eta bertan, zati ona eta txarra bereizten ditu.
Lehenengo erlazio honek (objektu ona eta txar •arena), angustia eta defentsa multzo bat
eratuaraziko du (kasu honetan "posizio eskizofrenoide"-az ari gara).
Beraz, objektuzko erlazioa hasieran partziala da, eta beranduago berriz, objektuzko
erlazio totala edo osoa. Bigarren erlazio honi "posizio depresiboa" deituko zaio. Honela,
ama objektu oso bezala onartzen da. Kulpa sentimendua geratzen bada ere konponketarena
ere bai.
Kleniar iraultza honek ondorio asko izan zituen, baina honekin batera, beste
zentzu batean Heinz Hartmann eta bere eskolak, psikoanalisia psikismoaren beste maila
batean garatu zuen. Korronte honck, beranduago, "Niaren psikologia" izena jaso zuen.
Mugimenduaren zabaltzeari dagokionez, esan beharra dago dudarik gabe historia
eragingarria izan zela. Munduko bigarren gerratearen ondoren, izugarrizko nahasketak
sufritu zituen. Garai honetan, edozein lekutako jendea edozein tokitan zegoen, eta honela
psikonalisiaren izaera internazionala finkatu zen. Baina hala ere, eragina ez zen kanpokoa
bakarra izan; beste giza zientziek (Medikuntza, Psikiatria) eragin zuten arlo analitikoan.
Honela, espezializazioa eman zen: haurren analisia, kasu limiteen psikoterapia,...
2.- Freud-en psikoanalisiaren eskema bat.
a)Aparatu psikikoa.
Aparatu honen ezagutza, gizabanakoaren ikerketaren bidez lortu zuen, eta psike
honen barruan hiru zati desberdin bereiz ditzakegu: Nia, Zera, eta Supernia. Zeraren
edukina, gure aurrekoengandik (herentziaren bidez) jasotakoa izango litzateke, honela
gornutzetik datozen bulkadak hemen hartzen dute lehenik beren izaera psikikoa, beronen
forma ezezaguna zaielarik. Baina Zera garatzen hasten da kanpoko mundu objektiboaren
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eraginez; hau da, estimuluak jasotzeko eta hauetatik babesteko egokia den azal bat eratzen
da. Zera eta kanpoko errealitatearen bitarteko izango den Nia eratuko da. Niaren ezaugarri
garrantzitsuenak honako hauek dira: nahitako mugimenduak bere esku daude, bere Iana
autokontserbazioa da (kanpotik datozen estimuluen kontrola eta esperientzien
memorizazioa); barrualdeko lanari dagokionez Zeraren bulkada eta existentzien aurrean
bete, atzeratu ala baztertu behar diren erabakitzen du. Bere aktibitatea, jasandako
estimuluen tentsioek gidatzen dute: tentsio igoera ez-plazer modura sentitzen du eta
jeitsiera plazer gisan. Itxarondako egoera baten erantzuna, "angustia zeinua"-rekin
erantzuten da, eta dudarik gabe arriskua adierazten du. Tarteka, Niak, kanpo
errealitatearekin duen erlazioa hausten du (lo gaudenean), eta orduan, bere organizazioa
erabat aldatzen da.
Haurrak, jaio ondoren, denbora luze batean bere gurasoez dependatzen du. Honela,
Niaren barruan, beste atal bat eratuko da dependentzi honen eraginez: Supernia edo
Nigoitia. Supernia Niaz aldentzen joaten da, bere aurkakoa bihurturik, eta Niak kontutan
hartu behar duen beste indar bat izango da.
Beraz, noiz izango da egokia Niaren lana? Zera, kanpo errealitatea eta Superniaren
beharrak betetzen dituenean.
b) Zer dio Freud-ek bulkadei buruz?
Esan bezela Zeraren nahia bere sortzetiko bulkadei erantzutea da, baina, bizirik
irauteaz edo angustiaren bidez bere burua babesteaz ez da inolaz ere arduratzen. Niak aldiz,
satisfakzioa lortu behar du, baina arriskuak eta kanpo errealitatea kontutan hartuaz.
Supemiaren lan garrantzitsuena satisfakzioak mugatzea da.
Bulkada Zeraren tentsioaren beharragatik sorturiko indarra izango litzateke.
Gorputzak arimazkb biziaz egiten duen eskaera dela ere esan dezakegu; hau da, alde batera
utziriko egoera baten beipiztearen nahia, gizaki guztietan dago.
Bulkada mota asko badaude ere, Freud-ek oinarrizko bi bulkada bereizten ditu:
"Eros" eta "deuseztapen bulkadak". Lehenengoaren helburua, gero eta zati handiagoak
lortu eta elkartzea den bezela, bigarrenarena zati hauek haustea eta azken batean mundua
deuseztatzea da. Deuseztapen bulkada, "heriotz bulkada" izenarekin ere ezagutzen da.
Suposatuaz bizitza, geldoa edo inertea baino beranduago sortu zela, bulkada horrek
hasierako egoerara itzuli nahi du. Eros edo "maitasun bulkadak" aurkakoa suposatuko
luke: bizitzaren substantzia hasieran unitate bat izan zen eta beranduago zatilcatu, horrela
bere elkarketa duelarik helburutzat. Bulkaden nahasketen aldakuntzek, eragin oso txarrak
izan ditzateke. Esan dezakegu, bi hauetako edozein bulkada, arimaren edozein zatitan aurki
dezakegula. Honelako egoera bat aurkez daiteke: Eros-aren (hemendik aurrera libido
deituko duguna) energia, Nia eta Zeraren barruan nahastua dago, eta deuseztapenerako
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joera neutralizatzen du. Beranduagoko egoeretan oso erraza da libidoaren helburuak
jarraitzea, baina esan beharra dago ez dela hala gertatzen "deuseztapen bulkadekin". Azken
hauek barrurantza doazenez, beren eragina, kanpora, deuseztapen bulkada moduan
ateratzean bakarra nabaritzen dugu. Badirudi, behar objektibo bat dela gertaera hori, eta
gainera, gure gihar sistema horregaitik dagoela era horretan eratua. Hala ere, Superniaren
sorrerarekin, era honetako bulkada asko Niaren barruan finkatzen dira, efektu
autodeuseztagarriak sortaraziz. Debekaturiko agresio bat norberaren aurka joatea, ez da
batere ona, eta gehiago oraindik, Freud-en ustez, gizabanakoa, bere barne arazoen
ondorioz hiltzen da: espeziea aldiz, bere munduarekiko burrukaren emaitz txarren ondorioz
desagertzen da.
Aipagarria da, libidoaz dakien bakarra, Niari buruz ari dela. Hasiera batean hor
pilatzen da libido osoa (hasierako "narzisismoa" deituriko garaia) eta garai honen libido
narzisistak objektuarekiko libidoa izatearen aldaketa eman arte irauten du. Libidoaren
izaeran oso garrantzitsua da bere mugikortasuan; hau da, zein erraz aldatzen duen objektu
batetik bestera. Honen aurkako egoera bezala objektu batekiko "fijazioa" aipa dezakegu,
eta maiz, bizitza osoa irauten du. Ukaezina da, libidoak iturri somatikoak dituela, eta
askotan, gorputzeko zenbait organoren bitartez erasotzen diola Niari.
c) Funtzio sexualaren garapena.
Sexua zentzu normalean, pubertatean ematen den aurkakoaren genitalekin
norberaren genitalak kontaktoan jartzeko sentitzen den gogoa izango litzateke. Baina
gertaera honekin bat ez datozen batzuk daude:
- Batzuentzat, beren sexu berdineko genitalek bakarrik dute erakarpena.
- Zenbaitzuk, gogo sexuala adierazten badute ere genitalak ez dituzte kontutan
hartzen (hau izango litzateke perbertsio deiturikoa).
- Zenbait haurrek, oso gaztetatik adierazten dute beren genitaleenganako interesa.
Psikoanalisiak gertaera hauek aztertu ondoren, ondorio hauek atera ditu:
- Bizitza sexuala jaio bezain laister hasten da.
- "Sexual" eta "genital" kontzeptuak bereiztea beharrezkoa da, lehenengoaren
barruan, genitaletara mugatzen ez diren aktibitate asko daudelarik.
- Bizitza sexualak, bere barruan, gorputzeko zenbait zatitik abiatuta plazerra
lortzera darama.
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Lehenengo puntua oso interesgarria zaio psikoanalisiari, lehenengo bost urteetan
ematen den sexualitateak garrantzi handia izango bait du gerorako bizitza osoan. Bost urte
hauen ondoren, "latentzia garaia" deituriko atsedenaldi bat dator. Garai honen amaieran,
sexuak pubertatean jarraitzen duela esan dezakegu.
Hala, bada, sexua bi garai zatikatutan ematen da, eta badirudi "Haur amnesia"
horren ondorio bat dela. Psikoanalisiaren neurosiaren teoria eta teknika analitikoak ideia
horri oso lotuak daude.
Honela, haurraren bilakaeran aro desberdinak bereiz ditzakegu:
Behar libidoniarrei erantzuteko lehenengo ingurune (zona) bezala ahoa azaltzen
zaigu. Esan dezakegu, haurrak janaria bertatik jasotzen badu ere, plazerra ere lortzen duela,
eta beraz, sexuala kontsidera dezakegula: "aho aroa" izango litzateke.
Bigarrena "uzki aroa" izango da, eta bullcada sadikoak ematen dira hemen,
satisfakzioa "gorputzetik egiterakoan" lortzen bait da. Honela, garai honetan, libidoaren
helburu agresiboak aipa ditzakegu, sadismoa, libidoaren aspirazioak, deuseztapen
aspirazioarekin nahasten da. Nahasketa hau, garai honetatik aurrera, gizakiarengan bizitza
osoan emango da.
Hirugarren aroa, "aro falikoa" izango da, eta geroko bizitza sexualaren antzarik
handiena duena. Aipagarria da, hemen mutiltxoaren genitalek bakarrik dutela funtzioa,
neskatxaren genitalek ezezagunak izaten jarraitzen dute. Garai hau garrantzitsua da Freud-en ustez, hemendik aurrera, neskato eta mutiltxoek interes erabat desberdinak izango bait
dituzte, eta biek, sexua ulertzeko beren ikerketak egingo dituzte (nola nahi ere, biek
"zalcila" hartuko dute premisa unibertsaltzat).
Mutiltxoa, bere zakilaren bitartez, amarekiko fantasia sexualak eraikitzen hasiko
da, zikiratzearen mehatxua jaso arte, eta emakumearen genitalek zakilik ez dutela ikustean
bildurtu egingo da, honela "latentzi garaia" hasiko delarik.
Neskatoa aldiz, zakilaren faltagatik, gutxiago sentituko da, eta honek bere izaeran
garrantzia handia izango du.
Nola dela ere, aipatzekoa da, aro hauek ez direla modu erradikal batean ematen,
baizik bata besteari gehitzen 'zaio. Pubertate garaian lortzen da benetako organizazioa;
"genital aroa". Garai honen ezaugarriak honako hauek dira: a) libidoak txikitan izan duen
eragina gordetzen da. b) beste "goiztiar inbestidura libidinal" batzuk, funtzio sexualaren
barruan prestapen bezela hartzen dira. c) azkenik , beste aspirazio batzuk organizaziotik
kanpora botatzen dira (errepresioa izango litzateke) edo Niaren barruan aplikazio bat
jasatzen dute, izaeraren zenbait ezaugarri sortaraziz.
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Guzti hau aztertu ondoren, Freud-ek bi ondorio atera zituen:
- Behatzen ditugun fenomeno normal ala ez normalak dinamikaren ikuspuntu eta
ekonomiaren funtzioan daude (libidoaren kantitatezko banaketaz ari gara)
- Beraiek azterturiko perturbazioett etiologia, garapenaren historian, hau da,
haurtzaroan aurkitzen direla.
d) Ezaugarri psikikoak.
Esan beharra dago askoren ustez, psikia kontzientzia hutsa dela, eta egoera
honetan Psikologiak egin behar duen gauza bakarra, perzepzio sentimendu, etab.
desberdintzea da. Baina kontzientzian dauden hutsuneak nabariak dira eta inkontziente bat
onartu beharrean aurkitzen dira. Honela, bada, psikoanalisiaren arauera zenbait prozesu
psikiko garbiak dira, eta horretarako, hasiera batean, kontzientzia alde batera uzten du.
Beraz beraientzat, psikikoa inkontzientea dena da eta hori da Psikologia zientzia natural
bezala hartu arazten duena.
Beren zientziak inkontzientea aztertzen du, kontzientea zentzu arruntean ulertzen
dena bait da.
Hala ere, inkontzientearen barruan separazio bat egiten du: prekontzientea eta
"inkontziente garbia". Gure prozesu kognitiboetan hautemate kontzientea ematen denean,
gauzen egoera argi azaltzen da, baina askotan ihes egin dezakete kontzientetik
inkontzientera, eta baita berriro inkontzientera pasa. Beraz, era honetan jokatzen duen
inkontziente guztiari prekontziente deituko diogu. Baina badaude beste prozesu psikiko
batzuk kontzientera iristea oso zaila dutenak, eta espresio kontzientera bueltatzeko
itzultzea edo interpretatzea beharrezkoa dutenak; hau izango litzateke "inkontziente
garbia".
Pertsona bat analizatzerakoan, inkontzientea kontziente bihurtzea prozesu oso
zaila eta delikatua da. Inkontzientea fijazio moduan agertzen zaio, eta kontziente egitean,
fijazioarekin koinziditzen du.
Lo gaudenean, erresistentzia gutxiagotu egiten da, eta inkontzientearen edukin bat
aurreratu egiten da, honela ametsak gertatzen direlarik. Maiz, prekontzientea
inkontzientera joaten da, erresitentzien bitartez blokeatua geratzen delarik (txitearen kasua
dela dirudi). Honek eragin handia du perturbazio neurotikoetan.
Honela ikusirik, psikiaren iturriak erabat nahastuak daudela dirudi, baina ez da
teoria bat, psikoanalisten behaketen emaitza baizik.
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Esan dezakegu, kontzientean dagoena, Niaren kanpoan dagoen azalean gertatzen
dela.
Suposizio bezala honako hau hartu beharko genuke: prozesu kontziente batzuk
Niaren kanpo azalean ematen dira, eta inkontzientea den guztia Niaren barruan.
Gizakiarengan, animaliekin konparatuaz, arazo bat ematen da: Niaren barru
prozesuek kontzientzia egoera lor dezakete. Hau hizkuntzaren ondorioa da, Niaren
edukinak hautematearen az tarna mnemikoekin lotzen bait ditu. Barru prozesua
aurreratzean beharrezkoa da, "emealitatearen azterketa" deiturikoa egitea.
Niaren barruak prekontzientearen ezaugarria du, eta berari bakarrik dagokio
prekontzientea. Inkontzienteak berriz, Zeran agintzen du. Dudarik gabe, gizakiaren
eboluzio psikikoa aztertuz, denaren hasiera Zera dela ikus daiteke, eta Nia, kanpo
errealitateak Zerarengan izan duen eraginagatik sortua dela. Garapen honen barruan,
Zeraren muinean geratu ziren eta oso zaila da hauek harrapatzea. Aipagarria da hala ere,
Nia gazte eta ahul horrek zenbait edukin egoera inkontzientera bultzatzen dituela, hauek
Zeraren barruan aztama bat besterik uzten ez dutelarik; zati honi erreprimitutakoa esaten
diogu.
Inkontzientean, Zeraren barruan ematen diren legeei "lehen mailako prozesuak"
esaten zaie; prekontziente eta Nia erregulatzen dutenei "bigarren mailako prozesuak".
e) Adibide bat: Ametsen interpretazioa
Egoera normaletan, Nia eta Zeraren muga ongi bereizia dago, baina Supemia eta
Nia ez dira bereizten; beraz, egoera hauek ez digute laguntza askorik eskeiniko.
Lagunduko gaituzten egoerak, honako hauek izango dira: Zera kontzientzian sartu nahi
denean Nia-k defendatzaile bezala jokatuko du. Era honetako egoera loa da, eta horregatik
interesatzen zaizkigu ametsak. Dakigun bezala, ametsa nahastua eta zentzurik gabea da.
Ametsaren interpretazioari dagokionez, guk berari buruz gogoratzen duguna, ez da
prozesu oniriko efektibo eta erreala, baizik eta ametsa ezkutatzeko fatxada bat.
Ametsaren lana ezkutuko pentsamendu onirikoetatik edukin manifestura pasatzea
da. Ametsaren bidez, inkontzientean dagoen materialea Niari nola jazartzen zaion ikus
daiteke, prekontziente bihurtuz, eta ondorioz, Niaren desfigurazio onirikoa ematen da.
Ametsak sortzeko bi era daude: desira inkontziente batek pertsona lo dagoenean
intentsitate izugarria hartzen du, edo, betegabeko bijilia garaiko aspirazio batek lo garaian
inkontzienteko elementuren batengandik errefortzu bat jaso du.
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Nola nahi dela ere, bi kasu hauctan mekanismo berak funtzionatzen du. Esan
daiteke, lo hartzean, Niak kanpo errealitatearen duen erlazio guzia mozten duela. Lo
hartzeak, amaren magalera itzultzea esan nahi du.
Zera inkontzienteak ametsetan parte hartzen duenaren frogak honako hauek dira:
ametsaren memoria askoz zabalagoa da; ametsak, ameslariak ezezagunak dituen sinbolo
linguistikoak erabiltzen ditu; ametsaren memoriak, maiz, haurtzaroko inpresioak
berregiten ditu, eta esan daiteke, errepresioengatik bihurtu zirela inkontziente.
Ametsetan beren espresioa aurkitzen duten pentsamendu prekontzienteak, ametsa
aztertzerako lanean, Zeraren sektore inkontziente bezala konsideratzen dira. Lan hau,
beraz, pentsamendu prekontzienteen laborazio inkontzientea da.
Inkontzientea deskribatzeko erabiltzen diren legeek ametsaren kanpoko zatiak
diruditenak esplikatzeko balio dute.
Ametsean dena oso laburtua azaltzen bada ere, izugarrizko materialea aportatzen
du. Eta kondentsazio eta desplazamenduck beraren interpretazioa asko zailtzen dute.
Hemendik, zera ondoriozta dczakegu: Zera inkontzientean energia askoz askeago dago, eta
gehien axola zaiona esziwio deskargak dira.
Lan honen bitartez, inkontzienteko prozesu asko deskribatuko dira.
Beraz, esan daiteke logika arauek ez dutela inolako baliorik inkontzientean:
alogikaren erreinua da. Hobeto esplika daiteke: aurkako balioa duten terminoak bata
bestearen ondoan daude, inolako konpentsazio beharrik gabe eta elkarrenganako eraginik
gabe.
Hau ikusi ondoren, hau da, gauza bakoitzak bere aurkakoa ere esan nahi badu, nola
esan daiteke interpretazio bat egokia denik?. Interpretazio egoki bat egiteko, ameslariak
egiten dituen asoziazioak oso beharrezkoak dira.
Beste honako galdera hau ere plantca daiteke: Niak lo dagoenean zergatik hartzen
du ametsaren •ana?; lo egitearen desira bete behar du Niak, baina era berean, egoera
horretan kaltegarria ez den beste desira bat betetzen du.
Ametsak interpretatzean, inkontzientca ezagutzeaz gain, neurosi eta psikosien
sintomak errazago uler ditzakegu.
f) Teknika psikoanalitikoa
Ametsa, iraupen motzeko psikosi bat da.
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Freud-en arauera, Niaren ekintza, kanpo errealitatea, Supernia eta Zerari
obedituaz, bere oreka mantentzea da. Egoera patologikoek Nia ahultzen dute, bere lana
ongi ezin beterik geratuko delarik. Honela, esan dezakegu, Niaren lanik zailena, Zeraren
bulkada exijentziak frenatzea dela; baina maiz, Supernia ere oso exijente bihurtzen da.
Gainera, supernia eta Zera kausa bat berarengatik elkartzen badira Niaren aurka, honek
kanpo errealitateari heltzen diolako. Bi lehenengoak oso indartsuak direnean, Niaren
antolaketa deuseuztatzen dute, psikosi bat emango delarik. Analistaren lana beraz,
gaixoarekin batera, Niari bere antolaketa itzultzea izango da.
Berehala emango da lehenengo desilusioa, Niak lagungarri izateko, aurkakoen
herstutasunari desafiatuaz, koherentzia osoa mentendu behar bait du. Beraz, oraingoz
psikotikoak sendatzeari utzi egingo dio.
Beste gaixotasun mota bat, neurosia da, eta psikosiaren nahiko antzekoa bada ere,
Nia kasu honetan ez dago hain disoziatua.
Neurosiaren kasuan ere, gaixoak tratu berdina egin behar du; dakiena eta ez dakiena
adierazi behar du. Psikoanalisiaren arauera zintzotasunean, lasaitzen duenaz gain, urduri
jartzen duena esatea ere sartzen da.
Psikoanalista ez da gida edo laguntza bakarra izango, baizik eta gaixoak, harengan,
bere haurtzaroan oso garrantzitsua izan den pertsonaia bat berharagituko du, honela
bestearengana zituen sentimenduak analistarengana bihurtzen dituelarik. Transferentziak
esanahi handia du; alde batetik laguntza eskein dezake baina bestetik arriskuak ere ekar
ditzake. Transferentzia positiboa bada, egoera analitiko guztia aldatzen du, eta sendatu
beharrean, gaixoak analistaren onespena jaso nahiko du. Honela, Nia indartu egingo da,
eta analistak beste era batera lortuko ez lituzkeen ondorioak jasoko ditu. Hau da,
analistarenganako maitasunak sintoma desagertaraziko du.
Hau esan ondoren, ez da arrigarria izango neurotiko askok analisi garaian haurrek
bezala jokatzen dutela entzutea.
Hala ere, maiz, jokabide positiboa negatiboan bihurtzen da, eta hau ere, iraganaren
errepikapena izango da. Aitaz ari bagara, berari hobeditze hura kortejatzeko era bat zen,
eta analistak ukapenarekin erantzun beharko du.
Transferentzia positiboek beren arriskuak dituzte: honen atzean gorderiko behar
erotiko bat adierazten bada, maitemindua dagoela usteko du, eta analistak ilusio
arriskutsu hori kendu beharko dio. Beraz, ez dadin berriro iritsi, analistak, gaixo asko
maitemindu ala zakartzea ebitatu behar du. Ondorioz, gaixoari errealitatea esplikatzea
lortzen bada, arriskuak irabazi bihurtuko dira, ez bait du ahaztuko trasferentzi garaian
gertaturikoa.
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Analistak Nia indartzeko duen modua, berataz duen ezagutza handiagotzea da.
Jakituria falta horrek, Niari, botere falta adierazten dio. Lehenengo pausoa, beraz, lan
intelektuala da gaixoak analistarekin lan egin dezan lortzeko.
Materiala komunikazio eta asoziazioek esan nahi dutena, bere transferentzian
adierazten duena, ametsen interpretaziotik ateratzen duena,... izango litzateke. Guzti
honen bidez, gertatzen zaiona, eta gertatzen zaion baino ulertzen ez duenaren eraikuntza
bat egin dezake analistak. Aipatu behar da, gaixoari eraikitakoa esateko une egokia
aurkitu behar dela, eta hau gutxi gora-behera, gaixoa horretara inguratzen ari denean
izango da, analistak esaten duena korroboratuko duelarik.
Bigarren zatia izango da lan garrantzitsucna. Bertan, Niarentzat desiragarri ez diren
Zeraren elementuengandik babestua dago, baina erasotzen dionean oso herstuki helduko
die kontrainbestidura horiei, analistaren lana debekatuaz. Analistak nahi duena, galdu
duena lortzearren, indarturiko Nia hori arriskuan jartzea da. Baina Nia, analistaren lanaren
aurrean, arriskutsua iruditzen zaionez, gorde egingo da. Momentu honetan, bandoak
aldatu cgingo dira: Nia analistaren aurka doa, inkontzienteak lagundu egingo diolarik
("pulsiÓn emergente" deiturikoa du inkontzienteak). Erresistentzi hori gainditzea da
analistaren lanik zailena, baina baita eskertuena ere. Niatik ez datorren eta gaixoak
ezagutzen ez duen erresistentzi mota hau "gaixorik egoteko beharra" da, eta esan beharra
dago erresistentzi horrek (Superniak ere parte hartzen du erresistentzian) lana debekatzen
ez badu ere, alferrikakoa bihurtzen duela. Erresitentzi mota honi aurre egiteko, kontziente
egin behar dugu, Supemia indargetzeko.
Beste erresistentziaren existentzia frogatzea askoz zailagoa da, autokontserbazio
bulkada nahastua bait dago eta bere buruari kalte egitea bait du helburutzat.
Hasieran Niari buruz eginiko interpretazioaren lan intelektualak hutsuneak
betetzea zuen helburu; ondoren Superniaren autoritatea analistari pasatzea lortzea nahikoa
da, Zeraren exigentziaren aurka joan zedin animatu, honela erresistentzia gaindituaz.
Azkenik Nia ordenatzen saiatuko da.
3.- Psikoanalisiaren interpretazio bat.
Autore bakoitzaren psikoanalisia ulertzeko era, "Edipo konplexua" esplikatzeko
eraren arauera da. Nik Lacan aukeratu dut, eta beraz, Edipo konplexua zein eratan
esplikatzen duen adierazten saiatuko naiz.
Dakigun bezala, Lacan-ek, "Ecole Freudienne" deiturikoa sortu zuen, bere
helburua Freud-engana itzultzea zelarik. Bere ustez, Freud-engan ematen diren kontraesan
teorikoek, inolaz ere ez dute justifikatzen, bakoitzak, berak nahi bezala zenbait gauza
hartu eta beste zenbait uztea.
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Berak honako hau proposatzen du: oinarrizko kontzeptuak hartu eta beren
erradikaltasunera itzultzea. Nahiz eta Freud-en ondorengo psikoanalista guztiek zenbait
puntu amankomun izan (inkontzientearen garrantzia, sexualitatearen eragina gizakiaren
eraketan), teoria hauen esanahia aldatu edo murriztu egiten dute.
Freud analisiaren barne har daitekeen materiale guztia hitzezkoa zela konturatu
zen bere garaian: adibidez, aztertzen dena ez da amets bat, baizik eta gaixoak kontatzen
duen historioa. Freud-en termino hauetan sakondu ondoren, Lacan-ek, inkontzientea
hizkuntza bezala egituratua dagoela esango digu.
Lacan-en pentsamendu psikoanalitikoa, Levi Strauss-en pentsamendu
antropologikoarekin oso herstuki erlazionatua dago. Izatea, inkontzientearen egitura
sinbolikoan datza, hau, gizakiaren izaerarelciko traszendentea delarik. Izatea, hizkuntzaren
bidez, gordeka altxatzen den inkontzientea da, bere elementuen arteko konbinazio finito
batzu bakarra ulertzen dituelarik.
Heidegger-en ustez, gizakiak, hizkuntza berak asmatu duela uste du, baina azken
hau bera baino zaharragoa da. Zentzu batean esaten duenari erantzuten dion moduan
hitzegiten duela. Hizkuntzak gauza baten izacra adierazi eta berarengana inguratzen gaitu,
era berean aldentzen gaituelarik.
Lacan-entzat, errepresentazio sistema ez da esperientziaren bitartez eratzen:
adierazle determinatzailearen ordenak subjektibitateari finkatzen uzten dio. Orden
sinbolikoa ez da gizakiak sorturiko zerbait, gizakia existitu arazten duena baizik, hau da,
gizakia izateko baldintza bat da.
Lacan-en ustez Freud-en aurkikuntza garrantzitsuenetako bat honako hau da:
gizakiaren zentrua ez dagoela tradizio humanistak ezartzen zuen lekuan.
Honela, bada, gizakia bi maila desberdinen artean dago: hizkuntza kostituziogile
bat, adierazleen ordena, beti ordezkakorrak direlarik, eta hizkuntza eratu bat, subjektuak
adierazleen bitartez errepresentatzen direlarik.
Honela, desplazamendu eta kondentsazioaren homologoak diren metafora eta
metonimiak, gizakiari bere izaera propioa adieraziko dioten joko sinboliko bat hasten
dute. Transferentzia bera, sendabiderako ardatza izanik, metafora eta desplazamendua da;
hitz bat beste baten ordez, objektu bat beste baten ordez.
Hizkuntza, gauzen heriotza eta heriotz horren ahotsa izanik, hutsune baten artean
dabil. Subjektua ez da bere zentrua, eta desiraren lekua gauzaren falta da, gauza hori,
debekatua, hitzez adieraezina eta agortu eta izkutatzen duten metafora eta metonimien
bidez inguratua dagoelarik.
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Heriotz bulkada ez daiteke dialektiko bikote baten terminu bezala hartu: heriotza,
banakoaren bizitza guziaren nagusi bakarra da. Desira jaio bezain laster, heriotza sartua
dago.
Lacan-entzat, gizakia hizkuntzak hartua dauka eta subjektua subjektu izan aurretik,
hitzak heltzen du.
Honela, Linguistika eta psikoanalisiak komuna duten ezaugarri bat azaltzen du:
ezin da, adierazle kate eta hizkuntzaren erabilera erregulatu gabea duen inorengandik
mezurik jaso. Honek diskurtso batek beti esan nahi duena baino gehiago esatea
determinatzen du.
Honela, hizkuntzan eratzen da gizakia, baina honek, objektu baten falta
ordezkatuaz bakarrik lan egiten du. Gehiago esan dezakegu oraindik; sinbolizazioak, falta
den objektua presente egiten du.
(Bestea: bestearekin duen erlazio sinboliko adierazten du.)
(bestea:bestearekin duen erlazio imaginarioa.)
a'
beste (berdina, irudia) imajinarioa

Nia

A
Bestea (hitza, adierazlea, sinbolikoa,
inkontzientea)

Hau Lacan-en subjektuaren eskema izango litzateke; berak "L" eskema deiturikoa.
$: honek subjektu barratua esan nahi du; subjektua adierazle eta esanahiaren artean
ebatzia dagoela. Erlazio imajinarioak Ni kontzienteak bere antzeko batekin, hau da, beste
pertsona batekin duen erlazioa adierazten du. Erlazio sinbolikoak berriz, subjektua eta
bere inkontzienteak duten erlazioa lotzen du.
Analisiaren subjektua, "Bestearen lekua" deiturikoa eta mezuaren artean dabil; hau
da signifikante kate eta diskurtsoaren zirkuluaren artean.
Goian aipatu bezela, Lacan-en ustez ezin dira subjektua eta Nia ahastu, ez Nia
sintesirako ahalmen batekin nahastu ere. Freud-ek bide batez, subjektuak, Nia eta bestea
baino harantzago lan egiten zuela eta ez zela ez doble bat, ez Nia txar bat, ez eta benetako
Nia ere, zion.
Esanahia Lacan-entzat ezezaguna da, Linguistikak esanahiaren ezagutzaren bat
suposatzen duelarik.

106

Adierazleaz autore desberdinek iritzi desberdina badute ere, Lacan-en iritziz,
adierazlearen materialtasuna ez da inolako sensorium espezifiko ez eta iraunkorrekin duen
erlazioaren bidez definitzen. Lacan-ek, adierazlearen egituraz eta ez bere jabegoaz
hitzegiten digu. Baina egitura hau operazio bat besterik ez da: adierazle psikoanalitikoaren
materialtasuna desagerpenaren operazioan datza, bertan, adierazle bat beste batengatik
ordezkatu beharko delarik.
Gauza, beraz, ez da eredu linguistikoak erabiltzea, psikoanalisia ez bait da
linguistika aplikatua.
Psikoanalisiaren teoriak eta praktikak, eredu fonologikoekin baino poesia baten
esanahiarekin puntu amankomun gehiago dute.
Adierazle batek beste batekin duen erlazioan sortzen da "significanca" deiturikoa;
esangura aldiz, esanahietan ezartzen da.
Arazoa hemen honako hau da: nola hitzegin dezakegu pentsamendu eran azaltzen
ez diren pentsamenduez? Freud-ek zera esango du: subjektu batek gugan adierazle katearen
organizazioan ezartzen diren legeen arauera pentsatzen duela. Inkontziente deiturikoa,
"beste eszena psikiko" batean kokaturikoan, antzesten duen adierazle kate bat da.
- Edipoaren garaiak
Inkontzientearen analisiak lehenengo adierazi zuena Edipo konplexua izan zen;
prozesu hau gertatzerakoan arazo bat gertatzen bada neurosia edo psikosia sortzen da.
Esan dezakegu, Ediporen barne, aitaren funtzioa kontutan hartu behar dela.
Schreber-en analisiaren bidez, Lacan-ek subjektuaren eraketarako aitaren-zena hartu izatea
beharrezkoa zela demostratu zuen; besteaz harantzago, legeari fundamentua ematen diona
existitzea beharrezkoa da. Aitaren-izenaz hitzegiteak ez du aitaren faltari hots egitea
eskatzen. Badakigu, aita ez egonik ere ematen dela Edipoa. Aitaren izena artikulatzeko,
Lakan-ek, aitaren metafora deiturikoa sartzen du, eta aita haurra eta amak osatzen duten
hirukotea esplikatzeko erabiliko du:
BESTEA

Aitaren metafora:
.
D.M.

DM
X

N.P.

N.P.: Aitaren izena esan nahi du.
D.M.: Amaren desira.
X: Subjektuaren signifikantea.

Falo
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Hasierako X ezezagunak, metaforari esker, esangura bat aurkitu du.
Edipoaren hiru faseak adierazi baino lehen "Falo" kontzeptua esplikatu behar da,
hau Edipoaren garapenerako beharrezkoa delarik.
Adierazlearen ezaugarri oso garantzitsu bat ezabatua izan daitekeela da, hau da, hor
badago, gerta zitekeen ez egotea; adierazlea falta posible baten kontraste bezala azaltzen
da. Falo, faltaren ordez azalduko da. Falo imajinarioak falta bat osatzen du, subjektuak
ezer ez zaiola falta sentitzen duenean zabalkunde narzizista bat sortzen duelarik.
Hemen, inkontzientean esanahi berdina duten zenbait hitz aipatu behar dira:
hatnTa = faloa = oparia = Icaka = dirua
desiraren adierazle artikulatzailea
Ikuspuntu hau onarturik, Edipo konplexua alternatiba nagusi hauek adierazten
dituen dialektika izango litzateke: faloa izan ala ez izatea, edukin ala ez edukitzea (faloa
zakila. Inork ez bait du falorik). Ediporen hiru faseak, desiraren barne faloak hartzen duen
lekuaren arauera ematen dira.
Lehenengo garaia; aita sinboliko baten exijentzia, aitaren-izenaren bidez
definitutako funtzioa betetzen duen zerbait badagoen ala ezaren arauera dago. Garai
honetan, amaren desira objektuarekin identifikatzen saiatuko da haurra; amaren desiraren
desira da, baina amaren desiran, haurraren desiraren satisfakzioa baino zer edo zer gehiago
dago. Haurra amaren faloa da, eta beraz, haurra subjektu baino gehiago heldua da, honek
angustia izugarri bat sortzen diolarik. Hune honetan, faloa, objektu imajinario bezela
agertzen da; haurra objektu horrekin identifikatzen da, eta ama faloan sinbolizatzen du.
Bigarren garaian, aitak, zentzu bikoitz batean, amaren debekatzaile bezala parte
hartzen du: haurrari bere desiraren objektua debekatzen dio eta amari objektu falikoa.
Orain haurra ez da amaren faloa, amak bera ez den beste bat nahiago du, harek
berak ez duen beste zerbait izango duela suposatzen du; era berean amak, faloa galtzen du,
aita amaren desirarekiko guztiz independientea geratu arte. Bigarren garai honetan,
subjektuaren eskakizunaren ordezkatze bat eman da: bestearengana abiatzerakoan,
bestearen Bestea aurkitzen du, bere legea. Bakoitzaren desira, bestearen desiraren legeari
meneratua dago.
Beraz, esan dezakegu, kastrazio sinbolikoa, faloa inork ez dezakeela eduki
kontsideratzean dagoela.
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Hirugarren garaiari dagokionez, aitak, faloa balu bezela parte hartzen du (eduki
gabe noski), honela, faloa amaren desirazko objektu bezala agertuko delarik, eta ez hori
debekatuko dion aita ahalguztiduna bezala. Beraz etapa honetan, haurrak aita nahiago du,
eta identifikazio honen tontorra Niaren idealaren formazioan dago.
Une honetan, haurra ez denez faloa, Nia idealarekin identifikatzeari utzi eta Niaren
idealarekin identifikatuko da. Lacan-entzat Ni ideala narzisista den perfekziozko irudia da,
eta Niaren ideala aldiz intsignien konstelazio bat da: intsigniak norbaitek leku bat
betetzen duela adierazten du. Niaren idealak osatzen duen identifikazioa subjektuaren
erlazio bat da, baina ez aitaren pertsonarekin, baizik aita euskarri den zenbait elementu
adierazleekin: bere intsigniak. Subjektua maskulinitatearen maslcararen azpian azalduko
da. Gizontasun ala emakumetasuna, adierazleekin izan duten identifikazioaren emaitz
bezela definitzen da.
Hirugarren garai honen ondorio bat legearen onarpena da, hau inzestoaren debekua
izanik eta honela, ama ez den beste emakume guztiekiko erlazio sexualak ahalbidetzen
direlarik. Bigarren garaian, aita debekatzaile bezala azaltzen bazen, orain emale eran
agertuko da, sexualitaterako eskubidea ematen bait dio.
Legea ondo sartua gera dadin, amak berak adierazi behar dio. Amak hirugarren
baten parte hartzea ez badu uzten, ama eta haurra bikotea finkatua geratuko da. Beraz,
amak haurra ez dela bere faloa ulertarazi behar dio haurrari.
Lehenengo garaia: amaren desiraren objektu izateko, nahikoa da amaren beste Nia
beste haur batean bihurtzea, eta haurrak hitzari uko egitea.
Bigarren garaia: amaren diskurtsoan aita debekatzaile bezala azaltzen da. Aita
bestea bezala a7.91tzen da, eta bere sujezio postuan hawrak astinaldi bat jasango du.
Hirugarren garaia: aita emale bezaldazaltzen da, sexualitatea ematen dio.
Freud-ek analisiaren muga honako hemen ezarri zuen: gizonak faloa izateko
baldintza, sakonean ezin izan izatea da. Lacan-ck, arazoari irtenbide bat emango dio:
garrantzitsuena ez da eduki ala ez edukitzea; subjektuak lehenengoz, bera ez dela faloa
onartu behar du, eta hortik abiaturik, nahiz gizona ala emakumea izan, bere lekua
normaldu ahal izango du.
Kastrazioa konplexu bat da; maila desberdinean dauden eta esanahi
zentzubakarrekoa ez duten puntuak erlazionatzen diren korapiloa. Bi puntuz ari da:
kastrazioaren mehatxua gizonarengan eta zakilaren bekaitza emakumearengan; eta
bestetik, amarengandik ebaztuaz familiaz kanpo eman daitekeen objektu batean bihurtzen
da
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Haurra eta ama elkarturik, bata bestearen desirak betetzen dituztenean, amaren
gotputz eta haurrarenaren artean ematen den erlazioan, ikasten da norberaren sexua.
Libidoaren "reservorio ergeno"-a lehenengo garai horri lotua dago: subjektuaren
sexualtasunak bere lehenengo faseaz aldentzeko gaitasunaz dependatuko du. Aitaren
funtzioa amaren desiraren objektu bakarra izateaz askatzea da. Semeak, amaren faloa
izateari utzi behar dio, bere buruari zakila cmateko. Lacan-en aitaren metaforan, aitaren
debekuak amaren faltak zuen lekua hartzen du. Faloa eta kastrazioaren kontzeptuak
debeku eta legeari zuzenduaz uler daitezke, sexualitatea orden sinboliko batean ezarriaz.
4.

Psikoanalisia Lakatos-en arabera berregituratzen saiatu

Lehenik, interpretazio hau zergatik aukeratu dudan esan behar dut. Egia esan, ez
ditut interpretazio posibie guztiak aztertu, baina Lacan-ena asko gustatu zitzaidan, bere
helburua Freud-engana itzultzea bait zen. Ikusten zuen, Freud-ek esandakoa askotan
gaizki ulertzen zela, eta beraz, Freud-en psikoanalisiak sakon sakonean esan nahi zuena
azaleratzen saiatu zen. Baina Freud-i gertatu zitzaiona berari gerta ez zekion, gauzak askoz
zehatzago eta ulergaitzago esplikatzen ditu. Hau da, Lacan ulertzeko ezagutza batzu izatea
beharrezkoa da. Beraz, hau da, nik Lacan aukeratzeko arrazoia (esan bezala, ez dut beste
interpretazio askorik ezagutu eta aztertu).
Guzti hau aipatu ondoren, berriro ere, Lakatos-en ikerketa programen metodologia
aipatuko dut laburki.
Lakatos-en ustez, zientziak ikerketa programa eran aurreratu behar du, programa
bakoitzean banaka har ez daitczkeen teoriek osatzen duten teoria sail bat dagoelarik.
Programa baten osagaiak honako hauek dira:
- Nukleoa.
- Heuristika positiboa: jarraitu behar diren bideak.
- Heuristika negatiboa: ebitatu behar diren bideak.
Programa bat, bere nukleo sendoarengatik ezaugarri daiteke. Baina hala ere, nukleo
hau, hipotesi auxiliarrez osatua dagoen gerriko babestzaile batek zaintzen du. Beraz,
kontrastazioak gerriko honek jasango ditu, eta ez nukleoak. Honela, bada, programa
batek arrakasta izango du problematika aldaketa aurrerakoi batetara bagaramatza. Beraz,
programa baten etapa bakoitzari edukin gehikuntza eskatu behar diogu, eta edukin honen
zati bat korroboratua izan dadila.
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Guzti honetan hala ere, kontutan hartu behar da, oso aurrerakoiak diren programek
ere badituztela anomaliak. Baina zientzilaria ez dadin anomalien artean gal, hor dago
heuristika positiboa, programaren bertsio errefusagarriak nola aldatu behar diren
adierazten diena (hau da gerriko errefusagarria nola aldatu behar den esaten du). Beraz,
anomaliak egoera honetan zenbateraino diren garrantzi gabeak ikus daiteke, heuristika
positiboak espero bait ditu.
Laburtuz:
- Nukleoa: Programa ezaugarritzen duena.
- Heuristika negatiboa: Nukleoa errefusaezina dela esaten duena (defendatzaileen
erabaki metodologikoa).
- Heuristika positiboa: iradokizun multzo bat, bertan, programaren bertsio
errefusagarriak nola aldatu behar diren esaten delarik.
Hau dena aipatu ondoren, prest nago, psikoanalisia Lakatos-en arabera
berregituratzeko. Esan dudan bezala, programa bat ezaugarritzen duen zatia nukleoa da, eta
lehenengoz, psikoanalisiaren nukleoa zein den nire ustez aipatuko dut. Nukleoa Edipo
konplexua dela pentsatzen dut, Ediporik gabe eta ondorioz hizkuntzarik gabe (Lacan-en
ustez) ez bait dago subjekturik, beraz, ez eta psikoanalisirik ere. Edipo konplexuaren
garapenaren funtzioan egongo da subjektuaren geroko izaera guzia. Gainera, haseran,
Lacan-en interpretazioaren hascran aipatu nuen bezala, analista bakoitzaren Edipoa
ulertzeko eraren funtzioan dago bere psikoanalisiaren eraketa. Lacan-en interpretazioaren
barne Edipo konplexua esplikatu dudanez (bere hiru garaiekin) ez naiz berriro hortaz
arituko. Lacan eta Freud-en Edipo konplexua ulertzeko eran, ez dago desberdintasun
handirik, desberdintasun bakarra honako hau izango bait litzateke: Lacan-ek era sinboliko
batean esplikatzen duela eta Freud-ek berriz era imaginario batean. Bi hauen artean ez
dago ez inkonsistentzi ez eta kontraesanik ere, esan bezala, Lacan-ek Freud-ek sakon
sakonean zioena azaleratu bait zuen; bere helburua Freud-engana itzultzea zen. Hala ere,
zenbait autorek, Lacan-ek dioena inolaz ere ez duela esaten Freud-ek esango dute. Neure
ustez, (psikonalisiaz ditudan ezagutzak oso aberatsak ez badira ere), Lacan-ek, Freud-ek
era sinpleago batetan dioena, askoz era konplexuagoan aurkezten du: hau da, Freud-en
ideiak oinarri bezala harturik, teoria hauek garatu egingo ditu, "aitaren metafora",
"subjektuaren formula" eta abarren bidez.
Hala ere, Lacan-ek Freud-i kritika bat egingo dio: Lacan-en ustez, Freud, bere
jarraitzaile guztien aita "maitre" izandu zen, eta hori, psikoanalisiaren teoriarekin
kontrajartzen da (Freud-ek leialtasuna eskatzen zuen). Bere kasuan gauza bera gerta ez
zedin "Ecole Freudienne" deiturikoan zenbait aldaketa eman zituen (Freud-ekin
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konparatuaz noski). Analisi bat ondo eman bada, analizatuak analistarengana duen
leialtasuna hautsi behar du (bestela kontraesan bat emango da).
Lacan-en eskola hau, gizabanakoei analista izateko gai diren ala ez aukeratzen
utziko dien lehenengoa izango da. Eskola honen ezaugarri garrantzitsuenetakoa, analisia
analistak saiatzeko era bezala erabiltzean datza.
"En Francia los analistas no tienen una condiciÓn legal. Cualquiera puede
legalmente llamarse analista; y si encueffira un paciente, se convierte de facto en
analista practicante (analyste praticien). En nuestro registro consignamos a las
personas que adoptaron cierto tipo de decisiÓn. No las juzgamos, sencillamente
hacemos constar un hecho".
Lacan, "pasea" proposatu zuen lehenengoa izan zen, eta bertan era honetan
funtzionatzen da: analistak bere analisi didaktikoa bere "pasanteei" ematen die
(analizatuak). Pasante horiek entzundakoa goragoko elkarte bati pasatzen diete, dudarik
gabe, bertan Lacan dagoelarik. Honela, elkarteak analista horrek analista izateko behar
hainbateko heldutasuna lortu duen ala ez neurtzen du. Freudiar eskola honen helburua,
teorian, analista barne hierarkiarik ez egotea eta "maltre" batez ez dependatzea bazen ere,
ez zuten lortu. Argi dago, Lacan ere Freud-en leku berdinean erori zela.
"El debate fue sofocado justo en el momento en que podria haber sido mas
provechoso. Lacan daba a entender por todos los medios que no seria bien acogido
cualquier desacuerdo sobre las cosas que ol consideraba verdaderamente
importantes. Y se produjo una paradoja. Lacan exhortaba constantemente volver a
Freud, pero la mayoria de las personas encontraba mas cÓmodo aceptar la
interpretacioan de Lacan de una vez por todas, y lo que se convirti6 en libro de
cabecera fue, no La interpretaciÓn de los suetIos de Freud, sino los Ecrits de
Lacan".
Beraz, nahiz eta psikoanalisiaren teoriaren arabera "maitre" baten beharra ez izan,
praktikan behar da.
Edipo konplexua, Lakatos-en arabera nukleoa dela esan badut ere, ez nuke jakingo
psikoanalisiaren gerriko babestzailea eta heuristika positiboa zeintzu diren esaten.
Psikoanalisiaren barruan, neurosiaren teoria, Edipo konplexuarena, psikosiarena,
inkontzientearena, e. a. daude, baina guzti hauetatik hierarkia edo mailaketarik ezin dut
egin. Denak elkarrekin erlazionaturik daude. Edipo konplexuari esker sortzen da
subjektua, bere inkontziente, prekontziente eta Niarekin. Neurosia eta psikosia, Niaren
gaixotasunak direla esan daiteke.
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Egia esan, pentsatzen dut psikoanalisia Lakatos-en arabera egitura daitekeela, baina
nahiz eta Lakatos-en metodologiak zer dioen ulertu eta Psikologiaz ezagutzaren bat izan,
ez naiz bere arabera egituratzeko gai ikusten.
Lan guzti honen muinak, puntu honetan egon behar zuen, eta zedarriketa
erizpidearen arazoa eta psikoanalisia landu baditut, puntu hau egiteko izan da; baina
interpretazio honekin bederen, psikoanalisia Lakatos-en arabera ezin dut berreraiki.
Gainera, Lacan-ek psikoanalisiari buruz dioena ez da batere ulergarria, lehenago esan
bezala, ezagutza batzuk izan behar bait dira.
Nolanahi dela ere, psikoanalisiaren razionaltasunari buruz, beste zenbait autorek
dioena aipatuko dut lan honi bukaera emateko; azken finean psikoanalisiaren
razionaltasunaz ari bait naiz.
Nik uste dut, Popper-ek psikoanalisia karikaturizatu egin zuela, eta honetaz,
honako hau dio Adolf Grunbuun-ek:
"La tesis de que el tratamiento psicoanalitico es terap6utico si se califica de
cientifico segan el criterio de falsabilidad de Popper mientras que esa misma tesis
sea aceptada como bien fundamentada desde un punto de vista inductivo!... la
explicaci6n que da Freud sobre la patog6nesis sea verdadera, mientras que su
terapia pueda no tener valor".
Gustavo Dessal-ek berriz, "psikoanalisia eta zientzia modernoa" izenburutzat duen
artikulu batean honako aipamen hauek egiten ditu:
"A partir de la ensetlanza de Jacques Lacan, ya no es posible considerar al
psicoanalisis en si mismo. Es preciso descubrirlo entonces en su relaci6n con las
fracturas de la ciencia moderna para apreciar su aparaci6n como desprendimiento
del campo cientifico, a la vez que interrogante critico de la noci6n de cientificidad".
"El campo analitico se extiende limitado por su problema especifico, el del sujeto
inconsciente, y su labor consiste en dar cuenta en aquello mismo que la ciencia
--en su sentido absoluto— debe necesariamente excluir para constituirse".
Tribuna Libre aldizkarian, "LI-la muerto el psicoanalisis?" artikuluan zera aipatzen
du lacaniarra den Mirian L. Chorne-k. Artikuluaren hasieran, psikoanalisia hilik dagoela
diotenek zein arrazoi ematen dituzten aipatzen du, ondoren bere iritzia emango duelarik:
"Este es el nacleo de la argumentaciÓn. Es necesario convenir que ella confunde
ciencia clasica con ciencia, sin mas. Toma como modelo para todas las ciencias a
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la teorfa fisica, y de este modo distorsiona la concepciÓn de la historia de la
ciencia".
Argi dago, lan honen helburua edo hobeto esan, hasieran planteaturiko hipotesia
ez dudala bete edo eraikitzea lortu. Honetarako eman behar nituen hainbat arrazoi ere ez
zaizkit bururatu, baina, psikoanalisia, hasieran uste nuena baino askoz ere sakon eta
konplikatuagoa da. Hala ere, neure ustez, psikoanalisiaren teoria desberdinen ezagutza
handiago batekin lor daiteke Lakatos-en arabera berregituratzea.
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ARRAZONAKETA: EGUNGO HURBILKETA

Xabier Arrazola
SARRERA
Zientzi-eremuak zientzilarien interesei erantzuteko sortzen dira. Hauetako interes
bati erantzuteko asmoz eremu zabal bat jaio berri da, alegia, arrazonaketari buruzko
ikerketa barneratzen duena. Orokorrean, informazioaren prozesamendua ikertzen dela
suposatzen da eta zientzi desberdinen azpieremuetara zabaltzen da:
"Azken urteotan ezagutzari buruzko arrazonaketak aplikazio praktikoak izan ditu
eremu desberdinetan, hala nola, hizkuntzalaritzan, adimen artifizialean eta
konputaziozientzian" 1 .
Aurkezten den eremua ez da osoa, ezagutzari buruzko arrazonaketa barneratzen
duena solilik. Azalpen hau, Henschen-en artikulua jarraituz egin da eta beraz, Adimen
Artifizialeko tekniken azalpen bat bezala ikus daiteke nahiz eta, puntualki, beste ikuspegi
desberdinak azalduko diren. Lan honen helburua, berriz, oso sinplea, alegia, ikerketa
batzuren nondik norakoak aurkeztu oinarrizko bide batzuk azal daitezen. Ez naiz
sakonegia izango teknika eta proposamenen aurkezpenean helburua ez bait da hauek
plazaratzea baizik eta, iker-eremuak orokorrean ikusita, Filosofiatik gatozenok lekurik
la izanik non dugun) ala ez dugun plazaratzea eztabaida sor dezan.
dugun, (eta horre
1. ARRAZONAKETA
Arrazonaketa hitzak iharduera eremu desberdinak izendatzen ditu. Giza ihardueren
artean hauexek ditugu arruntenak:
- Ondorioak atera ekintza-multzo batetik.
- Baldintza baterako ahalezko zergatiak diagnostikatu.
- Egoeren aur •ean suposaketak eraiki.

1 Halpem, J. Y.: Reasoning about knowledge: An Overview in Theoretical Aspects of
Reasoning about knowledge. Proceedings of the 1986 Conference (1-17).
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- Arazoei dagozkien datu eta ekintzat antolatu eta aztertu.
- Problema edo puzzle bat eraiki eta bideratu.
- Ikuspuntu baten alde argudiatu edo edozeini zerbait sinestarazi.
Arrazonaketa formak giza adimenaren iharduera guztien oinarria dira eta, berdina
dena, neurriren batetan edo bestetan, Adimen Artifizialeko programa nagusien oinarria.
Normalki, inferentzia eta arrazonaketa nahasirik erabiltzen dira nahiz eta arrazonaketak
inferentziak onartzen ez dituen indibiduo segida luzeak eta inferentzi antolatuak erabili.
Historikoki, Adimen Artifizialeko programek garapen handia izan dute
arrazonaketa formak bereganatu egin dituzten neurrian. Adimen Artifizialeko lehenengo
programen artean, 50. hamarkadaren joku-programak daude. Programa hauek neurketa
funtzio estatiko bat erabiltzen zuten. Hauekin batera logika-matematikoan oinarritutako
programak jaio ziren, hauen bultzatzaile nagusia Teoremen Froga Automatikoaren Teoria
izanik ATP. Klasikoa bihurtu den eremu honek emaitza garrantzitsuak eman zituen
sistema adituen garapenerako. 70. hamarkadan ikerkuntzak zabalduz joan ziren beste
interes zehatzagoak azalduz: zehaztasunik gabeko arrazonaketa, arrazonaketa induktiboa,
akatsen bidezko arrazonaketa...

1.1. Ikuspegi antropologikoa.
Nahiz eta Adimen Artifiziala orain arte azaldu' diren arrazonaketa desberdinen artean
sailkapen bat egitera mugatzen den, badira kanpotik ikuspegi edo planteamendu
desberdinak ikusten dituztenak. Di Paola-ren eritziz, ATP-rako erabiltzen diren programen
artean badira desberdintasun garrantzitsuak. Honen tesi nagusiak zerau dio: iharduera
mekaniko guztiek, inferentzi deduktiboak ateratzea bezalakoek, bai ezagutza tazitoa bai
ezaugarri kultural bereziak barneratzan dituzte. Bi dira ATP programetan azaltzen diren
ikuspegiak:
- Logiko-matematikoa edo "makina-zuzendua". (Genesereth eta Nilsson).
- Ez-logikoa edo "giza-zuzendua". Giza simulazioa. (McDermott).
Ez-logiko ikuspegiak inferentzia deduktiboaren garrantzia zalantzan jartzen du.
• Bere defentsan, arrazonaketaren azken teknika batzuk aipatzen ditu: arrazonaketa ez-monotonoa, akatsen bidezko arrazonaketa, zihurgabetasuna... Zentzu batean, ikuspegi
logiko-matematikoak arrazonamendu deduktiboa barneratzen du; hau da, ATP estandarrak
ezarritako ezaugarriaz osatua dago. Beste arazo guztiak "ez-logikoak" kontsideratzen dira.
Arrazonamendu praktikoaren giza-zuzenduriko estrategiek ez dute ATP-rekin zerikusirik.
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Di Paola-ren eritziz, arazoa horrela planteatu da eta, neurri handi batean, onartu; baina ez
dago honekin ados. Beretzat, inferentzi-sistema deduktibo guztiek giza-zuzenduriko

ezaugarriak dituzte. Bere argumentazioa historikoki sortu diren falazia batzuren bitartez
ematen da. Arazoaren gunean erabakigarritasuna eta erabilgarritasuna kontzeptuak daude.
(Erabilgarritasuna kontzeptua, tratagai-tratagaitz diren arazoen arteko desberdintasuna
adierazteko erabiltzen da kasu honetan). Nahiz eta erabalcigarritasunaren arazoa "erabakita"
egon neurri handi batean, saioak egin dira eremu murriztuak kontsideratuz. Saio hauek ez
dute kontutan izan zein zaila den inferentzien ezaugarriak isolatzea ez eta arazo batzuk
erabalcigarriak izanik tratagaitzak izan daitezkeela (denbora edo espazio aldetik) ere.
Bestalde, eta gizaki eta makinaren arteko harremanetan murgildurik, beste arazo
garrantzitsu bat sortzen zaigu, alegia, gizaki-makina elkarreraginaren konplexutasuna.
Elkarreragin hau bi mailatan ematen da: diseinoan, alde batetilc; eta, bestetik, erabileraren
mailan. Hau da, zein tresna eta zein konplexua izango den (metodo infinituak, maila-handiko arrazonaketak...) eta erabileraren ulermena. Gai izango al gara makinak egindako
lana ulertzeko? edo, ez al digu lan handiagorik exijituko makinaren emaitza ulertzeak
arazoa . guk geuk egitea baino?. Di Paola-ren ondorioa hauxe da: programek baldintza
antropologiko egokiak izan beharko dituzte.
Debate hau oso garrantzitsua da Adimen Artifizialaren mailan nahiz eta
buruhausketa handirik ez sortu. Hau da, Adimen Artifizialeko helburu nagusia arazoak
bideratuko dituzten teknikak sortzea da, nahiz eta teknika hauek arazo zehatzei eta eremu
murriztuetan soilik aplikatzerik egon. Beraz, debate honetan sartzen den jendea eremu
"humanistikoetatik" dator (Di Paola-ren kasu, Soziologiatik).

2. ARRAZONAKETAREN METODOLOGIEN SAILKAPENA
Adimen Artifizialean erabiltzen diren arrazonaketa ihardueren sailkapena
egiterakoan, erizpide desberdinak erabiltzen dira. Ondoko hauek dira garrantzitsuenak.

2.1. Zehaztasun maila
Arrazonaketa zehatza eta zehaztasunik gabeko arrazonaketa desberdintzen dira.
Sailkapen eskema honen mutur batean logikoki baliozkoak diren arrazonaketak ditugu.
Hauek, noski, arrazonaketa zehatzak dira. Kasu gehienetan berdindu egiten dira
zehaztasuna eta eraikitzen den arrazonaketaren urratsen aukera. Adibide argiena Modus
Ponens-a dugu; baldin p --) q eta p, orduan q. Emaitza hau egiazkoa da baldin eta
premisak egiazkoak badira, (testuinguru berdinean). Modus Ponens-aren gainean eraiki
diren konputazio erregelen artean erresoluzioa, paramodulazioa, faktorizazioa, eta abar
ditugu. Erabilerari dagokionez, normalean erabiltzen ditugu baina zehaztasun handiko
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arrazonaketak bideratzeko erabiltzen dira. (Adibidez, teoremen frogarako, deribazio
programak...). Prolog-ek horrelako sistema bat erabiltzen du erresoluzio printzipioan
oinarrituta. Beste aplilcazioen artean datubase adimentsua, mintzaira naturalaren analisia
eta programazio lengoaiak eraikitzeko erabil daiteke.
Eskema honen beste muturrean "fuzzy" arrazonaketa dugu. Sistema honek zehaztu
gabeko kontzeptuekin lanean aritzea du helburutzat. Horrelakorik lortzeko
probabilitatearekin jokatzen dute, hau da, premisen probabilitateak mugatuko du
ondorioarena. Beraz, sistema hauek ez dituzte ondorio absolutuak ateratzen. Bestalde,
testuingurua oso garrantzitsua izaten da. Aplikapenen artean aipatzekoa da medikuntzan
erabiltzen diren Sistema Adituak sistema horrelakoetan oinarritzen direla.
2.1.1. Zientzia kognitiboaren kasua
Gure bidetik aldentzen bagara ere, aipatzekoa da zientzia kognitiboen kasua.
Zientzia honen helburu nagusietariko bat mintzaira naturalaren prozesamendurako teoria
bat eraikitzea da. Teoria honek bai ahozko (ohizko) arrazonaketa bai esaldi anitzeko
testuinguruak kontsideratuko ditu erabileraren mintmirak konputatzen dituen barne-esaldi
eta esaldien arteko loturen (konexioen) ezagurritze formal bat eman asmoz.
Zientzia kognitiboaren eremuan bi dira nagusiki aztertzen diren arazoak:
- Arrazonaketa eta mintzaldiaren konputazioan beharrezkoa dugun irudikapen
formari dagokion ikerketa.
- Mintzaira naturalaren prozesamenduan inferentziak duen eragina.
Azkeit finean bi galdera erantzun nahi dira: existitzen al da adimen logikarik?, eta,
zein da koherentziaren izaera?. Bi ikuspegi ikusiko ditugu.
2.1.1.1. Adimen-logikaren doktrina. Horrela izendatzen du Johnsonlaird-ek laburrean azalduko dugun proposamena. Inferentzi erregelen adimen-irudikapenari
esker ematen da premisa batzuetatik inferentziak ateratzeko gaitasuna. Formula logikoei
dagozkien inferentzi erregelen eskemen adimen-irudikapenari esker. Irudikapen hauek
osatzen dute adimen-logikaren sintaxia. Bere eritziz, arrazonalcetaren teoria bat gai izango
da baliozkotasunaren ezaugarritze egoki bat proposatzeko eta, aldi berean, baliozko
inferentzi batek prozedura semantiko orokor bat jarrai dezakeela. Aurrekoa onartzeak ez du
bidea ixten "baliozkotasunaren printzipio semantikoan" oinarritutako arrazonamendu
deduktiboarekiko altematiboa den teoria bat proposatzeko.
Teoria honen oinarrian afirmazio bat dago: adimen-logika ez da beharrezkoa ez ere
beharbestekoa arrazonaketaren oinarritze prozesuan. Dedukzioaren produkzioan hiru maila
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ematen dira. Lehenengo batean, deskribatutako ekintzen egoera irudikatzen duen adimen-eredu bat eraikitzen da. Bigarrenean, ereduan egiazkoa den ondorio bat formulatzen da.
Azkenik, eredu alternatibo bat eraikitzen da ea premisa berdinetan oinarriturik beste
ondorio bat lortzerik dagoen. Azken eredu hau existitzen ez bada, inferentzia egokia da;
bestela, ez.
2.1.1.2. Hizkuntzalaritzatik proposatua. Moore-n proposamen bat
aurkeztuko dugu. Honen eritziz, mintzaira naturalaz eman den interes linguistiko-teoretikoa Logikara zuzendu da, zehazkiago, inferentzi deduktibora. Moore-k ez du
inferentzi deduktiboa alde batera utzi nahi bainan inferentzi induktiboaren garrantzia
azpimarratu nahi du. Bi inferentzi mota hauen arteko desberdintasunik nabarmenena
esanahiaren mailan ematen da. Arrazonaketaren formak premisen esanahia baino garrantzi
gehiago du inferentzi deduktiboan. Arrazonaketa induktiboan, aldiz, ezin dugu forma eta
edukina aldendu testuinguruak duen garrantziagatik. Logikalari induktibistek zihurgabezia
eta indeterminazioa erabiltzen dituzte. Eta hauek mintzaira naturalaren ezaugarri
oinarrizkoenetakoak. Ondorioz, arrazonaketa konplexuen konputazioa hobeto egitaratu
daiteke probabilitate-logika induktibo batean logiko formal deduktiboan baino.

2.2. Arrazonaketaren maila
Programa zein mailatan arrazonatzen den erizpidea izanik, domeinu-barneko eta
domeinu-kanpoko arrazonaketak desberdintzen dira.
2.2.1. Domeinu-barneko bilaketa
Demagun programa bat idatzi nahi dugula robot batek dorre bat eraiki dezan bloke
batzuk bata bestearen gainean jarriz. Horrelako arazo baten aurrean argi dago robotak
espazioaren irudikatzeren bat izan beharko duela bere mugimenduak bete ahal izateko.
Normalean erabiltzen den estrategia mailakoa da, alegia, programak bi ekintzeko segida
guztiak zehaztuko ditu lehenengo maila batean, gero hiru ekintzeko segida guztiak etabar.
Hau da, arazo bat deskonposatu egiten da azpi-arazoetan. Azpi-arazoak betetzen diren
neurrian arazoa betetzen doa. Azpi-arazoak betetzeko bide edo orden bat egongo denez,
programak aukera erizpide bat izango du. Horrelako estrategiari arazo-maila bilaketa ere
deitzen zaio.
2.2.2. Domeinu-kanpoko edo meta-arrazonaketa
Azken urteotan garatu den ukazio porrota bezala ("negation-as-failure")
estrategia aztertuz azalduko dugu. Normalean teknika hau programazio logikoan
erabiltzen da. Oinarrian hauxe besterik ez da: aurkako informazioaren gabezian asuntzio
egitaratuak egitea baimentzen du. Hau da, p-ren froga eskatzen bazaigu eta dugun
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informazioan p ez badago, orduan -p justifikatutzat hartzen dugu. Meta-arrazonaketa bat
dela diogu zeren domeinu kanpotik ateratzen dugu ondorioa, hots, ez dugu zuzenean
deribatzen.
Sistema hauen helburu nagusia ukazioa baztertzea, eta horrela, espazio txikiagoak
lortu domeinuaren informazio ahal den eta handiagoa izanik. Oso zaila edo konplexua da
domeinu bat osoki definitzea batez ere espazio aldetik. Edozein erlazio deskribatu nahi
badugu, kasu gehienetan, erlazio hori betetzen ez dituzten elementuak gehiago dira
betetzen dutenak baino. Beraz, ukazio mordoak beharko genituzke guzti hori azaltzeko.
Horregaitik baiezko informazioa kontsideratzen da, kontsideratu ez dena faltsutzat joaz.
Azken arrazoia ekonomikoa da, merkeagoa da espazio aldetik. Metaerregela hauek
database deduktiboetan eta mundu-itxien asuntzioan ("closed-world-assumtion") erabiltzen
dira.

2.3. Orokortasunaren maila
Eskaintza-orokorreko eta eskaintza-bereziko sistemak bereizten dira zein inferentzi
erregela erabiltzen den arabera. Kasu batzuetan logikako inferentzi erregela estandarrak
erabiltzen direnez, (ATP dela kasu), orokortasun handia lortzen da. Bestalde, Sistema
Aditu batzuek eskaintza-bereziko inferentziak erabiltzen dituztenez kasu bereziak sortzen
dituzte.

3. INFERENTZI-ERREGELEN APLIKAZIOAREN KONTROLA
Arrazonaketa sistema batek dituen arlo desberdinen artean kontrolarena edo
arazoaren bideraketaren arloa oso garrantzitsua da. Erantzunaren bilaketa prozesuan maila
desberdinak ematen dira eta hauetako bakoitzean inferentzi-erregela bat aplikatu behar da.
Zein inferentzi-erregela erabili behar den erabakiko duen erizpideari kontrol estrategia
deritzogu. Kontutan izan behar dugu Adimen Artifizialaren mailan arazoa espazio batean
egin beharreko bilaketa bat dela. Beraz, kontrol estrategia batek izango duen oinarrizko
ezaugarri bat mugikortasuna izango da. Hau da, egoera aldatzeko gaitasuna izan beharko
du. Bestalde, eta prozesu baten aurrean gaudenez, mugikortasun hori sistematikoa izatea
exijituko dugu. Sistema bat sistematikoa da baldin bide desberdin guztialc aztertzeko gai
bada errepikapenik egin gabc.
Aztertuko ditugun estrategiak eskeintza-orokorreko sistemak izango dira. Nahiz eta
frogatua egon sistema hauen eraginkortasuna erlatiboa dela arazo handietara aplikatzen
direnean, domeinu zehatzetara aplikatzen direnean ezagutza sortzeko sistemarik egokienak
dirudite. Bestalde, Adimen Artifizialean erabiltzen diren metodoen gehiengoa osatzen dute.
Konbinazio-leherketarekiko oso dependienteak direnez, metodo ahulak ere deitzen zaie.
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Teknika desberdinak aurkeztu aurretik, hauek elkar dituzten ezaugarri batzuk
aurkeztuko ditugu: bilaketaren norabidea, irudikatze arazoa eta funtzio heuristikoak.

3.1. Bilaketaren norabidea
Bilaketa prozedura baten helburua arazoaren espazioan arazoa bideratuko duen bide
bat aurkitzea da arazoaren espazioan. Bide honek hasierako egoera batetik helburu egoera
batetara (bakarra ala anitza izan daiteke) eramango gaitu. Bidea egiteko bi norabide
posible izango ditugu: aurrerantz ala atzerantz. Bi kasuetan erabiltzen diren erregelak
berdinak dira. Teknika bat edo bestea erabiltzeko erizpidea hauxe da:
- Kopuru berdineko multzoak al dira hasierako egoeren multzoa eta "helburu-egoera" delako. Txikienetik handienara joatea interesatzen zaigu.
- Zein norabidean ematen da adarkatze txikiena?
- Exijituko al zaio programari bere arrazonaketa prozedurak justifika ditzan?
Horrela izanik, aurrerantz jokatuko dugu.

3.2. Ezagutzaren irudikapena eta "frame problem"-a
Ikusi dugun arabera bilaketaren prozesuak bide bat definitzen du grafo batean. Bide
hau, nodo batean hasi eta beste nodo batean bukatzen da, hau da, hasierako egoera bat du
eta helburu-egoera bat. Beraz, egoera bakoitza nodo baten bitartez errepresentatu dugu.
Planteatzen zaigun arazoa irudikapenarena da, alegia, nola irudikatuko dugu egoera bat
nodoa "bihur" dadin? Nahiz eta kasu guztiak ezin berdin kontsideratu, normalean
irudikapenaren arazoa hiru zatitan banatzen da:
- Objektu eta ekintza indibidualen irudikapena.
- Irudikapen indibidualen konbinaketa egoera bat irudikatzeko.
- Nola irudikatu era efiziente batez egoeren segidak.
Lehenengo bi zatiak barneratzen ditu irudikapen arazoak. Hirugarrena "frame
problem" bezala ezagutzen da eta aldatzen diren ekintzen irudikapenaz arduratzen da. Hau
da, domeinuaren aldaketa urrats batetik bestera.
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3.3. Funtzio heuristikoak
Heuristikak arazoak bideratzeko lagungarri diren teknikak bezala definitzen dira.
Oso orokorrak edo ezagutza zehatz batzuk izan daitezke. Bi dira bilaketa prozedura bati
heuristikak eransteko sistemak:
- Erregeletan bertan jartzea. Xake jokuan adibidez, egoera baten aurrean, erregelek
ez dituzte mugimendu guztiak deskribatzen, interesgarri direnak soilik.
- Funtzio bat bezala. Funtzio heuristiko batek egoera bakoitzari dagokion interes-maila emango dio.

3.4. Logika modalaren kasua
Grafo batek duen irudikatze ahalmena ikusteko Logika Modalean aurkeztu den
proposamen bat ikusiko dugu. Logika Modalaren semantika eraikitzeko tresna bat Kripke
egiturak ditugu eta hauek grafo baten bitartez adieraz daitezke.
Kripke egitura bat tupla bat da (S, n, P1 non S mundu-posibleen segida
bat da, n oinarrizko proposizioei emandako egiasignazioa s E S bakoitzarako; hau da,
n(s,p) E {egia, faltsua s eta p bakoitzarako} , eta Pi baliokidetza erlazio bat da P-n
i=1,2,...,m bakoitzarako. Intuitiboki, (s,t) E Pi baldin i egileak s egoeran iza n ik t
egoeran dagoela pentsa badezake. Hau da t egoera posibletzat badu. Bedi M,s 1 = p, "p
egia da s egoeran M ereduan", horrela definitua:
.M,s 1 = p baldin n(p, ․) = V p guztientzat.
.M,s 1 = p baldin M,s = p.
.M,s 1= P A

p baldin M,s = P eta M,s =r3.

.M,s 1 = Kip baldin M,s 1 = p t guztientzat eta (s,t) E Pi izanik
Azken klausula honek adierazi nahi duena hau da, alegia, i egile batek p jakin
badaki baldin eta soilik baldin p egiazkoa bada i-k posibleak kontsideratzen dituen mundu
guztietan. Lehen esan dugunez Kripke egiturak grafoen bitartez irudika daitezke. S-ko
egoerak grafoa ren nodoak izango dira; s eta t bi nodo izanik, i arku batez lotuko dira
baldin (s,t) E Pi_
Adibidea: Demagun Alizia eta Bob egileak ditugula. Sinpletasunagatik p
proposamen bakarra kontsideratuko dugu "Bilbon euria ari du" esanahiarelcin. Irudikatuko
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dugun egoera hau da: sl egoeran Bilbon euria ari du bainan Aliziak ez daki zeren s i eta s2
posibletzat kontsideratzen bait ditu Aliziak badaki Bobek badakiela Bilbon euria ari duen
ala ez. Bobek badaki Bilbon euria egiten duela bainan ez daki Aliziak ez daldela.
Formalki horrela adierazten dugu:
M,s I = p A KAp A KA(Kgp V KB-1 A KBp A Kg KAp
Grafo batean:

A,B s2

s3 A,B

p

4. ESKEINTZA-OROKORREKO KONTROL ESTRATEGIAK

Kontsideratuko dugun grafoa sinpleena izanik erabiliena da: OR grafoa. (2.irudia).
AND/OR grafoa (3. irudia) erabiltzen duten eskeintza-orokorreko estrategiak salbuespenak
dira.
4.1. Sorkuntza eta testa

Estrategiarik sinpleena da. Hiru urrats osatzen dute honen algoritmoa:
(i) Soluzio bat sortu. Kasu batzuetan arazoaren espazioan puntu zehatz bat
aukeratzea besterik ez da. Beste batzuetan, hasierako egoeratik bidea eraikitzea
suposatzen du.
(ii) Sortutako egoera helburu-egoera den ala ez testatu.
(iii) Helburu-egoera bada, bukatu; ez bada (i) urratsara itzuli.
Helburu-egoerara beti iritsiko gara baldin sorkuntza sistematikoki egiten badugu
eta, noski, existitzen bada. Zoritxarrez, arazoaren espazioa oso handia bada eskatzen duen
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denbora oso handia suertatzen da. Sorkuntza eta testa algoritmoa sakonean diharduen
hobespen-bilaketa da proposatutako soluzioa osorik garatu behar bait da testeatu aurretik.
(Ikus 4. irudia). Bere era sistematikoan arazoaren espazio osoa aztertzen du nahiz eta,
askotan honek interesik ez izan. Arazo hauek gainditzeko (espazio osoa aztertu,
denboraren arazoa...) bide bat badago, alegia testaren sakonera mugatu. Baina honek ez
ditu arazoak guztiz gainditzen.

4.2. "HILL-CLIMB.ING"
Aurrekoaren aldaketa bat da non, sistematikoki jokatu ordez, norabidea
erabakitzeko prozedura batek espazioan ematen den bilaketa efektiboki bideratuko duen.
Teknika honek sorkuntza eta testa algoritmoa bezala funzionatzen du. Gehitzen diogun
bakarra helburutik zein gertu gauden neurtuko duen funtzio heuristiko bat izango da. (5.
irudia)
Algoritmoa:
(i) Soluzio bat sortu sorkuntza eta testa algoritmoak egiten zuen eran.
Helburu-egoera den ala ez egiaztatu. Kasua bada, bukatu; bestela jarraitu.
(ii) Erregelak aplikatu soluzio multzo bat sortuz.
(iii) Multzo honen partaide bakoitzari:
a- Test funtzioa aplikatu. Bukatu helburu-egoera bada.
b- Helburu-egoera ez bada, egiaztatu helburu-egoeratik hurbilena den ala ez,
orain arte testeatutakoekin konparatuz.
(iv) Aurreko urratsaren elementurik onena hartu eta hurrengo soluzio bezala
erabili.
(v) (ii) urratsara itzuli.
"Hill-Climbing"-a metodo lokala da. Konbinazio-leherketarekiko aurrekoak baino
iharduera efektiboagoa du. Aurka dituen ezaugarrien artean aipatzekoak dira ez duela
garantizatzen helburu-egoera iritsiko denik eta oso inefizientea dela arazoaren espazioa oso
zabala denean.

4.3. Zabalean eginiko hobespen bilaketa.
Ikusi ditugun teknikek (sorkuntza eta testa eta "Hill Climbing") sakonean eginiko
sistemak erabiltzen dituzte. Efektibitateari begira, denbora asko galtzen dute bide okerrak
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aztertzen. Alternatibarik sinpleena zabalean eginiko hobespen-bilaketa da. Prozedura
honek mailaka funtzionatzen du, hau da, maila bateko egoera guztiak sortu ondoren
testeatu egiten ditu beste maila batetara jeitsi baino lehen. Zabalean eginiko hobespen-bilaketak helburu-egoera lortuko du baldin grafoak adarkatze finitua badu (eta, noski,
egoera hori existitzen bada). Bestalde, horrelako prozedura batek ez du helburu-egoera
lortuko duela bermatzen soilik, bide motzenetik lor daitekeen helburu-egoera lortuko
duela ere bermatua dago. (6.irudia)
Zabalean eginiko bilaketak hiru akats edo eragozpen ditu:
- Oroimen asko eskatzen du. Kontutan izan behai dugu esponentzialki handitzen
dela nodoen kopurua mailaz mailako prozesuan eta guztiak oroimenean gorde
egin behar direla.
- Denbora asko exijitzen du. Bereziki biderik motzena nahiko luzea denean.
- Ez dago azterketak diskriminatzerik nahiz eta lehendik eginak egon. Hau da,
nodoak errepikatzen badira, hauen azterketa ere bai.
4.4. Lehen-hobearen bilaketa
Sakoneko bilaketa eta zabaleko bilaketa konbinatuz jokatzen du. Momentu
bakoitzean interesatzen zaigun nodoa aukeratzen du funtzio heuristiko bat aplikatuz.
Normalean jarraitzen den prozedura hauxe da: sakonean hasi baina, momentu bat iritsiko
da non nodorik • garrantzitsuena adar batean dagoen, eta orduan, zabaleko bilaketa
aplikatzen da. (7.irudia)
5. ONDORIOAK
Ezin ukatu eremu oso zabal baten aurrean gaudela eta iker-eremu bakoitzak bere
bidea jarraitzen duela. Ikusi ditugunen artean soziologikoa, Adimen Artifizialekoa,
logikoa eta zientzia kognitiboaren kasua ditugu. G chiago ere badaude bainan uste dut
nahikoa direla zein norabide eta noraino diren desberdin ikusteko.
Nahiz eta helburua berria ez izan, iker-eremu berriak sortu dira hura bete ahal
izateko: makina adimentsuak sortu. Honetarako, noski, makinaren inguruan emango den
ikerketaren ondoan adimenaren ikerketa ere eman beharko da. Bestalde, hartzen den eredua
giza-adimena da. Beraz, giza-adimena simulatzea dugu helburua. Simulazio hau makina
batzuren bitartez emango delarik. Horrelakorik lortzeko hiru arazo (arazo multzo)
aipatuko nituzke:
1- Giza-adimenaren ulermena eta deskripzioa. Simulatu nahi dugun definizioa.
2- Giza-arrazonaketaren irudikapena.
3- Aurreko ezagutzaren aplikazioa. Inplementazioa.
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Hiru arazo hauen aurrean Filosofiatik gatozenok zeresanik badugula uste dut. Zer
esan behar dugun beste arazoa bat da. Giza-arrazonaketa Logikaren gaia izan da betidanik
eta adimenaren definizio edo deskripzio batean Filosofiak zeresanik baduela uste dut.
Hauxe da plazaratu nahi nuena Filosofiatik gatozenok hitzegin (eztabaida) dezagun.

GRAFOA-ZUHAITZA
Pitxarren arazoa: Bi pitxar ditugu, lehenengoa 4 litrokoa eta bigarrena 3 litrokoa.
Nola lortu bi litro?.

(0,3)

(4,0)

(4,3) (0,0) (1,3)

(4,3) (0,0) (3,0)

(1.irudia)

(0,0)

(4,0) /

0,3)

fr" fr?j
(1,3)
(4,3)

(3,0)

(2.irudia)

(1.irudia)-n zuhaitza dugu: espazioko egoera guztiak azaltzen dira, errepikapenak
daudelarik. Grafoan, aldiz, arkuak bi norabide dituenez ez dago egoerak errepikatu beharrik
eta espazioa zehazkiago errepresentatzen da.

AND/OR GRAFOA.
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HILL-CLIMBING

2 8 3 Hastapen
1 6 4 nodoa
7
5

2
283
1 6 4
7 5
h=5

283
14
7 6 5
h=4

1 2 3
8
4
76 5

1 23
7 84
65

Helmuga
nodoa

(5. irudia)
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Arrazonaketa: egungo hurbilketa

ZABALEAN EGINIKO HOBESPEN-BILAKETA

nodoa

LEHEN-HOBEAREN BILAKETA
faso 2

Sav 3
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(7. irudia)
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RAZIONALISMOA LEIBNIZ-ENGAN
J. Agustin Arrieta
Denbora dela eta ezinezkoa gertatuko zaigu sistema leibniziarrean sakontzea. Hala
ere, saiatuko gara aurkezten oinarrizko bi printzipio:
1. JAINKOAREN EXISTENTZIA
Filosofiaren historian zehar, nola edo hala, Heidegger-ek planteatuko arazoari (hau
da zergatik zerbait deus baino?) erantzun desberdin asko eman zaizkio. Besteak beste
Jainkoaren bitartez eskainitakoa daukagu. "Den guztia" ordenamendu baten pean dagoela
adierazten da Jainko terminuaren bitartez (nolakoa den ordenamendua geroxeago ikusiko
dugu). Jainkoa da ordenamendua bera eta, honetaz aparte, ordenamendua gauzapenaren
ahalbidea. Zergatik ez postulatu, printzipio moduan, ordenaren eza, anabasa edo anarkial?
Zergatik onartu beharra dago egitura antolatzaile bat?. Kontutan izan, esate
baterako, Platon-en eremu eidetikoa, Aristotele-ren kategoriak, Jainko dinamikoa
Leibniz-engan edo Heidegger-en "izanaren aurreulermena". Polemika hau "ordena/ez
ordena" funtsezkoa da Filosofian, baina desbideratuko ginatekeenez, alde batera utziko
dugu. Esan dezagun, gure interesei dagokien heinean, gure gogoeta hau jarrera klasikoan
inspiratuko dela.
(Oharra: anabasaren aldekoei egindako kritikaren eskema era honetan azal
genezake: "zuen mezua ulertzea itxaroten baduzue, inplizituki, beti, nolabaiteko
ordenamendua onartzen duzue. "Hitz egiterakoan" kontraesan batetan erortzen zarete, hain
zuzen ere hizkuntzaren ordenamendua suposatzen duzuelako).
Leibniz-ek Jainkoarengan bi ezaugarri bereizten ditu:
a - Adimena
b - Borondatea (nahikundea).
Adimena kalkulo hutsa da, "kontraesanik cza" edota identitate printzipioak
funtsezkoak izanik. Leibniz-ek aukera asko izango ditu Adimenaren zenbait islada edo
3
1 avapzia : apxri hitzak "oinarri" adierazten du, av aurrizkia ukazioa izanik.
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"adierazpen" azaltzeko. Kontutan izan zer nolako garrantzia daukan sistema leibniziarraren
barruan "adierazpen" kontzeptuak. Edozein "sistemak", bere azpisistemek eta abar, neurri
batean, adimenaren isladak osatzen dituzte (egitura aldetik) edo, hobe esanda, Adimena
"adierazten" dute: ikusi Leibniz-en koloreen teoria, liburutegiaren antolamendua,
ezagupidez eraikitako bere logika, zenbakien teoria...
Kallculo honen ezaugarri aipagarrienak hauek dira:
a - Alde batetik bere izaera konbinatorioa.
b - Bestetik, ez dela hedaduraz eraikitzen den egitura logiko bat, ezagupidez edo
intentzionalki baizik.
Kalkulo honetan, ideien (esentzien) borroka gertatzen da. Borroka hitzak ahalezko
esentzien artean gertatzen diren konbinaketak aipatzen ditu. Konbinaketa batzuek
"ahalezko munduak" osatuko dituzte, besteek, aldiz, ez; beti, identitate edo ez-kontraesan
printzipioak epaileak izanik. Beharbada, entzuleak ez du ezer berririk ikusten era guda-metaforiko batez azaldutako eskenatokian. Ezer barririk ez, diogu, esate baterako,
Platon-en eremu eidetikoan pentsatuaz gero. Agian, Jainkoaren nahimenaz aritzean
azalduko zaigu berritasunik aipagarriena. Honetara igaro baino lehen, bi definizio ez-zehatzak:
- Esentzia bat ahalezkoa da, bere baitan kontresanik ez badago. Ezagupidezko
logikak erabaki tresna osatuko du helburu hau, hots, kontraesanaren azalpena
bidera eta buru dezagun.
- Mundu bat ahalezkoa da, alegia, esentzien konbinaketa bat ahalezkoa da (nahi
bada "esentziak bateragarriak dira") mundu honetan kontraesanik ez badago,
konbinaketa horrek kontraesanik sortzen ez baldin badu. (Behin baino
gehiagotan, Leibniz-ek, mundua adierazteko, "gauzen seriea" adierazpena
erabiltzen du, "serie" hitzaren esangura matematikoa izanik.)
Jainkoaren adimenean, alegia, beharrezkotasun edo kalkulo logikoaren eremuan
mundu bat baino gehiago ahalezkoa da. Hau da, behar •ezkotasun aldetik, konbinaketa bat
baino gehiago dago. Esate baterako, literaturan proposatzen diren munduak ez dira
ezinezkoak, ahalezkoak baizik, era "argi" 2 batez kontzeptualizatzen ditugun heinean.
Zergatik ez pentsatu Aliziaren mundua ahalezkoa dela?. Leibniz-entzat mundu batek
ordena bat suposatzen du, hain zuzen ere, "kalkulu logiko" baten ondorioz sortzen den
ordena. Are gehiago, ordena harmonia da, aniztasuna batasunean.
2 Leibniz-ek, askotan, erabiltzen duen kontzeptua da "argitasuna". Argitasuna
ahalezkotasunaren erizpide bat da.
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Baina, zer esan Jainkoaren nahikundeaz?. Zergatik edo zertarako postulatu
Jainkoaren borondatea?. Galdera honen zentzua "ikusteko" beste galdera bat plantea
genezakeen, aldez aurretik: zergatik mundu hau eta ez beste bat?. Galdera honen erantzuna
bilatzean, Jainkoaren borondateaz hitz egiten has gaitezke. Orain datozkigu, gero
berreskuratuko ditugun Leibniz-en ideia ezagunenak eta kritikatuenak:
- Ahalezkoen artean Jainkoak mundu hau aukeratuko du, hoberena delako.
- Ezinbestekoa zaio Jainkoari hoberena aukeratzea, bere atributoak direla eta3.
Atal hau bukatzeko, esan beharra dago Jainkoaren existentzia baieztatzeko Leibniz
jarrera filosofiko baten barruan, nahi bada, ordenaren aldeko jarrera filosofikoan kokatu
dugula. Hala ere, gure filosofoak Jainkoaren existentzia, "argumentu" baten bitartez,
frogatzen du, Descartes-ekin, batez ere, polemika bizian sartuz 4 (baita ere aurkeztutako
beste argumentuekin, bereziki, hain ezaguna zen Anselmo-renarekin). Azter dezagun,
orain, funtsezkoa den ondoko printzipioa:

2. BEREIZTEZINEN PRINTZIPIOA
Leibniz atomista dugu. Atomoak adierazteko, aurreneko testuetan, indibiduo hitza
erabiltzen du. Azkenengoetan, aldiz, monadak izango dira munduaren osagaiak. Izadiaren
osagai funtsezkoak atomoak dira. Zer dio bereiztezinezkoen printzipioak?:
"Bi atomoren arteko bereizketaren arrazoia beraien baitan dago, edo, hobe esanda,
beraien definizioan dago".
Beste era batetan:
"Bi gauza bereizteko beharrezkoa da desberdintasuna antzematea. Desberdintasuna
identitatearen oinarria da"
Beste bide bat:
- Suposa dezagun halako zeredozer esaten dugula:
"Bi gauza hauek berdinak dira"

3 Filosofia eskolastikoan gai arrunta gertatzen da Jainkoaren Atributuena.
4 Leibniz-en testuez aparte ikusi:
Belaval, Y.: Leibniz critique de Descartes. Gallimard. Paris. (1960).
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Adierazpen honen barruan kontraesan "in terminis" nabarmena dago. Azal
dezagun kontraesana era honetan: "Bi" esatean desberdintasun bat berrezagutzen dugu.
Hau da "bi"-ren esangura5 . Beraz desberdinak direla esan ondoren (hots "bi" esatean)
berdinak direla esaten dugu. Kontraesana sortzen da berdintasuna bereiztezintasun bezala
ulertzen baldin badugu.
Bi indibiduo desberdinen aurrean gaude elkarrekiko zerbaitetan bereizten baldin
badira edo, Leibniz-en hitzetan, predikatu batetan bereizten badira. Gure filosofoarentzat
indibiduoak definigarriak dira eta, ondorioz, gainontzeko kontzeptuak bezala tratagarriak
dira (zientziaren objektuak izan daitezke. Aristotele-k, ordea, indibiduoak zientziaren
eremutik baztertzen ditu6).
Era intentsionalistaz definitzen ditu indibiduoak. Ondorioz, ikusmolde honetan,
indibiduoak, edukin kontzeptual aldetik, aberatsenak dira (ezagupidezko ikusmoldea ere
deitzen zaio behin baino gehiagotan7).
Kontzeptu orokorrenetatik abiatzen gara (Aristotele-ren kategoriak edo Platon-en
jenero gorenak) eta "konposaketaz" 8 gero eta zehatzagoak diren terminu berriak lortzen
dira. Prozesu honen muga indibiduoek osatzen dute. Era honetan indibiduo baten
definizioan predikatuen segida bat izango genuke:
a = al, a2, a3,...,

an,....

Indibiduoen definizioei buruz bi ezaugarri:
- Predikatuen segida infinitua da.
- Segida horrek lege bati jarraitzen dio.

5 Zenbaki arrunten eta "desberdintasuna" kategoriaren arteko harremanei buruz, ikusi Hegel-en "Lecciones sobre la historia de la filosofia". (Batez ere Pitagorikoei dagokien atala)
(Fondo de Cultura Econ6mica argitaletxean).
6 Baztertzen ditu, ezinezkoa gertatzen delako desberdintasun espezifikoak finkatzea,
akzidentearen munduan erortzen garelako indibiduoez hitz egitean.
Multzoen
Teorian, ere, bi eratan defini daiteke multzo bat. Ezagupidez edo Hedaduraz.
7
8 Eragiketa honi buruz, ikusi:
Sanchez Mazas, M.: Fundamentos Matem6ticos de la L6gica Formal. Universidad Central
de Venezuela. Caracas. (1960).
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Garbi azaltzen zaigu jarrera honen inspirazioa Leibniz-i Matematikatik datorkiola,
hain zuzen ere, segida konbergenteen teoriatik. Nola defini dezakegu 0 zenbakia, teoria
honen barruan?9.
0 = lim (1/n)

n —>
Hemen dauzkagu lehen aipatutako bi ezaugarri: alde batetik "infinitua" adierazten
duen oo sinboloa. Bestetik (1/n) legea:
0 = lim ( 1, 1/2, 1/3, 1/4,
n oo

)

0 zenbakia definitzen duen segidan osagai bat aldatzen badugu beste segida baten
aurrean egongo gara, alegia, beste indibiduo baten aurrean. Segida honek Leibniz-ek
indibiduoaren "nozio osoa" deitzen duena osatzen du.
Orain, nolabait, "esentzia", "kontzeptu" edo "predikatu" batzuetatik abiatuz,
zenbat indibiduo desberdin lor daitezkeen irudika dezakegu. Eta, gero, guzti horiek
bateratzean (bateragarriak badira) zenbat mundu desberdin sor daitezkeen ere bai.
Indibiduo bat beste batengandik bereizteko, hau da, "bi" indibiduo egoteko
predikatu batetan desberdintzea nahikoa da. Honek desberdintasunaren arrazoia barnekoa
dela esan nahi du, inoiz ez kanpokoa. Kanpokoa ez dela esatean denbora eta espazioa
bereiztarazteko gauza ez direla aipatzen da. Askotan bi gauza leku desberdinetan daudelako
bereizten ditugu eta guk egindako bereizketa espazioak bideratzen duela dirudi. Leibniz-entzat espazioa l° ez da absolutua, erlatiboa baizik, izan ere bi gauza bereizten baditugu
beti barne-arrazoi batengatik izango delako eta espazioaren antzematea barne-arrazoi horri
esker ahalezkoa izango delako:
"Eso por no decir que mas bien son las cosas las que
nos permiten distinguir un lugar o un tiempo de otro"
Indibiduoen baitan dago beraien identitatea, baina identitatea gainontzeko
indibiduoen identitatearen araberakoa da, hau da: indibiduo baten identitatea indibiduo

9 Kontsidera dezakegu 0 zenbakia indibiduo bat bezala. Nolabait, bere "izaera" textu
matematikoetan mugatzen da. Honetaz oso interesgarriak dira Frege-ren ideiak.
10 Horretarako Ikusi:
Leibniz, G. W.: Nuevos ensayos sobre el entendimierao humano. E. N. Madrid (1983).
Rada, E.: La poMmica Leibniz–Clarke. Taurus. Madrid. (1980).
Einstein-en ideien aintzindari baten aurrean gaude.
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guztiek osatzen duten sareak bideratzen du. Baina lege bati jarraitzen badio indibiduo bat
definitzen duen predikatuen segidak, indibiduoaren etorkizuna aurredeterminatuta al dago?.
Bere nahikundearen ekintzak itxurazkoak al dira?. Automata bat al da indibiduo bat?.
Askatasunaz hitz egin al daiteke halako sistema batetan?.

3. ASKATASUNA-GERTAGARRITASUNA LEIBNIZ-ENGAN
Kontsidera dezagun Judas indibiduoa. Bere definizioan iragarrita balego bere
maixua salbu behar zuela, akaso, mereziko al luke Jainkoaren zigorra?. Behartuta al dago
Judas egiten duena egitera?. Baiezkoa balitz erantzuna Judas-en borondatea (eta hedapenez
edozein indibiduoren borondatea) ez litzateke itxurazkoa izango?.
Halako galderak planteatzen dizkiote Leibniz-i bai Clark-ek, baita ere "Confessio
Philosophi" delakoan partaidea den teologoak. Zein da Leibniz-en erantzuna edo
ebazpidea?.
Aipatutako azken elkarrizketan gertatzen diren eztabaidak era honetan labur
ditzakegu:
Teologoak aurkezten duen argumentua:
– Jainkoa beharrezkoa da (nahi bada: ordena beharrezkoa da)
– Judasen kasuan, ordena horretan pekatua sortzen da.
– Ondorioz pekatuak guztiz beharrezkoak dira. Beraz, Judas ez da ez erruduna,
ezta errugabea ere, beharrezkotasunaren menpean dagoenez, azken batean,
askea ez baita.
Leibniz-en goiko argumentuak akats bat duela erantzuten du:
– "Respondco falsum esse quod quidquid ex <per se> nece,sarium sequitur <per
se> necesario sit".
– "hau da, izatez beharrezkoa den izakiarengandik eratortzen dena izatez ere
beharrezkoa izatea faltsua da"
Aldi berean, Leibniz-ek esaten digu:
– "Izan ez dena, ez dena eta izango ez dena erabat ezinezkoa, hots, izatez
ezinezkoa dela diotenak oker daude".
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Teologoak, aitzitik, Leibniz-en sistema filosofikoaren azalpena entzun ondoren
eta, batez ere, indibiduoei dagokien nozio osoaren ideiak entzun ondoren, dena, izan dena
eta izango dena beharrezkoak direla ulertzen du eta, ondorioz, gertatu ez den guztia,
gertatzen ez dena eta gertatuko ez dena ezinezkoak direla ulertzen du, era honetan
askatasunari ateak ixten zaizkiolarik.
Gure filosofoak, orduan, askotan egiten duen bezala, esaten digu gure
hizkuntzakil ez digula laguntzen arazo hauek aztertzerakoan. Bereiztu behar dira Egiaren
eta Beharrezkotasunaren eremuak. Judas-ek bere maisua ez salatzea, dudarik gabe,
faltsua da, baina, inoiz ez, ezinezkoa. Denaren eremuan gertatzen dffenak aztertzeko ez da
baliogarria beharrezkotasun/ezinezkotasun dikotomia, Egia/faltseria baizik.
Honetaz aparte, Leibniz-ek, gaur egun "Logilca Modala" izenpean ezagutzen dugun
eraikin formalari ateak zabalduz, beharrezkotasun, ezinezkotasun, ahalezkotasun eta
gertagarritasun kontzeptuak definitzen ditu.
Laburbilduz, esango genuke:
1- Zerbait 12 ahalezkoa da bere "baitan" kontraesanik ez badago.
S inbolikoki:
0p
Defmiziotik abiatuz, ondoko defmizio eratorriak lortzen dira:
2- "Zerbait" beharrezkoa da bere ukazioa ahalezkoa ez denean:
t2

p ez

0 ez p

3- "Zerbait" gertagarria da bere ukazioa ahalezkoa denean:
0p

0 ez p

4- "Zerbait" ezinezkoa da ahalezkoa ez denean:
p

ez 0 p

11 Hizkuntza arruntak "daukan" zalantzagarritasunak edo ekibokotasunak bultzatu du
hizkuntza formalak bilatzeko proiektuetara.
12 "Zerbait" kategoria erabiltzen dugu, bere aplikazio eremua oso zabala delako.
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Definizioak aplikatuz lor dezakegu ondoko "teorema" hau:
p ez

Oezp=

b ez p

Definizio hauek azaldu ondoren, falta zaigu azken hauek lehen aipatutako
Adimen/Borondate dikotomiara eta nozio osoa (batez ere indibiduo baten definizioan
azaltzen diren predikatuek jarraitzen duten legeari dagokionez) baieztatzen duen tesira
egokitzea.
Jainkoaren adimenean, alegia, kalkuloaren eremuan, beharrezkotasuna da kontzeptu
nagusia, azken finean, ahalezkoen kalkuloa kalkulo konbinatorio baten antzekoa izango
baita. Eredu bezala edozein zientzia formal, Matematika nahiz Logika, har dezakegu.
"Erabalci prozedura" kontzeptuen-azterketa da, eta "gauza" bat onartzen baldin bada bere
ukazioa ezinezkoa gertatuko da. Azken honek zientzia hauetan beharrezkotasuna
"motorra" dela esan nahi du. Kant-en hitzetan zientzia hauek analitikoak izango lirateke.
Baina, gainontzeko zientziei buruz, esan ahal dezakegu beharrezkotasuna
kontzeptu nagusia dela?. (Kontutan hartu behar dugu Leibniz-entzat, Aristotele-ren aurka,
"Judas zientzia" ere badagoela). Leibniz-entzat ez. Gainontzeko zientziak existitzen denaz
arduratzen dira, eta existentzia, Leibniz-en ustez, kalkulo eta Jainko Borondatearen ekintza
baten ondorioa da. Mundua aukeraketa baten ondoren osatzen da, eta aukeraketa honi
dagokion beharrezkotasuna ez da zientzia formaletan aztertzen dena, Leibniz-ek
beharrezkotasun "morala" edo "hipotetikoa" deitzen duena baizik. Hipotetikoa esatean
adierazten digu beste bat izatea ahalezkoa dela, hau da, mundu honetako gertaeren
"ukazioak" ahalezkoak direla, eta, ikusi dugunez, hau da, hain zuzen, gertagarritasunaren
definizioa. Existentzia ez dago indibiduoen definizioetan predikatu moduan, Jainkoaren
definizioan izan ezik. Baina existentzia ez badago, zer esan Judas-en definizioan dauden
predikatuei buruz?. Besteak beste, zer esan berak egindako saldukeriaz?.
Arazo hauek aztertzerakoan, Leibniz-ek mundu sorkuntza une zehatz batetan ez
. dela burutzen esaten digu. Sorkuntza betierekoa da. Hori bai, beti, hoberena kallculoaren
arabera. Honetan datza hain ezaguna den baikortasun leibniziarra 13 . Jainkoa ahalezko
13 Honetaz oso interesgarria da Ortega y Gasset-en "La idea de principio en Leibniz". Batez
ere, "del optimismo en Leibniz" izeneko atala.
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munduak kalkulatzen dago (adimena) eta, beti, hoberena aukeratzen du (borondatea)14.
Adimenean "menperatzen" duen beharrezkotasuna absolutua da. Borondatean, aldiz,
beharrezkotasun morala dugu. Existentziaren aurrean teoria formal bat erabiltzea, hau da,
"arrazonamenduzko egiez" baliatzea ezinezkoa gertatzen da. Existentziaren eremuan,
munduan, errealitatean, gertagarritasunaren eremuan, jakintza "egitezko egietatik"15
abiatzen da (zientzia formalak tresnak bihurtzen dira). Esate baterako, lege fisikoak 16 ez
dira zeharo beharrezkoak. Gerta zitekeen, ordea Izadiaren joera aztertzen edo azaltzen duten
legeak beste batzu izatea 17 • Gauza bera esan dezakegu enpirikoak deritzegun zientzia
guztiei buruz.
Pentsa genezake halaber. Spinoza-rekin batera, etorkizuna asmatzen ez badugu
gure adimen mugatuagatik izango dela. Leibniz ez dago batere ados, gertagarritasun eta
beharrezkotasunaren eremuak, izatez, desberdinak baitira.
Beharrezkotasun absolutuaren aldetik, alegia, logika aldetik, mundu ahalezko
guztiek existitzeko eskubide berbera dute. Horregatik Leibniz-ek bere sistemaren baffuan
beharrezkotasun mota desberdin bat sartzen du existentziaren gertagarritasuna
justifikatzeko nahian. Hala ere gertagarritasunaren jatorrian "beharrezkotasun" mota bat
dugu. Horrela bateragarriak gertatzen dira nozio osoaren tesia eta gertagarritasunarena.
Ondorioz, baita ere askatasunarena.

4. ONDORIOAK
Hitz hauen helburua ez da inoiz ere izan zeredozer ondoriotzea. Normalean
askatasun hitza, borondate hitza eta abar oso erabiliak izaten dira, baina era ideologiko
batez. Gu mundua ulertzeko modu bat azaltzen eta ikusmolde horren barruan
askatasunaren arazoa aztertzen saiatu gara. Pentsatzen dugu lan honek daukan lehenengo
akatsa (eta ez azkena, noski) gaiaren aukeraketa dela, zabalegia baita. Hala ere, agian,

14 Ondasuna eta Izana beti lotuta azaldu dira Filosofiaren historian zehar. Adibidez, pentsatu

Platon-en Timeoan edo Heraklitoren testuetan.
15 Egitezko eta Arrazonamenduzko Egien arteko bereizketa oso garrantzitsua Leibniz-en

testuetan.
16 Ikusi lehen aipatutako La poMmica Leibniz Clarke.
17 Badirudi zientziaren barruan gertatutako iraultza zientifikoek arrazoia ematen diotela

Leibniz-i. Iraultza zientifikoei buruz, ikusi:
Kuhn, T.S.: La estructura de las revoluciones cienaficas. F. C. E. Madrid (1987).
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norbaitentzat baliogarria gertatuko da, Leibniz-en filosofiarako lehenengo hurbilketa
moduan.
Ikusmolde Leibniz-iarrean, Descartes-en kontra, borondatea adimenaren menpean
dago. Gizakiaren kasuan ere, aurreko ideia isladatzen delarik, beste hainbeste gertatzen da.
Aukera bat egin aurretik, beti ahalbideak aztertzen dira, eta helburu batek bultzatzen gaitu
erabaki bat hartzera. Beraz bi motatako "zergatiak" dauzkagu. Eskema berbera mantentzen
da. Asmatu dugun ala ez (alegia, helburutik gertuago gauden ala ez), bakarrik, a posteriori
azter dezakegu. Aldagai guztiak kontrolatuko bagenitu (hau da, besteak beste, psikologia
batzuen helburua, eta baita ere Estatuaren helburu bat. Azken batean, Jainkoaren lekuan
kokatzea bere burua. Agian, interesgarriak gertatuko lirateke Leibniz-en ideiak
bateraezinei buruz proiektu hauen ezinezkotasunaz arduratu orduko. Ia, ia esan genezake
ustegabeak beharrezkoak direla), beharbada, "egokiena" zer den deduzitzeko gauza izango
ginateke. Baina hala ere, Leibniz-ek dioen bezala, bakoitza ikusmolde desberdin batean
dago (bakoitza esatean, adierazten dut indibiduo bat. Indibiduo batek ez du zertan izan
behar gizabanako bat. Izan daiteke, esatc baterako estatu bat, sail bat eta abar eta
ezinbestekoa zaio bakoitzari bere muga, hau da, bere identitatea).
Gaur egun Psikologian, adibidez, "gaixo"-aren historia klinikoak izugarrizko
garrantzia dauka. Horrela beharbada asma dezakegu pazientearen hurrengo jokaera edo,
hainbesteko ez bada, behintzat, koherentzia bat eskeini bere.bizitzari. Badirudi pertsona
honi dagozkion predikatuen segidaren legea lortu nahi dela. Edo ordenagailu baten
bitartez, izugarrizko informazioa sartuz, lurrikara bat gertatuko den ala ez asmatu nahi
dugunean, Jainkoaren "kokapenetik" gertu gaudela dirudi.
Beharrezkotasun morala, gehien bat, estatistika bihurtu da.
Leibniz-i bere Ontoteologia erabat aplikagarria gertatu zitzaion bere ikerketetan.
Ezaguna da berak izandako arrakasta jakintza arlo guztietan, batez ere aurkikuntzari
dagokionez. Berak aurreratu zituen ordenagailuentzat makina lengoaia izango denaren
lehenengo ideiak. Berak hobetu zituen informazioa jasotzeko zeuden baliabide guztiak,
Enziklopedia Unibertsalaren proiektua azpian zegoelarik. Leibniz-ek proposatu zituen
lehenengo ideiak hizkuntza formal bat lortzeko, arrazonamendua kalkulo bat bihurtzeko
nahian, horrela eztabaidak desagertuko baiziren.
Ekarpen guzti hauen atzetik, bere sistema filosofikoa dago. Eta filosofo batzuen
ustez (Heidegger besteak beste) Leibniz-en idciak Aro Modernoaren sorrerarekin erabat
lotuta daude. "Logos"-a, historia baten ondoren, kalkuloa bihurtzen da, hau da, izakiaren
determinazio hutsa. Hala ere, gaur egungo estatistika eta probabilitateen teoriaren
garrantzia (ia zientzia arlo guztietan. Fisikatik hasita, gizarte zientzietan amaituz)
"gertagarritasunari" buruzko ideia leibniziarraren sintoma bat besterik ez da (beharbada).
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Badirudi, benetan, era modernoak gauzen azpian, gertaeren azpian, azken finean
Denaren azpian kalkulo bat dagoela pentsatzen duela. Baina, hala ere ustegabeak eta
olerkariak ba daude.
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ARRAZOIA ETA NAHIKUNDEA ZIENTZIAN:
DETERMINISMO BIOLOGIKOM.
Martin Barriuso

SARRERA

Zientzia, ondo dakigunez, ideologia eta objektibotasuna nahasirik agertzen
zaizkigun eremu zabala da. Maiz asko, zientziaren barnean, jakintzaren edozein arlotan
bezala, egi objektiboa (izen hori ezeri aplikatu ahal bazaio behintzat) eta eritzi
ideologizatua nekez bereizten dira. Hau, berez, arriskutsua bada, are gehiago gaur egun
hain zabalduta dagoen "zientziaren erlijio" berriarekin. Aurrerapena eta teknologia hain
lotuta ikusten ditugunean eta Habermas-ek definitutako "arrazoi instrumentala"
(Habermas, 1986) erabat finkatu denean, hainbat zientzilariren lanetan aurki daitekeen
"objektibotasun" nahi hori sakonki aztertu eta kritikatu beharra dago.
Zientzia "ofizialak", errealitatearen ezagutza ez ezik, egungo botere-harremana
mantentzea dauka bere xedeen artean. Historian zehar klase menperatzailearen "status"-a
zuzpertzeko hainbat kosmoikuskera berri asmatu du zientziak. Kosmoikuskera hauen
barruan, harreman sozialen arrazoia zuzenesten saiatu diren atalak ere antzematen dira.
Honen adibideak Iraultza Kopernikarra edo darwinismoa izan daitezke (Lewontin et al.,
1987). Iraultza hauek helburu politiko hutsa zeukatenik ez dugu esan nahi, noski, baina
zientzilarien inguru sozio-ekonomiko eta ideologikoa derrigorrez isladatu behar da beren
emaitzetan. Are gehiago gure garaian, ikerketa zientifikoa garatzeko dirutza ilcaragarriak
behar direnean.
Marx-en garaietatik ondotxo dakigu zientzia eta klase-harremanen arteko erlazio
honen berri. Marx-ek bere esaldi famatu hartan esan bezala, ezagutzak ez dauka zentzurik
aldaketarako balio ez badu. Eta, noski, ezagutza eraginkorra izango bada, sakona izan
behar da, zient7iaren barnean dauden aldagai guztiak agerian utziz. Lan honen helburua
zera da: gaurko Biologiaren barruan aurkitzen diren planteiamendu determinista batzu
laburbilduta azaldu, Bioteknologiarekin daukaten erlazioa aztertu eta ideologia
burgesarekiko duten lotura agerian utzi. Azalduko diren planteiamendu guztiak ez dira

1 Artikulu honen izenburuak, beharbada, ez du oso zehazki isladatzen idazkiaren edukia, baina
filosofia sailaren gaiari hobeto lotzeko, titulu egokiena iruditu zitzaidan.

inola ere berdinak eta seguraski, kasu batzutan, egileen asmoen artean ez zegoen ezein
ideologia zuzpe► tzea. Baina ondo dakigu kritika zientziaren oinarrietako bat dela eta honi
ekiten saiatuko gara lan labur honetan.

I. DETERMINISMO GENETISTA GAURKO BIOLOGIAN
1.1. Soziobiologia
Soziobiologiaren sorrera ofiziala 1975.ean gertatzen da, E.O.Wilson-ek izen
bereko liburuan (Wilson, 1980A) teoria berriaren ardatza azaltzen duenean. Baditu bere
aitzindariak, Ruse edo Trivers bezalakoak, baina teoriaren corpus-a sortu eta gehien
popularizatu zuena bera izan zen. Soziobiologiaren barnean izan dira gero ortodoxiatik
urrundu direnak eta honen adibide argiena Dawkins dugu (Dawkins, 1985 eta 1988),
baina hasierako planteiamendua bere horretan mantentzen da. Beharbada, idazle guzti
hauek zaku berean sartzea gehiegizkoa da, baina honek azalpen lana erreztuko du.
Ondoko azalpenean idazle desberdinek sortutako kontzeptuak nahastuko ditut
soziobiologo guztiek onartuak diren neurrian. Ez da garrantzitsua nork sortua den, denek
onartua izatea baino. Soziobiologiaren abiapuntua hauxe da: izaki bizidun guztiak
eboluzio biologikoaren bidez aldatu dira ezaugarri fisikoen aldetik, espezie berriak sortuz
eta zaharrak, askotan, desagerteraziz; baina eboluzioaren eragina ez da mugatu itxura
fisikora eta jokaera soziala ere selekzio genetikoaren bidez aldatu da. Beraz, gauregun
animalia desberdinen artean ematen diren jokaera sozialak eboluzioak moldatutakoak dira
eta, ondorioz, ez da berez eta selekzioaren eraginik gabe sortutako jokaera sozialik.
Gizakiaren jokaera soziala ere, animalia den neurrian eta eboluzioaren fruitua denez,
ebolutiboki selekzionatua izan da.
Soziobiologoen azkenengo planteiamendu hau, giza-jokaeraren selekzio
genetikoarena hain zuzen, oso eztabaidatua izan da eta geroko lanetan (Wilson, 1980B)
hasierako jarrera hau oso leundua izan da. Dena dela batzuek (Wilson-ek esate baterako)
giza-jokaeraren oinarri biologikoa ia erabatekoa dela esaten segitzen dute, kritikoekin
duten alde nagusia puntu honen inguruan ematen delarik.
Soziobiologiak oso kontzeptu interesgarriak sortu ditu bizidunen jokabidea
aztertzeko. Saiakera honen asmoa, azken finean, jokabideen sustrai biologikoa topatzea
denez, geroxeago aztertuko dugun metodologia sortu du bere lana behar bezala burutzeko.
Soziobiologiak ekarri duen kontzeptu berri nagusia hauxe da: eboluzioaren
subjektua ez da banakoa, ezta espeziea ere, genea baizik. Wilson-ek (Wilson, 1980A)
aipatzen duen Samuel Butler-en esaldi batek dioenez, oiloa arrautzak arrautz gehiago
egiteko sortu duen bitartekoa besterik ez da. Ezagutzen ditugun animalia eta landareen
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helburua barruan daramaten ADNak irautea da. Izaki bizidunak "superbizitze-makina"
hutsak dira (Dawkins 1985). Beraz, animaliak ez dira ugaltzen espezieak aurrera egiteko,
baizik eta dauzkaten kromosomen kopiak gero eta ugariagoak izan daitezen. Bizidun
guztien azken helburua hauxe izango da eta, beraz, geneen superbizipenerako onak diren
ezaugarriak (bai fisikoak, bai jokaerazkoak) positiboki selekzionatuko dira eta
espeziearen gene-moltsoan errazago antzemango ditugu.
Guzti hau egiaztatzeko adibide konkretuen azterketara jotzen dute. Teoria
darwinista tradizionalak ez du, oro har, bizidunen joera arruntak azaltzeko arazo handirik,
selekzioaren bidez aise aurkitzen baita jokaera horren arrazoia. Baina jokabide sozialaren
kasua bestelakoa da, batez ere altruismoa aztertzen dugunean. Animaliak bere burua
defendatzeko joera badauka (bere superbizipena beste edozer baino garrantzttsuagoa
delarik), nola azaldu orduan beren burua espeziekideen onerako sakrifikatzen duten
animalien jokaera? Guzti honetarako esplikapen arrunta Karl Von Frisch entomologo
ospetsuak asmatutako "espeziearen onura" izan da, alegia, animaliak bere interesaren
gainetik espezie osoarena jartzen duela. Baina honek topo egiten du hainbat eta
hainbatetan ageri zaigun berekoitasunarekin.
Soziobiologoen eritziz, guzti hau errezago konpreni daiteke genearen interesak
nagusi direla ohartzekoan. Honetarako "kostua", "inbertsioa" eta antzeko kontzeptuetaz
baliatzen dira (Dawkins, 1985). Honen bidez probatu nahi da itxuraz altruistak diren
jokabideak, genearen interesen aldetik (hau da, geneen ugalketa eta hedaketaren
ikuspuntutik) erabat berekoiak direla.
Bide honexetatik probatzen dute (Dawkins 1985), esate baterako, erle
langilearentzat komenigarriagoa dela seme-alabarik ez izatea, bere geneen ugalketaren
ikuspuntutik. Jakina da erle langileek ez dutela oinordekorik, antzuak direlako, eta
koloniako erle bakar baten umeak (erreginarenak, hain zuzen) zaintzen eta elikatzen
aritzen direla. Azalpena luzeegia zaigu hemen sartzeko, baina hitz gutxitan esan daiteke
erleen egitura kromosomatikoa dela eta, erle langileak senidetasun hurbilagoa duela
lobekin (erreginaren seme-alabekin) bere seme-alaba propioekin baino. Beraz, langileak
probabilitate handiagoa dauka bere geneak lobengan kausitzeko eta, beraz, gene hauek
hedatzeko sistema ziurrena lobak izatea da eta ez seme-alabak. Honela esan daiteke
erregina langileek "hustiratua" 2 dela eta hauek "inbertsio" onenaren alde jokatzen dutela

2 Galdera izan daiteke ea zergatik uzten dien erreginak langileei bere burua hustiratzen.
Erantzuna hauxe da: erreginak langile arruntekin duen diferentzia bakarra umekaio garaian
jasotzen duen elikaduraren kalitatcan datza. Langileak eta erregina ahizpak dira, baina
emankorra den bakarra erregina da. Erreginak ezin du janaria bere kabuz lortu eta bi aukera
dauka: arrautzak egin langileek zain ditzaten edo ez egin eta gosez hil. Argi dago umerik ez
izatea baino hobe dela besteen probetxurako lan egin eta zerbait ateratzea. Esan daiteke
erreginak zozketan lortu duela postua eta horrekin konformatu behar duela.
Arazo honen azalpena argitu gabe zegoen soziobiologia agertu baino lehen eta honelako
adibideek eman diote disziplina honi daukan sinesgarritasuna.
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eta ez espeziearen alde. Adibide hau paradigmatiko bihurtu da Soziobiologiak jokabide
sozialaren arazoa argitzeko eskaintzen dituen aukerak azaltzeko.
Baina arawa ez datza aukera hauetan. Soziobiologiak sortu duen polemika
metodologia hau pertsonen jokabide sozialari aplikatu nahi izan zaionean sortu da.
Animalia guztien jokabidea selekzio naturalaren bahetik pasatua bada eta edozein
portaerak geneen onura badu helburu, gure eguneroko joerek eta gizarte-antolamenduak
ere jatorri bera izan behar dute. Beraz, sexismoa, klase banaketa eta honelako egitura
sozialek gene-moltsoaren onuran dute sustraia. Nolabait esateko, inguruan dakusagun
antolamendu soziala "naturala" da, eta Naturaren baldintzei hoberen erantzuten diona.
Soziobiologiaren sortzaileak ez dira honelako gauzak aho beterik esatera ausartzen, baina
Michael Ruse-ren liburuan (Ruse 1983) honelakoak iger daitezke.
Wilson-en "Sociobiologia" lanaren milaka ale saldu zen EE.BB.etan. Nahiz eta
liburu garestia eta lodia izan "best-seller"-a izan zen zientzia liburuen artean. Oihartzun
handia lortu zuen komunikabide handietan eta bere teoriak oso ezagun bihurtu ziren.
Komunikabideek oso harrera zalapartatsua egin zioten aurretiaz gizakiaren jokabidearen
determinazio biologikoari buruz plazaratutako teoriak ere aski ezagunak eta eztabaidatuak
zirelako. Ez gara honetaz luzatuko atal honetan, gaia berriro ikutuko dugulako, baina
sortu zen eztabaidaren ondorioz soziobiologoek hainbat fiabardura egitera behartuta ikusi
zuten heuren burua. Geroagoko obretan (Wilson 1980B) hasierako jarrerak bigunago
agertzen zaizkigu eta gauregun esan daiteke hasierako polemika nahikoa baretu dela.
Dena dela, gai honetan sakontzen duten lanak etengabean sortzen dira gauregun ere.

1.2. Adimena eta heredentzia
Adimena eta heredentzia lotuta daudeneko ideia oso zaharra da eta sinismen hau
XIX. mendeko idazle askoren obran agertzen zaigu. Sanmartin-ek (Sanmartin, 1987)
adibide ederrak ematen ditu 3 . Baina gai hau zientifikoki lehendabizi tratatu zuena Francis
Galton izan zen. Eugenesiaren sortzailearen ustez, arraza oso hertsiki lotuta zegoen
adimen mailarekin. Bere jarraitzaile famatuenetariko batek, Karl Pearson-ek, gogotik
3 Adibide argiena Charles Dickens-en Oliver Twist izango litzateke. Pertsonaiak, familia
onean jaioa eta pobre artean hezia, berehala erakusten du bere ondokoekin duen aldea eta
bere hizkera ere ingurukoena baino hobea da. Garai hartako literaturan adibide gehiago
aurkitzen da, era desberdinetan. Gurasoen akatsen heredentzia, adibidez, Zola, Pardo Bazan
cdo Blasco Ibañez-en obretan agertzen da (Sarunartin 1987). Adibide guzti hauetan, kualitate
ona beti ematen dira klase gorenetan eta behe-mailakoa izatea, ia beti, ergela izatearen
sinonimoa da. Ikusten dugunez, garai hartako burgesiarentzat, zuten posizioa naturak
emandako dohainei esker eskuratua zuten. Pobreak, berriz, tentelak izanagatik ziren
pobreak.
Adimena heredatzen delako ustea ere oso zabalduta dago esaera popularretan, baina hemen
gurasoen kualitateekin lotzen ohi da eta ez poltsikoarelcin. Aitzitik, aberatsen seme-alabak
"tontotu" egiten direla sinestea nahiko hedatuta dago, denok dakigunez.
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ekin zion hau probatzeko lanari eta gaur egun edonon ikasten den bere koerlazio
koefizientea arraza zuriaren adimen-nagusitasuna probatzeko eta bere maisuaren hitzei
ahalik eta hornidura "zientifilcoena" emateko asmatu zen.
XX. mendera etorrita, Alfred Binet frantsesa, nahiz eta hereditarismoaren aurkakoa
izan, adimen-testen sortzailea izan zen TModore Simon-ekin batera (L6pez eta Lujšn,
1989). Une honetatik aurrera (1905) hasten da adimen-testen aplikapen praktikoa. Testa
populazio handiekin erabiltzeko moldatu zuena Terman psikologo iparamerikarra izan
zen. Bera hasi zen ikasle talde handiei testa egiten eta eredu standarra sortzen. Baina
testaren benetako aplikapen sozial eta politikoa gauzatu zuena Goddard izan zen.
Ikertzaile amerikar honek adimena eta heredentziaren arteko lotura hestua egiaztatzeko
gogor ihardun zuen. Bere lanik famatuena Martin Kallikak-en familiaren gaineko
ikerpena dugu, honen oinordeko bat Goddard zegoen instituzioan sartu zenean hasitako
ikerketa4.
Baina Goddard-en "aportazio" esanguratsuena askoz praktikoagoa da: Ellis irlan
Estatu Batuetan sartu nahi zuten emigranteei egindako probak. Adimen testak erabiliz,
hiritar amerikar bihurtu nahi zuten guztiek proba psikologikoak gainditu behar zituzten.
Honen zioa Amerika "garbi" mantentzea zen. Probaren ondorio garrantzitsuenetariko bat
hauxe izan zen: jatorriz latinoak, eslabiarrak eta juduak zirenak, gehiengo izugarri batean
"ahul mentalak" ziren. Honek arrazismoaren eta zientziaren arteko loturari bultzada
ikaragarria eman zion. Adimen testen ondorio "zientifikoei" esker egindako deportazioak
biderkatu egin ziren urte gutxitan. Guzti honek izan zuen beste ondorioa esterilizazio
legeena izan zen. Lege hauek EE.BB.etako hainbat estatutan eta Europako herri batzutan
egin ziren I. eta gerra mundialen artean. Esterilizazioa adimen-testaren bidez "ergel"
deklaratutakoei egiten zitzaien.
Garai modernoagoetara hurbiltzen bagara, Cyril Burt aurkitzen dugu, bizki
identikoekin egindako ikerketekin hereditarismoaren teoria indartu zuena. Bere
jarraitzailerik ospetsuena Jensen dugu. 1969.ean argitaratutako artikulu batetan5,
psikologo ipar-amerikar honek bere aurretik sortutako teoria determinista guztien
bilduma egin zuen eta izugarrizko eztabaida sortu zuen bere eritziz adimena %80an

4 Martin Kallikak iraultza amerikarraren garaiko soldadu bat izan zen. Adimen eskasa zuen
zerbitzari batekin semea izan zuen eta honen ostean kuakera ondradu batekin ezkondu eta
beste zazpi seme-alaba eduki zuen. Sasikumeak hamar seme-alaba eduki zuen eta beste semealabek ere izan zituzten euren umeak. Ondorioa, Goddard-en esanetan, oso argia izan zen:
zerbitzariarelcin hasten den lerroa ergelez eta adimen ahuleko pertsonez osatuta dago eta
bestea, berriz, pertsona argiz eta azkarrez. Bere ustez, hau adimenaren heredentziaren proba
ezin hobea da (Ldpez eta Lujn. 1989). Ez dago oso argi datu hauen jatorria, baina obra
honek Goddard famatu bilakatu zuen.
5 "How Much Can We Boost IQ and Scholastic Achievement?" Harvard Educational Review.
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heredatzen dela eta arraza eta klase sozialarekin lotuta dagoela esatean. Berak sortutako
polemikak indar berria eman zion determinismo biologikoari 70.en hamarkadan.
Baina determinismoaren inplikazio sozialak muturreraino eramango zituena
Eysenck izan zen. Psikologo ingeles honen eritziz (Eysenck, 1976), adimenaz lortu
ditugun ezaguerak politika sozialean isladatu behar dira. Eta bere aburuz lortu ditugun
ezagutzak argiak dira: Langileen seme-alabek klase ertainetakoenek baino adimen
eskasagoa daukate eta, beraz, unibertsitatera heltzen direnen artean desoreka soziala egon
behar da. Gizarteak arrazionalki banatu behar ditu bere errekurtsoak ahalik eta gutxien
gastatuz emaitza intelektual onenak lortzeko. Ondorioz, diskriminazioa galerazteko
hartzen diren neurriak6 alferrikakoak dira. Edo alferrikakoak baino negatiboak, zeren eta
benetan balio dutenei (posizio sozial onean jaio direnei) bidea itxi egiten baitzaie. Lan
desatseginei buruz ere zera esaten du: Itxuraz txarrak diren lanak (meatzaritza, katea-produlczioa, e.a.), seguraski ondo datozkiela bertako langileen nortasunei eta, beraz, ez
dagoela benetan aldatu beharrik.

2. BIOTEKNOLOGIA ETA DETERMINISMO BIOLOGIKOA
Azken urteotan, Biologiari aplikatutako teknologiak eta, batipat, ingenieritza
genetikoak aurrerakada handia izan dute. Espezie desberdinen genoma 7 ezagutzeko
ikerketak aurreratuta daude oso eta kromosomak manipulatzeko teknikak ere hasi dira
fruituak ematen.
Guri gehien interesatzen zaizkigun teknikak bi dira:• ADN birkonbinantea eta
inserzio genetikoa (Prentis, 1987). Ez gara prozesu hauen funtzionamendu zehatzean
sartuko, ez baita hori artikulu honen helburua. Guk orain jakin behar duguna zera da:
teknika hauei esker edozein zelulari guk nahi dugun ezaugarria ken, gehi edo alda
diezaiokegula, baldin eta ezaugarria ezartzen duen genea ezagutzen badugu. Honen bidez,
esaterako, oso errez hazten diren bakteria batzuek, farmakoak edo gai kimikoak sortzea
lortu da. Adituen eritziz, teknika hauek ez dute, printzipioz, etika edo interesarena beste
6 Neurri hauen artean ikasle txiroentzako bekak egongo lirateke edo EE.BB.etako hainbat
lekutan, diskriminazio arrazista ekiditeko, ezarri diren ikasle beltzen gutxieneko kopuruak.
Eysenck-en eritziz, neurri guzti hauek ezereztatu behar dira.
7 Genoma bizidun baten kromosomen barruan aurkitzen den gene multzoa da. Kromosoma
azido desoxirribonukleikoz (ADNz) osatuta dago. Azido honen konposizioa osatzen duten
lau azido nukleikoek katea bat osatzen dute. zeinen zati desherdinek ezaugarri fisikoak
definitzen bait dituzte. ADNaren funtzioa zera da: izaki berria osatuko duten proteinen
konposizioa determinatu. Konposizio desberdinek islada desberdina izango dute izalciaren
kanpoko itxuran eta bame funtzionamenduan. Ezaugarri edo karakter oso bat definitzen duen
zati bakoitzari "gene" deitzen zaio. Edozein animalia edo landareren genoma ezagutuz gero,
ageriko ezaugarriak ez ezik, dituen ezaugarri ezkutuak eta akats hereditarioak ere ezagut
daitezke. Hau da pertsonaren genoma ezagutzeari ematen zaion garrantzi aparta.
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mugarik eta, genoma ezagutu ahala, lehengo teknikekin urte luzetan burutu behar ziren
aldaketa selektiboak orain gutxitan eskuratuko dira. Onuren artean, adibidez, "bigarren
iraultza berdea" aipatzen da eta minbizia edo gaitz hereditarioak desagerteraztea.
Teknika hauek aldeko eta aurkako mordoa sortu dute. Argi dago aukera berriak
zabaltzen dituztela, baina beste hainbat arlotan bezalaxe, arriskuak ere handiak izan
daitezke. Arrisku hauen artean, genetikoki aldatutako bizidunen kontrola galtzea da.
Orain arte bakteriak erabili izan dira esperimentuetarako. Izaki hauen emankortasuna
ezaguna denez, gai toxiko bat ekoizteko sortutako bakteria batek alde egin eta ugalduz
gero, sarraski ederra egin lezake. Guzti honen aurrean EE.BB.etako Asilomar hirian
ingeniari genetiko bilera bat egin zen, ieknika guzti hauen kontrolerako neurriak eta
kode etikoa erabakitzeko (Sanmartin, 1987). Baina hara joan ziren batzu ez zeuden batere
ados kontrolarekin. Hauen eritziz, gizarteak ezin du kontrolatu zientzilaria, zientzia eta
bere arriskuak ezagutzen dituena zientzilaria bera baita. Batek daki zer nolako
esperimentuak ari diren egiten laborategietan, baina argi dago zenbat eta teknika
sofistikatuagoa izan, zailagoa dela edozein kode inposatzea.
Baina guretzat teknika hauek duten interes handiena, pertsonaren kromosomen
manipulazioarena da. Eta bereziki, jokabidearekin loturiko geneena. Determinismoaren
esanetan, adimena eta jokabide soziala geneek ezarrita badaude, geneak manipulatuez
gero, errez kenduko ditugu nahi ez ditugun jokabideak. Esaterako, ikertzaile hauen eritziz
historian zehar eman diren gerren jatorria pertsonaren agresibitate naturala da (Sanmartfn,
1987). Agresibitate hori sortzen duen genea aurkitu eta ezereztatzen badugu, akabo
gerrak! Historia pixka bat ikasiz gero, nahiko argi ikusten dira gerren sustrai
ekonomiko, politiko, erlijiosoak, e.a., baina ez dirudi guzti honek jakintsu hauen
ikuspuntua aldatuko duenik. Egiten zaigun promesa zera da: "Emaiguzue askatasuna
ikertu eta esperimentatzeko eta akats hereditariorik eta jokabide okerrik gabeko mundua
emango dizuegu".
Esaldiak gehiegizkoa ematen badu, hainbat obratan honen antzekoak aurki
daitezke, Prentis-enean adibidez (Prentis, 1987). Arazoa betikoa da: Nork erabakitzen du
zer ikertu, norekin, zertarako, e.a.? Batzutan, teknika genetikoen onuren artean, "bigarren
iraultza berdea" aipatzen da. Lehenengo iraultza berdearen emaitzak ikusita 8, bigarrena
(sofistikatuagoa eta, beraz, kontrolatzeko zailagoa) ikaragarria izan daiteke. Eta are
ikaragarriagoa manipulazioaren subjektuak pertsonak direnean eta ez artoa edo patatak.

8 Iraultza berdearen helburua herri atzeratuen nekazaritza hobetzea zen, landare moeta eta
teknika berriak eramanez populazioaren bizimodua hobetzeko. Praktikan, oso emaitza
desberdinak eman zituen. Indian, esaterako, lur-jabe handiek nekazari txikiak lur
marjinaletatik bota zituzten, teknika berriak bertan ezartzeko. Produkzio berria
esportaziora bideratu zen eta nekazari pobreek hirietara emigratu behar izan zuten,
izugarrizko exodoa osatuz.
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Pertsonekin egindako manipulaziock besteek baino arazo gehiago daukate. Akats
fisikoak zuzendu nahi direnean, Ichendabiziko arazoa zera da: geneak ez dira erabat
isolatuta funtzionatzen duen instrukzio multzo bat. Gene berberak, zelula desberdinetan
eta une egokian, erabat ondorio desberdinak dauzka. Gainera, gaur jakina denez
(Dawkins, 1988), geneek taldeka egiten dute lan eta askotan ezaugarri bat beste batekin
lotuta dago. Agian, akats bat kendu nahiean, ezaugarri onak ere ezaba ditzakegu. Beste
arazo bat etikoa da: norekin eta nola egingo dira teknika aztertzeko probak?.
Baina guri gehien interesatzen zaigun arazoa metodologikoa da: pertsonen
jokabidea aldatzeko teknika eraginkorra izango bada, portaera soziala genetikan erabat
oinarrituta dagoelako izango da. Eta hau esatea gehiegi esatea da. Soziobiologc:en artean
ere ez dago adostasunik honetan. Eta psikologoen artean, noski, zer esanik ez.
Normalean, genetikaren nagusitasun honetan sinestea oso jarrera ideologiko zehatzarekin
dago lotuta. Guzti honetaz, hurrengo atalean arituko gara.

3. DETERMINISMOAREN IDEOLOGIA
Erdi Aroan, feudalismoa nagusi zenean, mundua mugiezina zen. Gelditasun hau
ideiena ere zen, jakintza-iturri ziurrena aintzineko jakintsuena baitzen. Jakintsu ofizial
hauengandik (zeintzuen artean handiena Aristotele baitzen) zetozen hitzei egia zerien eta
Elizak bere onespena ematen zuen. Izarrak tinko zeuden zeruan eta gizonak tinko lurrean:
zerbitzeko jaiotakoa zerbitzaria zen hil arte eta jauna beti jaun. Horixe zen Orden
Naturala, Jainkoak berak ezarritakoa.
Egoera sozio-ekonomikoak ere orden honetan zeukan bere zuzenespena:
Laborariak betirako heuren jaunaren lurrekin lotuta bazeuden eta jaunak aberatsak
. iren, guzti hau Jainkoaren borondatearen islada zen. Erregek berak ere Jainkoaren
baz
Graziari zor zion bere tronua. Dena zegoen, beraz, egon behar zen lekuan eta, mugituz
gero, berehala itzultzen zen zegokion tokira. Honelaxe azaltzen zen gorputzen erorketa.
Eta gorputzen erorketa bezalaxe, gertaera natural guztiak azaltzeko, beti zegoen, hola edo
hala, Orden Naturalarekin lotzea. Eztabaidarik egotekotan, klasikoen idatziek zuten azken
hitza eta jakintza berriak lortzeko, dedukzioa zen bidea. Esperitnentazioa edo behaketak
ez zuten lekurik: Aristotelek edo Pitagorak esandakoa bazen, ez zegoen ezbairik.
Baina mendeak aurrera joan ahala, gizartearen barne-egitura aldatzen joan zen.
Hiriak hazten hasi ziren eta, honekin batera, industria txikiak eta merkataritza indartzen
joan ziren. Klase berri bat sortu zen: burgesak, hiria eta bertako lanbideekin lotuta.
Baina aintzineko Ordena oztopo galanta zen klase berri honentzat, beren tailerretarako
langileak lortzeko iturri bakarra herritxoak baitziren. Eta herritxoetako laborariek ez
zuten hirira mugitzerik, monastegi edo jaurerriekin gogorki lotuta zeuden eta. Gainera,
burgesak, jaiotzez, behe-mailakoak zirenez, botere politikoan zuten parte hartzea txikia
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zen. Argi zegoen: munduaren funtzionamenduak orden berria behar zuen eta honetarako
jakinbide berriak ere behar ziren (Lewontin et al., 1987; Science for People, 1982).
Sortutako harreman sozial berriek errealitatea ulertzeko pentsamolde berria ekarri zuten.
Pentsamolde berri hau Errenaisantzarekin batera garatu zen. Garai horretakoak dira
Iraultza Kopernikarra, Galileo-ren mekanika eta metodu hipotetilco-dedulctiboaren sorrera,
besteak beste. Mundua mugitzen hasia zen eta, harekin batera, gizartea ere mugikor
bihurtu zen. Klase sistemaren legitimazioa, hein handi batetan, zientziaren bidetik etorri
zela esatea ez da gehiegizkoa eta hala dio idazle askok (L,ewontin et al. 1987).
Baina klase sistema honek Iraultza Industrialarekin lortu zuen bere garapen
azkarrena. Burges eta proletarien arteko aldea handitzen joan zen, bi klase hauek kopuru
aldetik ugaltzen joan zirenean. Egoera sozial honek zuzenespena eskatzen zuen, batez ere
langileen eskaerak eta borrokak gero eta handiagoak ziren neurrian. Eta desberdintasun
sozialak azaltzeko bidea beste iraultza zientifiko baten eskutik etorri zen: Darwin-ena
(Sanmartin, 1987). Darwin-ek mailaketa sozialaz zuen eritzia ezin jakin dezakegu, baina
argi dago bere ideiek bidea eman ziotela hainbat interpretazio interesaturi (Sahlins,
1982). Gaur egun ere klasezkoak ez diren desberdintasunak (arraza eta sexuarena,
adibidez) justifikatzeko, Darwin eta bere teoriara jotzen da maiz aski. Teoria darwiniarrak
oso erreakzio desberdinak sorrerazi ditu9. Batzuentzat materialismo dialektikoaren
adibide, beste batzuentzat kapitalismo basatiaren "Naturaltasunaren" adierazle,
darwinismoa, Eliza eta zientziaren arteko borrokaren adibide bilakatu da.
Darwinismoa kosmoikuskera zientifizistaren barnean ulertu behar da. Fisikak eta
Biologiak Jainkoaren papera baztertu dute, eta esan daiteke errealitatea azaltzeko bide
ofiziala, gaur egun, Zientzia dela. Zientzia erlijio berria dugu eta erlijio ofizial guztien
kasuan bezalaxe, boterearen esku dagoenean, arma bezala erabil daiteke. Baina erlijio
berri honek ba ditu bere mirariak: Teknologia. Zientziak mundua ulertzeko bidea
ematen du, baina bere erantzun praktikoak teknikaren bidez ematen ditu (Habermas,
1986). Zientziaren helburu kognoszitiboak gero eta leku txikiagoa dauka erantzun
teknikoarekin konparatuta.
Eboluzionismoak hainbat jarrera deterministari erreztu dio bidea, ikusi dugunez,
eta bioteknologiaren kontrolik gabeko erabilerak erantzun teknologikoaren papera
jokatzen du. Determinismo biologikoa ez da jokaera sozialaren aurreko erantzun neutral
bat, burgesiaren ideologia sozialaren kutsua duen teoria bat baizik. Ingenieritza
genetikoari inolako kontrolik gabeko garapena utziz gero, honek sor ditzakeen emaitza
9 Marx-ek, adibidez, pozaren pozez hartu zuen Eboluzionismoa, eta "Kapitala"-ren ale bat
erregalatu zion Darwin-i. honek, berriz, ez zuen oso begiko Marx-en esana eta inoiz ez zuen
zabaldu alemaniarraren liburua.
Marx-en eritziz, Biologia Jainkoaren parte hartzerik gabe azaltzeko bide egokia zen
Eboluzionismoa. Ateismoa indartzen bide zuen eta munduaren egitura dialektikoarekin bat
zetorren.
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teknologikoak errez erabil daitezke kontrol sozialerako arma berri bezala. Ikuspuntu
aurrerakoienetatik ere, askotan, zientzia benetako ezagupide neutraltzat hartzeko joera
dago. Frankfurt-eko Eskolako partaideek probatu duten legez, ba da zientzia egiteko
modu anitz. Gaur erabiltzen den moduaren ideologia zuzpertzailea agerian utziz eta bere
arrazoi instrumentalista kasuz kasu aztertuz eta salatuz, zientzia berri baten sustraiak jar
daitezke. Zientzia "berria" zertan izan behar den beste kontu bat da, eta ez erreza, alajaina!
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