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hau, 1.986ko uztailan, IruHean ospatutako Udako
Euskal Unibertsitatearen saioan barne, Filosofia sailan aurkeztutako hainbat idazlanen bilduma da, Bilduma izateak gauza
bat esan nahi du hemen:inolako aririk galdu gabe, irakurleak
nahi duen artikulu isolatuak irakurri dezakeela. Hala ere, artikuluak taldekaturik agertzen dira,lau taldetan: Sorrera, Etika, Politika, eta Gnoseologia.
Lau talde edo gai orokor hauek elkarrekiko berezitasun bat
bakarra daukatela uste dut: naiz eta ikuspuntu ezberdinetatik
begiratua izan, aztertutako objetua, guk geuk, gizakiok izatearena alegia. Horregaitik da bildumaren izenbururen bat jartzerakoan "Giza kontuak" delakoa aukeratu dudala.
"Giza kontuak"izeneko bilduma honi dagozkion artikuku guztien aurretik Andoni Ibarraren beste idazlan bat dago. Honek
1.985eko bildumaren agerpen kritiko bat da. 1.985ean egin zen
Filosofia Sailako bildumak "Materializmoaz eta Zientziaz" izenburua darama. Ona iruditzen zait urtero aurreko urtean egindako
bildumaren komentarioren bat agertzea. Horrela irakurleak liburu hauek nola hartzen duen, eta bildumak nola zuzendu behar diren, jakingo dugu.
Bilduma honi dagokienez, Sorrera atalean,Filosofia beraren
jaiotzaz hitzegiten da. Filosofia gizakiaren munduarekiko jokaera bat bezala ulertu behar dugu hemen. Gizakiari buruz hitzegiten ari gara beraz. Xabier Eizagirrek-k Filosofiaren jaiotza,
Kristo aurreko VI. mendearengan eragina izan zezaketen elementu
guztiekin erlazionatzea nahi du. Juan Berraondok Filosofia,
osotasuna eta giza sujetoaren arteko zubi bat, osotasuna eta
bere zatien arteko zubi berezi bat bezala, ulertzen du.
Bigarren,Etika atala dator. Etikazkoak giza kontu klasi-
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koenak direla uste dut. Etika atal honetan gizabanakoaren (indibiduoaren) arazoetaz hitzegiten da gehien bat.Jesus Arrizabalaga-k Epikuro-ren Filosofiaz idazten du. Ez da bakarrik etika
arazoetara mugatzen, ezagueraz ere hitzegiten du. Baina nola
Epikuro-ren ezaugarri nabarmenena bere etika hedonista dugu,
bidezkoa iruditu zait, idazki hau Etika atalean kokatzea. Beste
horrenbeste, edo antzerako zerbait esango nuke Iriaki Zabaletak-k Estoiko-en Filosofiari buruz egin duen idazlanaz. Gero,
Esteban Antxustegi-k , estoiko hitzegiten baina hedonistagoa
bizi zitekeen Seneka kontradiktorioari buruz aritzen da. Hiru
idazlan hauek jarraituan eta batera irakurri daitezke.
Historian salto eginez XVII. mendaraino goaz. Luis Mari
Azpiazu-k Jansenismoari buruz idazten digu. Mugimendu erlijioso
honen sorrera eta doktrina orokorki azaldu eta gero Euskal Herriaren kasu berezia aztertzen du. Horrela, Frantziako jansenismora lotuak dauden Jean Duvergier eta Martin Barcosekoa euskaldun jansenistak aipatzen ditu. Gero, bere artikuluan, Juan
Ezeiza-k kristautasunaren etsai amorratuenari buruz arduaratzen
da, Nitetzsche-taz hain zuen. Etikaren atal honekin amaitzeko
Isidro Yoldi-k idazten du, Camus famatuari buruz. Berak esaten
digunez: "Camus-en azterketa honek suizidio eta zentzugabekoari
buruzko hasitako hausnarketa bat burutu nahi du hilketa eta
errebelamendua arakatuz".
Etika ondoren Politika atala jarri dut. Etikaren atalean
gizabanakoaren arazoei buruz hitzegiten bada gehien bat, politikaren gaia gizataldearena da ordez. Maite Oiartzun-ek "politika" kontzeptuaren azterke filosofiko polit bat egiten du.
Arantza Pardo-k eta M a Jesus Gurrutxaga-k "autonomia" kontzeptua zortzi filosofo ezberdinetan artzertzen dute. Gero, Inaki
Iturrain-ek, aurreko bere bi lagunek egin duten "autonomia"
kontzeptuaren azterketa teorikoa praktikara eraman nahi du. Horretarako autodeterminazioaz aritzen da. "Herria 2.000 Eliza"
aldizkariak argitaratutako autodeterminazioari buruzko kongresuaren bilduma hartzen du oinarritzat. Politikari buruzko hiru
idazlan hauek ere, ondo daude jarraituan eta batera irakurtzeko.
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Azkenik Gnoseologia atala dago, ezagueraren teoriarena
hain zuzen. "Epistemologia" hitza erabiltzen ez badut hemen,
hau ezaguerazko metodo berezi baten azterketa aipatzeko gordetzen dudalako da; metodo zientifikoaren azterketa aipatzeko
gordetzen dut. Nola bilduman zientziaren metodo berezian sartzen ez diren Descartes eta Husserl-en teoriak dauden, hobeto
da "gnoseologia" hitza erabiltzea.
Martin Aurrekoetxe-ak Descartes-en Folisofia aztertzen
azalpen klasiko txukun bat egiten du berataz. Ondotik Paulo Iztuetaren lan sendo eta tinkoa dator; Edmund Husserl-en Fenomenologia aztertzen da bertan. Husserl-en azalpen osoak laburrak
eta garbiak aurkitzea ez da gauza erraza. Hementxe daukagun hau
gordetzeko bat dugula uste dut.
Urrengo artikuku biak, egintzak esplikatzeko egitza hoien
helburuak izan daitezkeenak erabiltzen dituzten esplikazioei
buruz dira. Kepa Altonaga-k biologiaren eremuan kokatzen du
gaia. Nik (Elias Gofii) giza egintzetara mugatzen naiz. Biologia
eta gizartearen eremu biak konparatzearena irakurlearen lanerako gelditzen da. Ezagutzeko helburuen bitarteko metodoari buruz
hitzegiten dugu biok.
Ezaguerarena ere giza kontu bat dela ez dago zalantzarik.
Gai honetan gizakiok gutaz hitzegiten dugu; munduaren aurrean
geure burua kokatuz, mundu hori ezagutzeko geure baitan dugun
metodo eta treznaz hitzegiten dugu. Gainera azkenengo artikuku
biak sentzu bikoitz batean dira giza kontu: lehenengo, aipaturiko ezagutzeko metodologiaren sentzuan; bigarren, gizakia objetu biologikoa eta soziala konsideratzen duten bitartean.
Guk geuk, gutaz hitzegiten gabe, kanpoko mundutaz hitzegin
genezakeen baita ere. Baina ez, oraingo honetan, gizakiok, gizakiaz idazten dugu. Agian, mundu edo gizarte berri eta aldakor
honetan geure burua oraindik ondo kokatu ez dugulako izango da.
Gainera, oraingo honetan gizaki batzuek euskaraz idazten
dugu, eta ez erderaz. Baina, pensatzen dugu euskaraz?, filoso-

6
fatzen dugu euskeraz?. Galdera honi buruz zera esango nuke nik:
filosofatzea filosofo klasikoek esan dutenaren laburpenak egitea baino gehiago da. Klasikoak euskera itzultea edo euskeraz
laburtzea, komenigarria baino gehiago, derrigorrezkoa da, beraien kontzeptuetaz eta arrazoinamenduetaz esukaraz jabetu ditzagun. Baina lana ez da hor amaitzen. Beharrezkoa izana hori
ez da nahikoa. Zerbait gehiago egin behar dugu: guk geuk euskaraz sortu eta pentsamendu berriak asmatu.

MATERIAREKIKO

ANDONI IBARRA

1986.Go APIRILA

KEZKAK
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Udako Euskal Unibertsitateak 1.984.go uztailean buruturiko
ihardunaldietan eta UPV/EHUko Logika eta Zientziaren Teoriaren
Departamentuko A. Mtz. Lizarduikoa irakasleak koordinaturik,
filosofo gazte talde batek materialismoaren problematikari buruzko lan batzu aurkeztu zituen.Horietan bildutako ekarpenak
argitara ematen dira orain UEUren eskutik "Filosofia Saila"
deritzon atal berrian (1).Batzurentzat desegokia edo ezgaraikoa
behintzat den projektu bati, hots, euskaraz filosofia egiteari,
euskaraz pentsatzeari, erantzuteko asmoz tajuturiko saioari
hasiera ematen zaio.
Ezordukoa suerta daiteke ere aitzinsolasean "filosofia
zientifikoaren" zertzeari buruzko projektu reichenbachiarra
jasotzeko taldeko kideen adierazten duten irrika. Filosofia
honetan oinarriturik, eta zehazkiago, egileen eritziz zientifikotasun hori egokien agertarazten duen korrontea, materialismo
dialektikoa (MD) alegia, abiapuntutzat hartuz, materialismoarekiko zenbait arazo aztertzen da i.kuspegi ontologiko eta epistemologikotik. Dagokigun arazo hain eztabaidatu honetan analisia
polemika suertatzen da eta Materialismoaz eta Zientziaz liburuaren egileek ez diote ihes egin. Are eta gehiago, beren
abiapuntua C.U. •oulines-en "por que no soy materialista"
artikuluan eta ondorengo eztabaidan, hots, besteak beste, M.
Otero, Quintanilla, Ferrater Mora, M. Beuchot eta Moulines-en
beraren ekarpenak bilduko dituen J. Esquivelen La polemica del
materialismo (Madrid, Tecnos, 1.982) liburuan kokatzen da.
A. Exposito Bidaurre bere "Materialismoa eta ontologia"
atalean eztabaidaren mugak finkatzen saiatzen da Moulines-ek
bere artikuluari hasiera emateko darabilen jatorrizko ideian
(1) A. Martinez Lizarduikoa (zuzend.), Materialismoaz eta
Zientziaz, Irunea, UEU, 1.985, 198 orr.
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oinarriturik: "Materialismoa doktrina nahasia da. Materialismo
doktrina argia dela pentsatzen bada, materiak bakarrik existitzen duela baieztatzen duelako da eta mundu guztiak materia zer
den badakiela suposatzen duelako. Baina suposapen hau faltsua
da. Inork ez daki gaur egun materia zer den... Partikuletako
fisikariek ere ez dakite..." ez badakigu, beraz, materia zer
den, nekez jo dezake inork bere burua materialista gisa.
"Materialismoaren bideaz"-en eta Bunge-k postulatutako materialismoan oinarriturik, J.R. Errastik materialismoaren ikusmolde pluralista defendatzen du Moulines-en eritziaren aurka,
honek materialismo beti monista dela uste baitu. J.M. Olazaranek ("•aterialismo dialektikoa: sarrera-lana"), E. Etxeberriak
("Materialismoaren eta idealismoaren arteko gatazka") eta A.
Mtz. Lizarduikoak("Materiaren kontzeptua materialismo dialektikoa klasikoan") mDren perspektibatik abiatuz "materia" kontzeptuaz eta materialismo/idealismo gatazkaz ikuspegi zenbait
dakarte. Ikuspegiok ez badira ere erabat berriak arazoaren
koska nabarmenki azaltzen dute jite marxistazko materialismoaren esangura zehatza. Ez jarrera aprioristikoa hartzen delako
baizik eta materiaren kontzeptua prisma filosofikotik aztertu
behar baldin bada, "filosofiak arazo honetaz garatu dituen
erarik helduenak izango direlako azalduko ditugunak: Materialismo dialektikoarenak hain zuzen ere" (Mtz. lizarduikoak,
103-104 orr.). E. Etxeberriak urrutiago jotzen du oraindik:
"ikuspegi materialista ikuspegi zientifikoarekin joan da elkarrekin historian, bataren bilakaerak bestearena bultzatzen
duelarik"(60 orr.), "kontzepzio idealista... kontzepzio irrazional-emozionalean oinarritzen eta funtsatzen dela"(79 orr.)
erantsiz gainera. Jakina, erabateko aburu horiek lehenago
adierazitako helburu filosofikoekin baino bizitzari zentzua
damaion fede baten legitimazio nahiarekin zerikasi handiago
dute. Azkenean, Mtz. Lizarduikoak gauzak beren tokian jartzen
ditu: "idealismoa arbuiatzea ez da froga zientifikoaren arazoa,
aukera filosofikoa egitearen arazoa baizik" (119 oor.) esanez.
Zer da, bada, materia MDren ikuspegitik? "Materia ez da
esperimentalki aurki daitekeen materiazko substratua" (110
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orr.) abstrakzio bat baizik, higiduraren funtzioan definitzen
den abstrakzioa, hain zuzen ere. Bereizi behar da, beraz, materiaren eta materiazko zatikien artean: materia existentziaren
propietatea da; materiazko zatikia, ordea, zientziak une historiko konkretu batean, elementu bati emandako materiaren propietatea. Izan ere, materia abstrakzio honek ezaugarri kualitatibo
desberdinak adierazten dizkigu, eta honela Erlatibitatearen
Teoria orokorrak espazio-denborazko jarraikiaren diskontinuitate-puntu gisa definituko du materia, eta Mekanikak Kuantikoak
probabilitate-uhin gisa
Abstrakzio gisako materiaren ikusmolde hau bat al dator
beretaz dugun ideia intuitiboarekin? Noski, materia ez da jadanik ulertua Aristotele-n "hyle"ren antzeko euskarri erkide unibertsal gisa, ez du betetzen ere cartesiar dualismoak ezartzen
dion funtzioa izpirituari oposaturiko forma ontologiko gisa.
Egungo zientziak ere ez du materia hedadura espazialarekin
identifikatzen, eta zaila gertatzen zaigu beren kokatze espazial eta hutsunean eremuen eraginez duten higikortasunaren
arauera definituriko zatikien multzo infinituarekin lotzea.
Erlatibitatearen Teoria orokorretik eta Mekanika Kuantikotik
ateratzen den materiaren ideia eta materia den edota izan
daitekeenaz burutzen dugun ideia intuitiboa arrunt kontrakoak
dira. Hau guztia nahikoa al da, materia, hizkuntz hitzarmen
kontzeptuetatik at, abstrakzio hutsa dela ondorioztatzeko?.
Onar dezagun hori. Har dezagun materia une historiko batzuetan
ez ezik teoria garaikide zenbaitzutan kualitate desberdinak
adieratzen dituen kontzeptu orokor gisa. Baina, orduan, ez ote
dugu materia Spinoza-ren Substantzia edota San Tomas-en Izakiaren ordezko bilakatu, printzipio metafisiko berri batetan, alegia?.
Jatorrizko abiapuntuan finkaturiko aukeran holako arriskurik zegokeela irudi luke, eta hala atzematen Materialismoaz
eta Zientziaz-eko ezein artikulutan. Duela jadanik 20ren bat
urte bere burua marxistatzat jotzen zuen zientzilari batek,
Havemann-ek alegia, azpimarratu zuen MDk zuen eragin murritza
zientzi teoria modernoen garapenean zein naturaren zientziaren
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arazo nagusien ebazpenean. Agian, Ansorenak bere "Teoria eta
praktikaren arteko gatazka marxismoan" aipatzen duenentz, dialektikaren oinarrizkdetariko lege bi, kontrakoen burrukarena
eta ukapenaren ukapenarena alegia, ez datozelako bat errealitatearekin. Marxismoaren aspektu etiko eraldatzailearen baliagarritasuna berreskuratuz,Ansorenak bi legeok "MDren alderdi
mistikoa" besterik ez direla esanez bukatzen du.
Azken ekarpen hau E. Antxustegiren "A. Gramsci: Materialismoa, Zientzia eta Filosofia"k osatzen du. Artikulu honetan,
eqileak objektuaren errealitatearekiko subjektuak duen beligerantzia azaltzen du, ezen errealistateak ez baitu berez existitzen, izana pentsakeratik ezin baita banandu ez eta subjektua
objetutik ere (131-133 oor.).
, Arazoak irekita dirau. Zer da materia?. Zientzilari eta
filosofoei desafio iradokorra eskaintzen dien kontzeptua,
"quanto", "spin", eta abarrak bezala zientzilariaren entelekiari baino errealitate esperimentalaren emaitzari dagokion
kontzeptua, hain zuzen, bere zehazgabetasunak errealitate fisikoarekiko zientzilariaren egoera erreala erakusten digularik.
Liburua E. Gofiiren lan bikoitz osagarri batekin burutzen
da. "Zientzi-Iraultzak gatazkaren bitartez"ean MDren legeak
Kuhn-ek zientzi aldaketa iraultzaileaz duen eskeman erabiltzen
ditu. Ondorioztatzen den zientzi aurrerapenarekiko ikuskera,
ordea, Kuhn-en antiteleologismoari baino Hegel-en "Aufhebung"
-ari hurbilago egokitzen zaio, Ansorenak oharterazikoaren ildotik
Aipa dezagun, azkenik, izate formalezko eranskin bat. Liburu honen osotasuna bilbatzen duen gain arrazoia eta bere
eratorpenekiko aipamen esplizituak (razional, arraziozko, razionaltasuna, etab.) naharoki agertuko direla bistakoa da.
Razionalaren kualitatea (eta arraziozko propietatea, beraz)
adierazteko agertzen den "arrazionalitatea" terminoaren erabilpena nahasgarria eta tronpagarria gertatzen da, zeren eta berarekin propietate honen ukapena uler baitaiteke aiseago. Beraz,
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UZEIk proposaturiko ildotik abiatuz eta esandakoaren zentzu
zeatza argitzeko asmoz, "razionaltasuna" hitzaren erabilpena
proposatzen dugu.
Materializmoaz eta Zientziaz-ek materia eta MDri buruzko
aspektu batzuekiko zenbait gogoate sendo egitea du helburutzat,
eginbidean dibagazio hutsak albo batera utziz; honela baloratu
eta ulertu behar dugu liburua: razionaltasuna prozesu gisa
ulertzearen nahikundea helburu nagusitzat duen idazlan gisa
eta, ondorioz, eremu razionalaren edukitze osoa oraino lortu ez
duena. Pobretasun aberasgarri honek euskaraz pentsatzea hautatu
dugunok oraingoz geroko esangura mugaezina zaigun bide desegurretik segitzera bultzatu behar gaitu. Zentzu honetan, hauxe
izan<,.o litzateke geure gogoa: "Filosofia Saila" sorta berria
bidea • iradokorragoa egiteko tresna egokia izan dadila.

SORRER A

MYTHOSETIK LOGOSERA,

FILOSOFIAREN SORRERA
XABIER EIZAGIRRE GESALAGA
IRUÑEA, 1986Ko UZTAILA
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"Zer da filosofia?, galdetzen dugu, oraindik, filosofia
bera sortu zenetik hainbeste mende igaro ondoren. Bere garapen
historikoan jasan dituen kontraesan, erantzun, sistema, aldaketa, berrinterpretazio guztien ondotik, halere, filosofiaren
zerizana zertan datzan taxutzea eta zedarritzea ez zaio inori
erraza gertatzen. Are zailago, denboran atzera joanaz, lehenengo miletotar fisikoen lekuan jartzen bagara.Munduari, physiari
buruzko lehen ikuskera razionalizatuak eskeintzen zituztenean,
ezin dugu ziur jakin beraien ekintzaren berritasunaren balioaz
zeharo kontziente ziren ala ez. Erlijoak menpe,mtutako garaia
oso gertu zuten, egia esan, oraindik gizarte mitozale batetan
barneratuak zeuden. Seguraski, beraiek emandakb urratsaren
garrantziaren esanahia ulermenetik ihesten zitzaien. Tale eta
Anaximandrok, dena den, maila batetan bazekiten zer egiten ari
ziren. Gero ikusiko dugunez, hain dira paraleloak erlijio olinpikoaren eta bi hauen lehen filisofiaren elementuak, ezen ez
bait luke zentzurik edukiko azken hauen lanak, zertxo bait
berria adieraziko ez balu. Ikusiko denez, berrikuntza nagusiena, metodoan, hiztegian, lan berri honen helburu eta "izpirituan" egongo da.
Honako lan honen helburua, filosofia beraren sorreraren
unea -konbentzionalki,k.a. VI. mendean kokatzen dena-, une berezi horrenga eragina izan zezaketen elementu guztiekin erlazioan aztertzea litzateke.Une honetan garrantzi izugarria duen
faktorea garaiko greziar ikuskera erlijiosoarena da, ia osorik
filosofia berrira pasako bait da ikusmolde hau. Gai hau aztertzeko, 1.912.ean argitaratuko liburu batean oinarritzen naiz
bereziki (1). Cornfordek, greziar kulturan espezialista sonatua
izana, konparaketa batetatik abiatuz gidatzen du bere ikerketa:
alde batetatik Homero eta Hesiodo, eta bestalde Anaximandro alderatzen ditu. Berehala analogia handiak daudela ikusiz, erli(1) Francis M. Conford: De larelijiOn a la filosofia (orig:
From Religion to Philosophy, 1.912), Ariel, 1.984, Madrid.
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jioaren eta filosofiaren arteko jarraitasun bortitza frogatzen
du.
Ondoren, kontzeptua filosofikoen eratorpen erlijiosoa aztertuko du, zentzu antropologiko-historiko batez, hala nola
PHYSIA, ARIMA, JAINKOA, eta guztien gainetik dagoen MOIRA.
Azterketa honetan garrantzia izango du ere, Cornfordek asko
azpimarratuko bait du, bi filosofia mota desberdinen banaketaren teoria. Tradizio zientifikoa eta bestetik tradizio mitikoa,
berehala banatuko dira filosofiaren historian, tradizio erlijioso desberdinetatik eratorri bait dira: erlijio olinpikotik
(Tzeus, Apolo) eta bestalde tradizio mistikotik (Orpheus,
Dionyso).
Guzti hau ulertuaz, filosofiaren nolabaiteko sorrera internoa ulertzea iritsiko gara, hots, kontzeptuen eta ideien aldetik aurreko erlijioari zenbat zor dion ikusiaz. Baina, orduan,
zergatik sortu zen filosofia; ze behar zeuden filosofia sortzeko, gainera, garaiko erlijioan oinarrituz sortzeko?. Hain galdera nabariaren aurrean, greziar gizarteko balditza historikosoziologikoak aztertu beharko dira, filosofiaren sorrera externoa justifikatzeko. Eta ikusiko dugunez, balditza historiko
indartsuak izango dira filosofiaren ezinbesteko jaiotza, une
eta leku konkretu batetan oinarrituko dutenak: Mileton, k.a. VI
mendean.(2)

(2) Lehenengo benetazko data, k.a. 585. urtean gertatutako
eguzki-eklipse batek ematen digu; esaten denez, Talek,
eskolaren fundatzaileak, aurrikusi zuen.
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1. ERLIJIOTIK FILOSOFIARA
Lehenik, filosofiaren sorrera internoari buruz arituko gara, zera galdetuz: zergatik sortu zen filosofia sortu zen
bezala?
Cornford-i jarraituz, abiapuntutzat autore klasikoen eta
Anaximandroren kosmologiaren konparaketa bat egiten du. Has
gaitezen, beraz, Anaximandrorekin.
Anaximandro da Conford-en ustez lehen filosofo garrantzitsua, kontuan hartu behar dena. Berak utzitako esaldi bakarrak,
zera dio:
"hiltzen dira gauzak jaio ziren haietan, ordenatua
izan den bezala, elkarri isuna ordaintzen bait diote
bere injustiziagatik, denboraren poderioz".
Zenbait interpretazioen arabera, formulazio honetatik hiru
existentzia maila ondoriozta daitezke:
-lehenik, "gauzak" daude, hots, inguratzen gaituzten
izaki banakoak.
-ondoren, aurrekoan iturburu, lau elementu primitiboak daude: lurra, airea, sua, ura, aspalditik ezagutuak eta
sailkatuak, noski filosofia sortu aurretik.
-elementu hauek, ördea, denboraren pean daude. Eskualde desberdinetan banatuak direnean ere, denbora batez banatuak dira, berriro ere beren iturburura itzuliko bait dira:
"gauza mugagabea (apeiron) hau bakarrik delarik ustelkaitza eta
hilezkorra.
Laburtuz, kosmologia honek hiru errepresentazio nagusi
ditu:
- jatorrizko materia (physis).
- materia honen banaketa taxutzen duen ordenu edo
egitura.
- prozesua, zeinarekin izatera iritxi bait zen.
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Eta hauxe litzateke filosofiaren historian lehenengotzat
ezagutzen eta onartzen den sistema kontzeptuala filosofiko
koerentea.
Hemendik abiatuko da ere, filosofia mailan, materialismoaren inguruan dabilen teoria filosofiko oro.
Honako azterketan, ordea, eskema hau Anaximaridrok ez zuela
asmatu ikusiko da, askosaz zaharragoa bait da, errepresentazio
prefilosofiko, eta nolabait preerlijiosoetan oinarritzen delarik.
Bi alderdi dira nagusiki aztertu beharrekoak. Alde batetik,
ordenatuaren edo distribuzioaren interpretazioa. Unibertsoa,
kosmosa interpretatzerakoan, zenbait erizpide konkretu daude:
lau elementuak, aurkakoen pareak, Enpedokleren Maitasuna eta
Gorrotoa (Philia- Neikos), eta batez ere, kosmosak duen jite
morala. Hau, Moira (patua) kontzeptuaren bidez argituko da.
Bestalde, natura bera dago, physia. Kosmosa bera zertaz
osatua dagoen galdetzea, arkhea aurkitzea izan da greziar
filosofiaren galdera nagusiena. Kosmosaren osagaien barnean,
ere, jainkoa eta arimaren kontzeptuak sartzen dira. Hiru
kontzeptu hauen jatorria argitzen saiatuko gara bigarren
zatian.
A) MOIRAren garrantzia. Bere sorreraren esplikazio soziala.
Anaximandroren eskema ikustean, gauzen jaiotza eta heriotza
hizkuntza moralean deskribatzen dituelataz ohartzen gara. Jaiotze hutsak, iturburutik banatzeak, injustitzia suposatzen du,
eta denboraren poderioz, zigortua izango da. Materia primitiboa, physia, natura domeinuetan banatua dago, bakoitzaren jabe
elemen':_ubatizango delarik. Domeinuen ordenu mugatu hau morala
da, hots, elementu batek beste bati lapurtzea (elementuak
nahastea, azken finean, honela sortzen bait dira izaki banakoak) injustitzia dakar; zigorra heriotza izango da, hau da,
berriro haserako domeinuetara itzultzea, izaki banakoa disolba-
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tu ondoren. Gainera ordenu aurrezarri hau gainditzea, injustizia egitea beharrezkoa da zerbait existitu dadin. Jaiotza, delitoa da; Haziera, lapurketa jarraitua.
Eta hau paradoxikoa da, kaos-kosmos ordenua aldatzen delako: ordena ez da ondorioa, printzipioa baizik. Eta printzipioa, morala eta juridikoa da.
Ikuspegi hau, razionalki planteiatua dagoen arren, aurreko
ikuspegiez eragina dago. Goazen, bada, Homero ete Hesiodoren
erlijioan antezedenteak aurkitzera.
Anaximandrorentzat, elementuak iadanik egituratuak daude,
bakoitza bere domeinu izendatuarekin, "ordenatua izan den
bezala"; beharra eta zuzenbidea nahasten dira.
Jainko homerikoen zerizana aztertzean, gauza berdinaz
ohartzen gara. Hauek, botere urrun, moral eta printzipiozko
(jainkoak baino zaharragoa) baten pean daude, "Moira"ren pean,
hots, patua.
Jainko homerikoak mugatuak daude; ez dituzte lege naturalek
mugatzen (mirariak egiten dituzte), patuak, Moirak baizik.
Homeroren obretan adibide asko aurki daitezke: Tzeus berak seme
bat galtzen du (Sarpedon), eta ezin du ezer egin Moirak esana
bait da.
Patuaren hitza, honela, dekretu morala bihurtzen da, ongiaren eta gaizkiaren arteko muga gisara. Moira, botere indibidual oro (bai jainkotiarrak, bai gizatiarrak) mugatzen dituen
ordenua da.
Moiraren hasereko zentzua, "izendatuko zatia" edo antzeko
zerbait litzateke. Homeron eta Hesiodon irakurtzen den bezala,
kosmosa Poseidon, Hade eta Tzeus-en artean banatu zen; bakoitzak bere Moira zuen, eta ezin zuen hau igaro, injustitzia litzatekelako, zigorra ordaindv beharko lukeelako. "Zati" esanahi
honek, beraz, zentzu morala hartzen du, eta patuaren esanahia
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hartzen. Honela, jainko bakoitzak patu bat dauka, eskualde bat,
eta ezin du hau igaro, zigortua izango bait da.
Moiraren bidez, beraz, unibertsoaren banaketak zentzu morala du. Moiraren moral hau, jainko eta gizon guztien gainetik
dago, " Tomero eta Hesiodok, beren liburuetan oso argi uzten
duten bezala.
Erlijio olinpikoaren garapenean, ordea, jainkoek (eta batez
ere Tzeus) gero eta indar eta botere gehiago hartzen joan ziren, Moiraren aurrekotasuna estali nahiean; Anaximandro interpretatzerakoan,orduan, Moiraren boterearen berreskuratzailetzat
har genezake, Moirari, bere zentzu moralari, justitziari, botere osoa ematen bait dio. Egia esan, jainko olinpikoak ordurako
nahiko gastatuak zeuden, gizakiengandik urrun, Olympoan isolatuak, anbrosiaren gozotasunaz arduraturik soilik. Ez zuten
erlijio erreal bat sostegatzeko indarrik.
Beraz, bai lehen filosofian, bai erlijio olimpikoan idearik
nagusiena, kosmosa, izendatutako botere mailatan banatua zegoela zen. Erlijioan, Moirak jwintoridomeinuak banatzen bazizkien,
filosofian, elementuak eskualdeetan banatzen zituen.
Moiraren kontzeptuak, beraz, garrantzi izugarria du kultura
honetan; garrantzia hain nabaria izanik, zilegi daiteke galdetzea Moiraren nagusitasun mitiko hau zergatik den, nondik datorren. Conford, puntu honetan, hipotesien mailan sartuko da;
azalpen sozio-antropologikoen bidez, eskola frantzesean oinarriturik (Durkheim eta Lvi-Bruhl, bereziki), Moira idearen
jatorria azaldu nahiko duNik, puntu honek duen interesa neurtu
ondoren, esplikapenaren laburpen bat eskeintzea erabaki dut,
lan honen zeregina ez den arren.
Azterketa honetan, greziar gizartearen garai primigenioetara atzeratzen da Cornford. Soziologo frantzesek darabilten
kontzeptu bat aplikatzen du: "Errepresentazio kolektiboak".
Hauek, talde antolatu batetan ematen dira, gizabanako guztien
gainetikoa delarik.
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Gizartearen osotasuna eta batura ziurtatzen dute. Honela,
herri horretako gizakien pentsakera baldintzatuko dute. Gizakiaren lehen beharretatik at, salbajeek ez dute banakotasuna
onartzen, taldearen esanak du botere osoa; erlijioarekin eta
moralarekin horrela gertatuko da. Taldeak ezarritako erlijioa
eta ohiturak, erantzunik gabe onartuko ditu gizabanakoak.
Errepresentazio kolektibo hauek gizartean duten zama emotiboaren bitartez, sineskerak erlijioan eta ohiturak moralean bilakatuko dira.
Hau dela eta, hauxe da hurrengo galdera: nola sortu zen,
nola hartu zuen garrantzia kosmosaren, naturaren ordenuaren
ideiak, Moirak ezarritako izaera moralarekin hain bereziki?.
Garrantzi hau, talde sozialaren eta naturaren ordenuaren arteko
jarraitasunak azaltzen du (antropologikoki frogatua): makrokosmosa (natura), mikrokosmosaren (tribuaren) egituraren arabera
itxuratua izan zen. Ondoren egoera aldatzen da, eta alderantziz, gizartearen egitura makrokosmosaren kopiatzat hartzen da.
Hona hemen, beraz, erantzuna: Moira physian botere gorenatzat
hartu zuten, jainko eta gizakien borondateen gainetik, haseran,
gizartean botere gorena izan zelako (eta honek naturarekin jarraitasuna zuen). Gainera, Moira hau, patu ahu morala da,
ohitura sozialen (mores) mugak definitzen dituelako.
Hots, naturaren eta gizartearen barne mugak berdinak direnez, gizartean mugak moralak badira (bertako mugak pasatzea, ez
errespetatzea, zigorra ekar dezake), naturako mugak eta eskualdeak ere, moralak (sakratuak) izango dira; hona hemen erlijioaren jaiotza. Conford haruntzago doa: bai Homero eta Hesiodo eta
bai Anaximandrorengan ere, kosmosaren ordenuak itxura konkretu
bat du. Poetek lau erreinu banatzen dituzte hiru jainkoentzat
(Tzeus, Poseidon, Hade), filosofoak lau elementuen domeinuak
banatzen ditu, bi banaketak Moiraren pean daudelarik. Conforden
hipotesia hau da: ikuspegi hau, lau klanez osatutako tribu batetan sortua dago; klan bakoitzak bere mugak ditu, eta.bere
justizia (muga pasatzeak, zigorra suposatuko luke),Bai gizartea
eta bai natura, Moira honen pean daude. Moira hori, haseran
tributik proiektatua, azkenean, naturaren eta gizartearen zu-
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zentasun morala ziurtatuko duena izango da. Honela, naturaren
eta gizartearen egituren patua idatzia geldituko da, eta ezingo
du ez jainkorik ez gizonik Moira hau gainditu.
Azkenik esan, greziar kosmologiaren beste zenbait elementu
ere honelaxe, urrats hauek jarraituz oinarritzen dituela
Cornfordek, beti ere hipotesiaren mailan: aurkakoen pareak,
Enpedokleren Philos/Neikos, aurkakoan taula pitagorikoa....
B) PHISIA, JAINKOA ETA ARIMA. Kontzeptuen sorrera eta bilakaera.
Oraingo honetan, lehen filosofoen beste arazo baten jatorria argitzen saiatuko gara. Esan dugunez, kosmosak ordenu bat
du, egitura bat, Moirak (zentzu moralez ulertua) gainbegiratzen
eta gordetzen duena. Baina zer da kosmosa,natura edo physia?.
Ezaguna denez, greziarren artean arkhearen galdera izan zen
nagusiena, munduaren azken printzipio murriztezina ezagutu
nahiean. Konkreta ditzagun ezagutzen diren bi lehenengo erantzunak: Tale eta Anaximandrorena.
Talek (Aristoteleren bidez ezagutua) hiru doktrina ditu:
gauzen natura ura da, hots, ura da arkhea; dena bizirik dago
(arima du bere baitan); azkenik, daimonetaz edo jainkotaz beteta dago. Anaximandrok berriz, apeirona edo mugagabea hartuko
du arkhetzat. Haseratik, iadanik, physia, jainkoa eta arimaren
ideiak agertzen dira. Confordek, hemen ere, ideia hauen jatorriaren azalpen sozio-antropologiko bat emango du, hipotesiaren
mailan mugitzen dena. Hau ere laburki azaltzen saiatuko naiz
Gizartearen lehen une batetan, maila primitiboan, gizataldea eta natura identifikatuak zeuden, jarraiki bat osatzen
zuten. Garai honetan, magia sinpatikoa izango da gizarte honen
iharduera "kulturala". Baina oinarrizko errito mimetikoak gizartearen nahi emotiboak asetzen ez zituenean, beste une bati
ireki zitzaizkion ateak. Bigarren une honetan, erlijioaren
unean, gizartearen eta naturaren arteko haustura dago. Lehen
aldiz, gizatiarra ez den zerbaiten kontzientzia hartzen da:
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physia, gainera, gizatiarra ez den physi honek gugandik at dauden botereak ditu, giza begietara gero eta ezezagunagoak eta
jainkotiarragoak.Gizartearen lehen unean, oinarrizko errepresentazio soziala senditarteko odola bazen,physiaren kontzientzia hartzean, errepresentazio hau proiektatu egingo da:
Physian, jainkoak edo daimonak izango dira botere ezezagun
hoien errepresentazioak, eta gizartean, aldiz, arima.
Ondoren, jainkoen eta arimen prozesuak jarraituko du, gizarte bakoitzaren ezaugarrien arabera. Ze, errepresentazio
motak aldatzean, gizartearen egiturak ere aldatuz joango bait
dira. Honela, greziar gizartean, konkretuki, jainkoen eta arimen indibidualizazio eta autokontzientzia osora iritxi ziren,
politeismo olinpikoaren azken unean. Gainera, bi jainko mota
desberdin osatu ziren, gizarteko talde desberdin ezaugarrietatik: jainko olinpikoak (erlijio tradizionala) eta jainko misterikoak (kulto misterikoen oinarri, eta filosofian pitagorismoaren sortzaile isango direnak, Platonen ere izugarrizko eragina
edukiaz).
Erlijio olinpikoaren indibidualizazio prozesu hau urrunegi
joan zen. Jainko bakoitza, bere Moira edo eskualde izendatuan
kokatua, mugak errespetatzeko beharrez, hiltzera kondenatua
zegoen. Gizakietatik eta naturatik ge • o eta urrunago, bere
tia zaintzeaz bakarrik arduratuko da, norbait bere Moira zapaltzen badu mendekatzeko prest. Ez da, beraz, gizakien arazoetaz
arduratuko, eta hauetatik urrun mantenduko da. Jainkoaren eta
gizakiaren arteko lotura hau puskatzean, erlijio horrek bere
zentzu guztia galtzen du. Eta ementxe, arrazioari eta filosofiari irekiko zaizkio ateak, pasio erlijiosoa zertxobait baztertu ondoren.
Une honetan, eta lehen aldiz miletotarrekin, physia hutsik
gelditzen da, jainkorik eta animarik gabe. Baina hauek errepresentazio bezala ez badaude ere, zama kontzeptual izugarria
ezartzen diote physiaren ikuspegi berri honi. Physia ez da sentsuen bidez ikusten duguna soilki; hasera haseratik, filosofian, entitate metafisiko bat da, biziaz eta botere supranatu-

28

ralez jantzia, arima duena eta jainkoz betea dagoena (gogoratu
Tale). Jainkoen eta arimek beren gorputza hartu zuten iturturu
hura bera da physia. Orain, izaki guztien sustratoa izango da,
arimaduna eta jainkotiarra. Eta testuinguru honetan uler daitezke soilik miletotarren esaldiak.
Honaino esandakoa onartuz ere, ez da ukatu behar lehen
filosofoen meritoa. Badirudi, aurreko erlijiotik abiatuz, ezer
berririk ez zutela asmatu. Eta irudipen hau ez litzateke izango
zuzena.
Lehen filosofoek, physia azaltzeko, naturaz gaineko elementu oro ukatu zuten, jainko olinpikoak deuseztuaz. Berriro,
physi hutsarekin gelditu ziren, beretaz zuten ikuspegia oso
aspaldikoa zen arren, jainko beraz baino aurrekoa: domeinuen
sistema bezala ulertzen zuten physia oraindik, gizarte preerlijiosetan bezala
Bestalde, munduaren sorrera prozesua, "betiereko mugimendua" baten ondorio bezala ikusiko dute: filosofia berria materialismoruntz abiatuko da, eta filosofia zientifikoaren gailurra atomismoa izango da. Beste ezaugarri batzuk, pluralismoa
(politeismoaren ondorio) eta espazialitatea (moira ete domeinu
sistemaren ikuspegiaren ondorio) izango dira.
Cornfordek, filosofo hauei meritorik kendu gabe, gauzak bere lekuan ipintzen ditu. Mende honen haseran,eta garaiko Burnet
espezialista handiaren eskutik, "greziar mirariaz" hitzegiten
zen, greziarren inteligentzia innatoarekin esplikatunahiean filosofiaren sorrera. Cornforden lana, zenbait unetan exajeratua
dirudiena, testuinguru honetan ulertu behar da, filosfiaren
sorrera aurreko tradizio erlijiosoetan errotuz. Dena den, orokorki, Cornforden azalpenak gaurregun onartuak daude.
Eta bestalde, esan beharra dago gure atentzioa (Cornfordek
ere) erlijio olinpikotik eratorritako filosofian (tradizio
zientifikoa osatuko duena) jarri dugun arren, erlijio misterikoaren (Orpheus, Dionyso) eta filosofia mistikoaren arteko ja-
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rraitasuna oso garrantzitsua dela, erlijioaren eta lehen filosofiaren arteko erlazioa indartuz. Honela, erlijio orfikoan
dauden zenbait ikusmolde filosofiara pasako dira, pitagorikoen
eta Platonen baitan batez ere: arima eta gorputzaren teoria,
anamnesia (reminiszetziaren teoria), eskola.

2.FILOSOFIAREN SORRERA HISTORIKOA BERE TESTUINGURUAN
Filosofiaren sorrera aztertzerakoan, beste galdera nagusi
bat egin beharra dago. Orainarte, lehen filosofiaren espezifikotasuna erlijioaren eraginaren bidez esplikatuko dugu. Baina
filosofia une eta toki konkretu batetan sortu zen, Mileton k.a.
VI. mendean, ez lehenago eta ez beranduago, eta ez beste polis
batetan. Beraz, hauxe da galdera: zergatik sortu zen filosofia
une eta toki hauetan?
Galdera honen erantzuna oso aztertua izan da, liburu askotan aurki daiteke eta orokorki oso ezaguna da. Gakoa, testuinguru sozioekonomikoa zedarritzean datza. Nik abiapuntutzat,
J.P. Vernant-en liburu bat hartu dut (3),bertako azken kapituloak (Cap. VII: Del mito a la razOn, ok. 334-364) testuinguru
hori azaltzen bait du. Gai hau oso ezaguna eta errepikatua
izaten denez, eskematikoki azalduko dut lan honetan:
- aurreko atalean esan dugunez, garai honetarako erlijio
olinpikoa krisian zegoen. Olympoko jainkoek, herriaren aurrean,
beraien sinesgarritasuna galdu zuten. Erlijioa krisian egoteak,
gizarte honetan, zalantzari eta arazoen birplanteamenduari
ateak irekiak uzten dizkie, kasu honetan, filosfia deritzoguna
sortuko delarik.
- egoera politikoak ere zeresan handia du urrats honetan:
Aintzinako Grezian (XII-VI. mendeen artean, k.a.) monarkia
(3)J.P. Vernant: Mito y pensamiento en la grecia Antigua (orig:
Mytthe et Pensee chez les Grecs, 1.965), Ariel, 1.983,
Barcelona.
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ierarkikoak zuen boterea, sistema mitiko baten gainean eraikia.
Sozialki orden aristokratikoak zuen hegemonia, gizarte gerlari
eta heroiko batean (Homeroren liburuetan aurki daitekeena). VI.
mendean, eta batez ere Asia Txikian (Mileto ere bertako polis
bat izango zen), merkataritzan oinarritutako polis indartsuak
sortzen dira. Polis hauetan gizatalde berri bat sortuko da,
merkateriena alegia; hauek gizarte aristokrata bota eta gizarte
esklabista, klasista eta demokratiko bat sortuko dute, hiri-estatu gisara antolatuaz.
- hiri-estatu bakoitzak, polis bakoitzak, autonomia osoa
gordetzen du. Ekonomia mailan, nekazaritzaz gain, merkataritzak
garrantzi handia izango du, beste polisekin erlazioetan jartzeko. Politika mailan, agoraren inguruan demokrazia landuko da,
herritaren ordezkariak Asanbladatan bilduko direlarik. Hitzak,
diskurtsoak, logos-ak eragin handia izango du, beraz, gizarte
honetan.
- merkataritzarekin batera ere, beste herriekiko erlazioak
sortzen dira. Ikusmira zabaltzean, bakoitzaren herriko ohitura
zaharrenak ere kanpotarrekin konparatzen dira, interpretazio
berriak sortuak. Grezian erlijio lokalistak garrantzia zuen
arren (polis bakoitzak bere jainko eta mitoak izan ditzake),
ikukera kosmopolita honek zalantzaren bidea irekitzen du. Zerezanik ez, lehen filosofoak bidaiari handiak izan zirela.
- beti aipatu izan dira ere, abstrakzioa eta pentsamendu
abstraktua posibilitatzen duten faktore laguntzaileen eragina
Grezian: idazkera alfabetikoa, txanponaren sorrerak dakarren
abstrakzio maila (ekonomian, erabilera baliotik aldaketa baliora pasatuz), kalendarioak, astronomia eta metamatikaren eragina
(Babiloniatik ekarriak), eta Vernant-ek apaitzen duenez, greziar artikulo neutroaren (t6)erabilera, edozein kontzeptu
neutralizatzen bait du, bai aditzak, bai adjetiboak sustantibatuz. Honekin, hizkuntzaren zehaztasunaren garrantzia aipatu
nahi da, honek filosofiaren sorreran duen eraginagatik.
Hauek lirateke, orohar filosdfiaren sorrera bultza zuten
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faktoreak. Dirudienez, zenbait miletotarrengan eragina izan zuten eta hauen izpiritua filosofiaruntz eraman. Une honetan,
beraz, filosofia, ikuspuntu eta talantearen aldetik banatuko da
batez ere mito eta erlijioetatik. Naturara hurbilduko dira, hau
berez eta kanpoko izakirik gabe ezagutzera; physis naturala nolakoa den nahiko dute azaldu, eguneroko physia. Izpiritu positibista eta razionalista batetaz, hizkuntza mailan zehaztasun
handiz (elementu mitikoak baztertuz), physiaren globalitatearen
azken arrazoia, arkhea aurkitu nahiko dute. Egiaren ikuspegia
ere aldatua dago; iadanik badakite zer izan daitekeen literalki
egiazko eta zer suposa daitek.ena Lehen erantzuenek oihartzun
mitikoak dituzten arren, egiazko existentzia duen zerbaiten
atzetik dabiltza, diskurtso razional batez.
Bukatzeko, hauxe esan genezake: beraien helburua ez zen
poesia, mitografia, tragedia antzerkia, narrazio epikorik egitea, zerbait berria baizik, mundua ulertzeko interpretazio
razionalak aurkitzea, hain zuzen. Iadanik Platonen garaian,
iharduera honi filosofia deitzen zitzaion.
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Aristotelesek dionez -eta Platon bat dator- mirespenak bultzatzen gaitu filosofiara. Munduaren ugaritasunaren aurrean
gaude, arrazoizko tankera duen mundu baten aurrean eta jakin
erazten gaituen esperientzia positiboa, baiezkoa da beraz. Munduko oinarrien eta gure arteko bidea irekita aurkitzen da, izadiatik Jainkoarenganaino oztoporik gabeko bidea. Filosofo
hauengan gabetasuna eta eregiak azaltzen ba dira, ez da hasieran izango, haien teorien ondorioetan baizik. Baina, har dezagun Hegel, adibidez, eta filosofia agertzeko biziarekin hautsi
behar dela irakur dezakegu harengan. Filosofia sortzen den garaian jakitearen adar guztiak batuak zeudela eta handik aurrera
banazen hasi direla banaketa burutu harte, filosofiarengandik
askatzen, filosofia bere arloan bakarrik utzirik, topikoa da.
Baina dena dela, ba daiteke esperientziaren aldaketa fenomeno
honekin zer ikusirik izatea: errelitatearen funtseen eta gure
artean hutsunea ireki da; funtseetaraino bide posltiboetatik
ezin da dagoeneko iristen, zientziak baztertuak izanik, zubia
hautsia bait dago.
Horregatik, filosofiaraino daraman esperientzia zentzuaren,
mundua oinarritzen duen hastapenaren galpena izango da. Eten
horren esperientzia ezezkoa da noski, bai teoriaren ikuspegitik
bai bizipenaren aldetik, mingarria, astingarria eta. Problema
zehaztuak kezkaturik gaudela -nah:Lz eta atsegingarriak ez izan,
nahiz eta problemak izan- munduari lotuak gaude. Baina bat
batean etena sortzen da, munduarekiko lotura galtzen dugula
sentitzen dugu eta loturaren ordez bat bateko amiltegia jartzen
dela. Zintzilikaturik gelditzen gara momentu batez, astinduraren e • aginaz: gure aurrean, gu kanpo utzi ezkero, mundua ixten
da.
Galdera sorterazten du astindurak, hasieran zehazten ezin
den galdera. Zer gertatu den eta zergatik oso galdera lainotsuak dira. Zein izan behar den galdera lehengo galdera izan
beharko da... Ba daiteke agian horrela zehaztu: nola esperientziaren sujetoa esperientziaren sahietsa edo atala izanik bere
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burua ikus dezaken e_realitatetik kanpo. Dena dela osotasunari
buruzko galdera da, osotasunarekin sujetoak duen harremanari
buruzkoa.
Erantzun asko dago galdera honentzat. Teoria guztiak ere
arazo honi erantzunak direla, edo, teoria guztiak esperientzia
ezabatzeko saioak direla, esan daiteke. Adibidez, sujetoaren
banaketaren momentua batasuna lortzeko beharrezkoa dela, oinharriak bilatzeko oinharrien eza sentitu behar da eta, ja • dezagun. Baina inolako erantzunik ez du astindura sendatzen ez eta
misterioa argitzen . Horrela ez da problemari irtenbiderik aurkitzen, nahiz eta azalpen guztiak eman esperientzia mingarria
behin eta berriro gertatzen da eta. Denborak berregiten du galdutako lotura, mina edo egonezina ahaztu erazten, edo bestela,
problema zehaztuetan murgiltzen ba gara, geuk berregingo dugu
lotura, egonezina atzean utzirik. Baina, hain zuzen ere, zera
ge • tatzen da, esperientzia, berak sortatuko problemarekin,
atzean gelditzen dela ezabatu gabe. Problema esperientzia bera
da eta ez sorterazten duen galdera, edo bestela, sortutako galdera zera izan litzateke: zergatik dagoen horrelako esperientzia, zergatik astingarria, egonezingarria den. Azalpenak ez du
mina sendatzen. Teoria arazoa baino gehiago agertzen da hemen,
izan ere bestela erantzunak lasaitasuna ekarriko luke, eta esperientzia ez litzateke berriro sortuko.
Errealitatearen eta gure arteko etenak beste itxura hartzen
du orain: esperientziaren eta arazo zehaztuen arteko etena. Alde batetik, esperientzia eta osotasuna eta bestaldetik, arazo
partikularak, joan-etorririk gabe. Osotasuna eta zatiak mail
desberdinetakoak dira. Eta honek filosofiaren izatean paradoja
erakusten du: filosofiaren problema zehaztuak kezkaturik gaudela filosofiaren ikuspegia galtzen dugu eta filosofiaren ikuspegia hartzerakoan mundutik kanpo gaude, eta ezin dugu, beraz,
filosofiarik egin.
Oreka zaila eutsi behar da behientzat; iturriarekin harremana ez galtzeko, zatiak osotasunarekin elkartzeko arreta berezia beha • da. Zientziarekiko desberdintasuna agertzen zaigu
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ere paradojarekin. Filosofiaren egoera ez da zientziena, batez
ere filosofia ari den sujetoa bere objetoaren barruan dagolako.
Orokorra baldin ba da, ekintza guztien atzean dago aipatutako
esperj_entzia, baina, esperientziaren zentzua basterturik, zientzilariak harreman positibo hutsak ditu bere objetoarekin,
hutsuena era positiboaz betetzen du. Filosofiak, ordez, ezin du
bere bistatik bi muturrak, osotasuna eta zatiak, galdu.

ETIKA

FILOSOFIA EPIKUROTARREN BAITAN
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EPIKURO KOKATZEKO HISTORIA APUR BAT
Epikuroren gurasoak atenarrak ziren, ordea, beste atenar
asko bezala Atenatik emigratu behar izan zuten ogibideak edo
bizibeharrak eraginda eta Samos irlara joan ziren bizitzera.
Irla honetan k.a.34I.urtean jaio zen Epikuro.
Samos irlan eta hamalau urte zituelarik ekin zion filosofia
ikasteari. Bere lehen maisua Panfilo platoniarra izan zelarik.
Epikurok, beste atenarrak bezala, soldaduzka egitera joan
behar izan zuen bere hirira, Atenara eta bi urtetarako. Atenan,
soldaduzka egiten ari zelarik, jarriko zen harremanetan bertako
filosofia korrenteekin. Soldaduzka egiten ari zen garai honetan
Alexandro Handiaren heriotza suertatu zen eta heriotz honekin
lotuta dago Aristoteleren Atenako ihesa, izan ere hau mazedoniarra zen eta gainera Alexandroren maisua eta horregatik Atenako hiritar askok gorroto zioten, beraz, eta badaezpada, bere
bizia arriskuan ikusten zuelako ihes egin zuen eta handik urte
batera hil zen.
Hau horrela, pentsatzekoa da Epikurok ez zuela Aristotele
ezagutu bai ordea berak sortutako Lizeoan zeuden bere jarraitzaileak.Gauza berdina esan liteke Platonek sortu zuen Akademiari buruz, alegia, Akademia horretan zeuden Platonen jarraitzaileak ezagutu zituela.
Atenan soldaduzkan zegoen bitartean, bere sendia, Somos irlatik aldegin beharrean aurkitu zen eta ekialde hurbilean zegoen itsasertzeko Colofon izeneko hirira joan ziren. Soldaduzka
bukatu zuenean Epikuro ere hara joan zen. Colofon hiritik hurbil beste hiri bat zegoen Theos izenekoa eta han Nausifanes
atomista bizi zen. Demokritoren atomismoaren ideia nagusiak
filosofo honengandik jaso zituen.
Colofon izeneko hiri honetan sortzen du Epikurok bere lehen
eskola, k.a.312. urte inguruan. Zerbait beranduxeago, beste eskola bat Mitilene-ko Lebos izeneko hirian, eskola hau denbora
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gutxian lurjota geldituko zen eta Epikurok hiri horretatik aldegin beharra izango du. Orduan Dardanelos inguruan zegoen
Lamsaco izeneko hirira joko du eta eskola bat sortuko. Lampsaco
izeneko hiri honetan arrakasta handia lortuko du. Esan hiri
hauetan, batean eta bestean adiskide eta jarraitzaile berriak
lortzen dituela (Medrodoros, Colotes, etabar.)
Lampsaco-n lau urte igaro ondoren Atenara itzuliko da eta
han eraikiko du bizi guztirako izango den egoitza, Baratza
ospetsua alegia. Grekos "Kepos" lorategia esan nahi duena,
ordea barazkiak landatzen zituzten eta elikadura nagusi ziren
eskola hartan, beraz huste dut loretegia esatea baino egokiago
dela baratza deitzea.
Atena hirian atenarra ez zen batek ezin zezakeen hiri horretako lurrik erosi, ordea, Epikuro atenarra zen goitik beheraino eta etxe bat eta inguruan zituen sail batzu erosi ahal
izan zituen. Leku hau izango zen mendeetan zehar "baratza"
bezala ezagutu zen epikurotaren eskola.

ELEAKO EGOERA SOZIO POLITIKOA ETA FILOSOFIKOA
EPIKUROREN GARAIAN
Sokrate garaian eta Platonen garaian Eleako antolamendu politikoa hirietan oinarriturik zegoen. Hiriak ziren Estatuak,
adibidez, Atena, Esparta, Korintio, Mileto, Thebas, etabar,
hiri estatuak ziren eta biztanleen artean bizimodua hiriaren
eremura mugaturik zegoen. Hiri hauetan bilakatzen zen bizimodua, hiri bakoitzak bere agintariak, bere legedia, bere ejerzitoa zituen. Demokrazia zen hiri hauetako sistema politikoa
nahiz eta klase sozialak zeuden eta esklaboak ere bai.
Mazedoniako Filipo erregeak hiri hauek menperatu zituen
k.a. 338. urtean eta Eleako hirietan garai berri bat hasi zen,
Komunitate aske eta autonomo bezala desegindu eta erresuma
haundi bateko zati bihurtu ziren.
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Filiporen seme Alexandrok izugarrizko inperio bat eraikiko
zuen. Eleako hiri bakoitzean mazedoniar bat gobernari jarri
zuen. Laster aitzakiak aurkitu ondoren Eleatik kanpo zeuden
erresumak bereganatuko zituen. Persia (Iran, Irak, Afganistan,
Israel, Si_ria etabar) alde batetik eta Egiptoko erresuma bestaldetik. Persian bertako erregeen jantziak jazten zituen eta
Egipton Faraon egin zuten. Baina, bere ametsak laster porrot
egingo zuten, izan ere 33 urte zituelarik hil bait zen eta
heriotz honek ondorio larriak ekarri zituen
guztira.
Alexandro heriotzaren ondoren bere inperio handia zatiturik
gelditu zen bere kapitanen artean eta berehala ekin zioten elkarren artean burukarri. Burruka hauek biziki astindu zuten
Eleako gizartea.
Alexandroren heriotza aprobetxatuz atenarrak mazedoniarren
aurka altxatu ziren, ordea, gerra galdu egin zuten eta atenarrak oligarka baten menpean eta inoiz baino mixeria handiagoan
jarraitu zuten. Betirako Atenako demokrazia eta askatasuna
suntsiturik gelditu ziren.
Epikurok, Atenara soldaduzka egitera joan zenean garai
hauek bizi ahal izan zituen. Atenan hiritar kontzientzia betirako galdua gelditu zen eta kosmopolita pentsamendua nagusitu
zen. Handik aurrera hiritarren etorkizuna ez zegoen beren eskuetan, baizik, momentuan zegoen erregean erabakitzen zuen zein
izango zen etorkizun hori. Honekin hiritarren arteko lankidetza
eta solidaritatea desagertu ziren, klase burruka indartu, dirua
zelako guztiaren neurria, baita hiritar kategoria lortzeko ere.
Indibidualismoa gehitu zen eta filosofoak, adibidez, Sokratek
egin ohi zuen bezala, ez ziren gizonari zuzentzen, baizik, gizabanakoari.
Esan behar da baita ere, hiriaren krisia lehenagotik ere
etorria zela. Gogoratu nola Platonek bere Errepublika eta Legeak idatzi zituenean (k.a.V. mendean) demokraziaren krisiak
eraginda idatzi zituela.
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Bukatzeko esan, Atena menperatu zuten guztiek izan zutela
begirune berezia bertako biztanleekin, hala nola mazedoniarrak
edota erromatarrak. Grekoen kulturak txundiuta nzten zituzten.
Mundu zibilizatu bezla ezagutzen zen eremu guztian grekoen
kulturak eragin haundia izan zuen mendeetan zehar. Erromako
jauntxoek, beren prestijioa handitzearren greziar filosofoak
Erromara eraman ohi zituzten, han irakasle bezala ihardun
zezaten.

EPIKUROREN FILOSOFIARA SARRERA
Epikuro, 35 urte zituela, Atenara etorri zenean bere adiskideekin eta jarraitzaileekin etorri zen. Etxe bat erosi zuen
bere baratzarekin eta leku hori izan zen bere aterpe eta gordeleku. Konbentu antzeko zerbait zen, beren artean komunitateko
bizitza egiten zuten, bizitza txiro eta apala. Filosofia egitea
zen eginkizun nagusia eta etsipendurik zeuden filosofia irakaskuntzaren ondorio mundutarrekin.
Eskola horren helburua mundu honetan zoriontasuna lortzea
zen eta zoriontasun horretara zuzendurik zegoen iharduera guztia.
Epikuroren bizitza bere predikuekin loturik joan zen. Bere
bizitza lasai eta patxadatsua izan zen. Sortu zuen eskola horretan klase sozial guztietakoak onartzen ziren, adibidez,
esklaboak edota emakumeak. Hau ez zen beste Atenako eskoletan
gertatzen, ez Lizeoan ez eta ere Akademian.
Epikurok bere bizitzan zehar asko idatzi zuen, ordea, gaur
egun bere idatzi horietatik ezer gutxi gelditzen zaigu. Bakarrik bere lagunei idatzitako ezkutitzeren bat, bere jarraitzaile batek orma batean idatzirikutzi zizkigun zenbait esaldi,
Diogenes Laergio historiagileak esaten diguna eta bere jarraitzaileak (Lukrezio, Filodemo, etabar) esaten digutena, eta
azkenik duela denbora gutxi aurkitu dituzten kiskalitako pare
bat papiro.
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Epikurok Platonen, Aristoteleren, presokratikoen, Demokritoren, Parmenideren eta abarren filosofia ezagutzen zuen, dena
dela autodidaktatzat zeukan bere burua.
Epikuroren filosofia Platonen aurkakotasunean oinarritzen
da. Platonen filosofia bitan zatitzen da mundu sensible bata
eta mundu ideala bestea, zatiketa horren aurka Epikurok mundu
bakar baten existentzia aldarrikatuko du, hau da, benetako
ezagutza sentsuen mundua dela esango du, gorputzeko sentsuen
bitartez ezagutu dezakeguna.
Arima ere gorputzaren zati bat dela esango du, atomo finez
osatua dagoena eta heriotza etortzen denean desegiten dena.
Irakasten duen morala ez da izango Platonena bezalakoa.
Ongia ez da izango berezko zerbait, traszendentea dena, baizik,
giza plazerrari loturikoa eta Epikuro ez da kezkatuko gizartearen aldaketan, gizarte hobeago bat nola antola daitekeen ez du
esango.
Filosofoaren hitza, baldin eta giza oinazeak ez baditu baretzen, alperrikakoa dela esango du. Filosofia botikarekin
konparatuko du. Gorputzarentzat bat eta arimentzat bestea
ipintzen dituelarik.
Epikurok matematika, logika, astronomia eta orohar erudizio
alperrikakotzak jotzen ditu, hauetan aditua izateak ez dakarrelako zorionik.
Epikurok atomismo hartuko du euskarri jainkoenganako siniskeriak suntsitzeko. Giza arimaren hilezkotasunaren kontra burrukatzeko. Beste munduan zigorra ala saria izango dugunaren
kontra burrukatZelAw.
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EPIKUROREN FILOSOFIA
Epikuroren filosofiak Aristoteleren eragina izango du, batez ere bere Etika osatzerakoan. Bestalde, presokratikoen atomismoa bereganatuko du, horretarako Demokritoren atomismoaz
baliatzen delarik.
Epikurok sortzen duen filosofia badirudi Platonen kontra
zuzendutakoa dela, izan ere, arazo guztietan elkarren aurka
azaltzen baitira.Puntu batean bakarrik daude biak ados; Eleako
gizartea krisian dagoela esatean. Beste arlo guztietan kontrajarriak daude bi filosofiak. Epikurok Platoni "aureo" gaitzizena ipini zion, honek bere Errepublikan filosofoari ematen
zion funtzioagatik. Esan behar da garai hartan filosofoen artean gaitzizenak jartzea zerbait arrunta zela.
Epikurorentzat, filosofiaren benetako egitekoa espirituaren
pakea eta eguneroko bizitzan zoriontasuna erdistea dira, horretarako filosofoak landa maitatuko du. Horregatik, baratzeko
hedonismoa, hots, plazerra lortzea, bizitza lasai eta arrunta
egitera mugatzen zen, izan ere, beste gaiso askok bezala eta
Epikuro ere gaisoa zen, eguneroko bizitzak eskaintzen dituen
pozak maite ditu, naturak eskaintzen dituen opari
estimatzen. Bere filosofia teorizatze bat baino gehiago jokabide pertsonal bat da. Filosofia ez da izango luxo bat baizik
bizitzarako premiazkoa den zerbait. Sokraterentzat ere arima
zaintzea zen filosofia egitea.
Epikurok inoiz ez zuen bere dotrina herrikoitzea helburutzat hartu, ez zuen inoiz jendearen atsegina lortzeko asmorik
izan. Filosofiaren askatasuna lortzeko errealitatearen ezagutza
zientifikoa beharrezkoa zela zion. Ezagutza zientifikoa, ordea,
ez da bere baitan helburu bat izango, baizik, izakeraren askatasuna lortzeko bidea. Epikuroren obraren zati haundi bat natur fenomenoen azterketa saio bat da eta atomismoaz baliatzen
da adierazpen horiek egiteko, errealitatearen ikuspuntu materialista batetik.
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Epikurorentzat gizakiaren helburu nagusia plazerra lortzean
datza Planteamentu honek elear kultura erasotzen du, hain zuzen, zeuden kultur baloreak suntsitzen dituelako. Arrakasta soziala ere bai gaitzesten du, gizabanakoaren gizarteko bizitza
ahal den neurrian oharkabean igaro behar dela dionean. Pentsamentu honetan ikusten da garaiko gizarteaz nahigabeturik, desanimaturik eta desengainaturik dagoela. Bere aholkua da, politika alde batera uztekoaren. Epikuro inoiz ez da sartuko politika
arazoetan.
Egiteko sozialei dagokionez ez die erabateko ukoa egingo.
Elizkizunetan eta hiriko ospakizun nagusietan parte hartzearen
alde egongo da. Bizitza zibilizatuak zoriontsuago izaten lagun
dezakeela usteko du, alegia, zibilizazioak baduela eraginik
zoriontasunean.
Jakintsuak ez du zinismoa erabiliko ez eta eskale bihurtuko. Platoniar filosofoaren eredua gaitzetsiko du, zeinik bere
erosotasuna eta patxada galtzen bait du gizartea zuzentzearen.

BURUASKITASUNA
Zotiontasuna ziurtatzeko jakintsuak autosufizientzia iritxi
behar du. Norberak bere buruaren jabe izaten ikasi eta nahi
duena egiteko ahalmena lortu.
Buruaskitasuna dagoen aberastasunik haundiena da. Hau beste
filosofoek ere esaten zuten. Demokritok adibidez esaten zuen
herbestean bizitzeak burujabe izaten laguntzen zuela. Platonek
eta Aristotelek, aldiz, hau ukatzen zuten eta polisa, hiria,
zela autosufiziente bakarra zioten. Epikurok, gizabanakoak ez
dituela gizarteak eskaintzen dizkion abantailak alde batera
utzi behar esaten bazuen ere, baita esaten zuen gizarte horrek
ez zuela gizabanakoa maneiatu behar.
Errealitatearen ezaguera zientifikoa zoriontasuna lortzeko
metodo sendoa da. Ezagutza horrek espiritua lasaitzen du eta
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ezjakintasunak sort dezakeek etsipen, urduritasun eta nahigabetik ateratzen gaitu.
Platonismoarekiko guztiz aurka dago epikureismoa. Epikurok
jainkoak badirela esaten baldin badu ere jainko horiek ez dute
zer ikusirik teologiarekin. Epikuroren jainkoak izaki apatikoa
eta axolagabea dute. Epikurok bestalde esango du oinarrizko
plazerrak gorputzarenak eta haragiarenak direla, eta Ongia ez
dela zerbait objetiboa eta traszendentea, baizik, plazerrari
loturik doan zerbait.
Haragiak, sensualitateak ez du adimenik mugak zeintzuk diren jakiteko, beraz adimenaz baliatu behar dugu gida gaitzan.
Ordenurik gabeko plazerrak ez digu arimaren patxadarik ematen
ez eta ere gorputzaren zoriontasun iraunkorrik.
Edertasun, birtuteak eta horrelako gauzak ez badute plazerra sortarazten pikutara bidali behar ditugu. Birtuteak plazerragatik aukeratzen ditugu eta ez birtuteak birtute direlako,
botika osasunerako aurkeratzen dugun bezala alegia. Ez dira
helburuzkoak, baizik, bitartezkoak. Hau estoikoengan guztiz
alderantziz gertatzen da eginbeharraren tesiarekin baita ere
birtutea helburutzat hartzen dutenean.
Arimaren medikua filosofia da Epikurorentzat, honek laguntzen duelako eritzi faltsoak eta desio funtsgabeak deusezten.
Edozein deseo nahasi eta mingarri deusezten filosofiarekiko
benetako maitasunak laguntzen du. Benetako askatasuna lortu
ahal izateko filosofiaz baliatu behar da.
Pobretasun natur legeetara egokituz aberastasun haundia da.
Naturak laguntzen digu auzaz datozen aberastasunak baretasunarekin hartzen.
Hiriek Platon eta Aristotele garaian zuten zentzua galdurik
zegoen. Hauen garaian gizabanakoaren gainetik hiria zegoen. Kolektibitate batek hosatzen zuen hiri hau eta gizabanakoaren
gainetik zegoen kolektibitatearen interesa. Epikuroren garaian
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ordea galdua zuten zentzu hori eta gizabanakoa salbatu behar
zen horretarako buruaskitasuna aldarrikatuz eta ideia horretan
bat zetozen zinikoak, estoikoak eta elar eskola gehientsuenak.
Buruaskitasunaren emaitzik nagusiena askatasuna zen. Emaitza hori lortzeko beharrezkoa da nabarian jartzea ondasunak
naturatik etortzen zaizkigula eta ez gizartetik. Naturari eta
ez eritzi alperrikakoei obeditzen diona da buruaskitasuna lortzen duena.
Buruaskitasunarekin loturik doa Epikurok politikan ez sartzeko egiten duen proposamena. Jakintsua ez da politikan sartuko ez praktikoki ez teorikoki esango du. Jakintsuak ez du
karg(,rik izango eta ez da negoziotara jarriko. Zoriontasuna ez
dakarrelako ez kargu politikoak ez eta ere diruak, baizik, minik ezak, oinazerik ezak, gure irriken patxadak eta arimaren
egoerak. Bizi zaren bitartean inor konturatzeke bizi zaitez,
etzaitez ezertan nabarmendu.
Filosofiak bere beharrak minimoetara mugatzen ditu, ordea,
ez ditu suntsitzen. Pozik jartzen naiz ogia eta ura dauzkadanean eta gehiegizko janariak arbuiatzen ditut, ez diren bezalakoak direlako, baizik, dakartzaten ondorioengatik.

EZAGUTZAREN TEORIA
Ohizkoa da elear garaiko filosofiaren zatiketa Logika, Fisika eta Etikan. Ordea, Epikurok logika alde batera uzten du,
mesprexatzen duelako. Ez deritzo errealitatea ezagutzen lagun
diezaiokeenik. Retorika eta Dialektika probetxo gutxi ekar dezaketeelako baztertzen ditu, aldiz, Kanonika edo ezagutzaren
teoria oinarrizkotzak joko du. Egi erizpideak, sentsazioak,
aurreritziak eta ulermenaren imajinaziozko proiekzioak hartuko
ditu kontuan.
Hizkuntzan zehaztu gabeko kontzeptoak errua ekar dezakete,
beraz, kontuz erabili beharko dira.
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Epikurok metafisikari uko egiten dio, sentsazioak direlako
ezagutzaren azken oinarria.
Sentsazioa gertakari fisikoa da beti, Ukimenak, ikusmenak,
ent..zumenak usaimenak mugatzen dute sentsazioa. Kontzeptoek,
berriz sentsazioen zailkapena bideratzen digute eta munduaz
dugun esperientziaren gordeleku bihurtzen dira kontzepto hauek.
Kontzepturik ez balego hizkuntzarik ez legoke.
Sentsazioa ezagutza guztiaren iturria da. Ebidentzia bat
dute, gure iritzien oinarri dira. Sentsazio guztiak errealak
dira. Sentsazioak ez du ezer aldatzen. Sentsazioak objektuen
ezagutza frogatzeko balio du. Aldiz, kontzeptoak objektu horretaz dugun iritziaren baliagarritasuna adierazten digu. Sentsazio guztia oinazeak ala plazerrak lagutzen dute.

TEORIA FISIKOA
Epikurok esango du, ezer ez sortzen ezereztik. Dagoen dena
beti izango da, izan da eta orain da. Den guztia atomoak eta
hutsa dira espazioan. Horrela ez balitz, hutsa, espazioa eta
ukiezinezko izakera, gorputzek ez lukete non egonik izango ez
eta ere non mogitzeko lekurik. Atomoak, bestalde, zatikaitzak
dira gorputzak osatzeko oinarrizko elementuak. Dena mugagabea
da. Atomoak beti mogimenduan daude. Mogimendu honek ez du hasieratik betierekoak direlako atomoak eta hutsa ere bai.
Arima zati finez osaturiko gorputz bat da, organismo guztian hedatua, airearen antzekoa. Arimak dauka sentsazioaren
zergatikotasunaren oinarria. Horregatik arimak aldegiten duenean sensibilitatea desagertzen da.
Atomoak neurria, forma eta pisua daukate. Sistema atomikoan
ez dago kosmoaren teologiarik. Dena materiala da eta gorputz
gabeko ezer ez dago. Sentsuak dira egiaren irizpide.
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Epikurok gure borondatea askea eta mugagabea dela defenditu
zuen. Demokrito izan zen atomismoaren sortzailea, ordea, Epikurok uste zuen atomoen kasualitatezko desbideratze postulaturik
gabe, atomismoa determinismoari eta fatalismoari lotzen zitzaiola eta hain zuzen Demokritori egiten zion kritika hementxe
oinarritzen zen.
Esan fisika izan zela Epikurok gehien landu zuen gaia, 37
liburu idatzi bait zituen guztiak desagerturik badaude ere.

ETIKA
Heldu zaizkigun Epikuroren etikako testurik garrantzitsuena
Menezeori gutuna eta Esaera Nagusiak dira. Epikurok esango du,
beti dela filosofatzeko garaia eta filosofatzeak denbora gainditzen laguntzen digula.
Bere Esaera Nagusiak edo Maximak lau esaldietara mugatuz
hauek lirateke:
1- Dibinitateari ez zaio beldurrik izan behar.
2- Heriotza sentitzen ez duguna da, sorgo=a alegia.
3- Ongia erraza da eskuratzen.
4- Gaitza erraza jasaten.
Esaera Nagusiak, Epikuroren Biblia ziren epikurotarrentzat.
Menezeori egin zion gutunean beste gauzen artean hauek esaten ditu. Jainkoak badira, beraiei buruz dugun ezagutza zerbait
ebidentea delako. Ongia eta Gaitza sentsuetan datza eta heriotza sentsuen suntsitzean,desagertzean datza.
Heriotza ez da ezer guretzat, garen bitartean heriotza ez
dago gugan, ez dago orainaldian eta heriotza orainaldian dagoenean guk iadanik ez dugu existitzen.
Plazerra gure jomuga dela esaten dugunean ez gara edonolako
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plazerraz ari. Plazerra ez nozitzean datza. Gorputzean minik ez
jasatean eta arima keskarik gabe izatean. Horregatik zuhurtasuna da ongirik nagusiena.

PLAZERRA ONGI NAGUSI BEZALA
Plazerra da bizitza zoriontsuaren oinarri eta helburu. Plazerra lortzera eta mina galeraztera zuzendua dago gure izakera.
Plazerraren muga minik ezak mugatzen du. Plazerra Hedone hortik
hedonismoa.
Bizitza soilik beste gabe atsegina da. Epikuroren filosofia
plazerra baino gehiago atsegina da, alegia atseginaren filosofia.
Plazerra gure jokabidearen azken jomuga bezala onartzean
idealismo guztiaren ukazioa soposatzen du ikuspegi platoniko
batetik begiratu ezkero. Platonikoen Ongia, Ederra etabar ukatzen ditu Epikurok. Edertasun morala arbuiatzen du baita ere
edertasun honek ez badu plazerrik sortzen.
Sentsuak behar ditugu eta haragizkoak izan orduan plazerra
agertuko zaigu zerbait ona bezala. Epikurorentzat gaisotasuna,
gorputzeko mina zerbaiten gabezia da, ezbehar dut.
Arimaren minari dagokionez, hau, asaldurak, iritzi faltsoek, uste ganorabakoak eta irrazionaltasunak sortzen dute eta
zuhurtasunak eta filosofiak desagertarazi dezakete. Adimeneko
oinazeak eta plazerrak gorputzekoak baino indartsuagoak izan
ohi dira.
Naturak irakasten digu aberastasuna ez dela zerbait premiazkoa eta beraz bera gabe bizitza zoriontsua bizi desakegu.
Epikurorentzat zorintasuna duten bi ongiak hauek dira, minik
gabeko gorputza eta asaldurarik gabeko arima.
Ongi guzLia.uen

bubLLaid eLd helburua urdaileko plazerra da,
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izan ere ekintza gorengoenak berari loturik daude. Gorputzeko
oreka oinarrizkoa da plazerra lortzeko.
Plazerrerantz joera naturala dugu. Jakintsuarentzat beharrezkoak ez diren desioetatik ihes egitea garrantzitsua da.
Epikurok ezagutzen duen balore bakarra plazerra da eta dena
horretara zuzentzen du. Edertasun bakarra plazerra sortzen
duena da. Adiskidetasuna berriz plazerra lortzeko iturririk
baliotsuena da.
Azkenik esan Epikuroren ustez jakintsuak tortura jasaten
duenean ere nahiz eta negar egin eta asko sufritu zoriontsu
izan daitekeela.

ERLIJIOAZ JAINKOEZ ETA BENETAKO ERRIKIAZ
Jainkotiar probidentziaren ukazioa Epikuroren filosofoan
eskanda lo asko sortu zuena izan zen bere garaian ere. Epikurok
ez ditu jainkoak ukatuko ez eta hauen hilezkortasuna ere. Jainkoak badirela ukaezinezkoa dela esango du, baina, gizakien arazoetaz ez direla arduratzen. Jainkoak badirela esango du beraien ezagutza ebidentea delako.
Jainkoak zoriontasunean bizi dira eta bizi duten zoriontasun horrek ez du zer ikusirik izango gizakiekin.
Epikuroren jainkoak, Platonen jainkoak ez bezala, antromorfikoak izango dira. Platonen jainkoak absurdoak zerizkion. Epikuroren jainkoak gizakien eredu dira, hain zuzen, horregatik
dira antropomorfikoak.
Epikurok ukatu egingo du xedearen ekintza. Horidela eta
esango du jainkoek gizakien erreguei amore eman izan balie
gizakiak desagerturik liratekeela iadanik, zeren eta batzuek
bestean aurka gauza txarrak opa bait dituzte.
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Bakoitzak bere herriko legeak eta ohiturak errespetatzeko
aholkua ematen zuen Epikurok, hori zelako bide ekaitz politikoek asaldatu gabe bizi ahal izateko. Beraz bere baratza hori
erlijioso komunitate bat litzateke mundu nahasitik at eta hiriko politikatik at bizi dena.

HILTZEKO BELDURRARI DAGOKIONEZ
Mundu honetako gauza guztientzat eraiki ditzakegu harresiak, ordea, heriotzari ezingo dizkiogu ipini, heriotza ezinbesteko baldn',zadugulako Baina heriotzaren aurrean izututa
beldurrez joka ordez, lasaitasunarekin eta patxadarekin joka
dezakegu. Heriotzaren aurrean izutasunaren nahigabearekin bizi
ordez Epikuro esango du, inork ez duela bizitzen esperientzia
hori, inork ez duela bere heriotza sentitzen ez bizitzen, beraz, guretzat heriotza ez dela ezer.
Epikurorentzat, Demokritorentzat bezala arima gorputzaren
zati bat da atomo fin batzu osatutako gorputzari loturiko
gorputzaren zati bat. Giza organismoak funtzionatzeari uzten
dionean arimako atomoak sakabanatzen dira, hausten dutelako
osatzen zuten batasun psikosomatikoa. Adimenari eta sentsuei
organismotik at ezinezkoa zaie bizitza.
Epikuroren filosofia kontrajartzen zaio Platonen arimaren
hilezkortasunari buruzko ideiari. Fedon elkarrizketan Platonek
dio filosfia hiltzen ikastea dela, alderantziz, bai Epikurok
eta bai Demokritok esango dute filosofia bizitzen ikastea dela,
hiltzen ikastea ez delako ez beharrezkoa eta ez baliagarria.
Ohitu behar da heriotza guretzat ezer ez dela pentsatzen
bizi garen bitartean ez dagoelako orainaldian eta orainaldian
dagoenean gu ez gaudelako.
Denek bizitza uzten dute istant hartan jaio balira lez.
Epikurok buru hiltzeari itzur egingo dio, estoikoek hontaz
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zuten jokaera heroikoa baz:.certuz.

JUSTIZIA ETA ZUZENBIDEA
Gizarteari buruzko epikurear teoria bere atomista ikuspegiarekin loturik dago.
Izatez ez dago ezer justoa denik, zuzena denik eta gizarteak ez ditu objetiboki baliozko diren arau batzu gizabanakoaren interes konkretu eta baliozkoetatik kanpo. Zoriontasuna ez
dator sozial eginkizun batetik. Koloktibitatearen menpe jarriko
gaituen behar naturalik ez dago. Naturaren ezagutzak erakusten
digu honek ez duela jomuga propiorik.
Inguruak dakartzan eragozpenak gainditzeko, naturak dituen
laztasunak gainditzeko izaki basatiei aurre egiteko. Gizakia
beharturik suertatu zen elkarturik bizitzera, giza itzarmen bat
egitera eta horrela sortu ziren kultura eta zibilizazioa. Epikurok berak jasan zuen esperientziak bultzatzen du kolektibitatearekiko fidakaiztasunera.

Gizarte ez dago arautua kanpoko norbaitegandik, alegia,
jainkoarengandik edota naturarengatik. Itzarmen siozial horrek
ez du bakoitzari komeni zaionetik at ezer. Mina ez nozitzeko,
ez eragiteko elkarri Platonek zeukan eritziaren guztiz kontrakoa azaltzen zaiugu.
Hemen esa dugunetik ondorioztatzen da justiziak duen balioa
mugatua dela. Justiziaren ideia hau ez zaio Epikurori sortzen,
izan ere, sofistak erabiltzen zuten.

ADISKIDETASUNA
Bizi guztirako zoriontasuna lortzeko jakinduriak eskaintzen
digun ondasunik nagusiena adiskidetasuna da.
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Adiskidetasuna dohain ederrena bazala jotzea ohizko zen
eleatarrentzat. Demokritok dio, bizitzak ez duela pena balio
lagunik ez duenarentzat. Adiskidetasunaren helburua dio Epikurok plazerra lortzean datza eta bere sustraia elkarren komenigarritasunean dago. Beraz, ikuspegi utilitarista dago. Epikurok, adiskidetasunaren bidez bakardadearen eta gizarte nahastuaren aurka elkar laguntza onuragarria eskaintzen du.
Adiskidetasuna ez dago plazerrik bereizterik eta horregatik
landua izan behar du, adiskidetasunik gabe ezin daitekeelako
lasai eta beldur gabe bizi, ez eta ere alaitasunarekin. Adiskidetasun oro bere baitan desiatzen den zerbait da, baina oinarria bere erabilgarritasunean dago Adiskidetasunarekiko maitasunagatik arriskatzea beharrezkoa da.
Ederragoa eta atseginagoa da on egitea urkoari, urkoarengandik ona jasotzea baino. Poz haundiagoa eragiten du emateak
hartzeak baino.
Adiskidetasunak komunitate aska bat sortzen du, lagun elkarte bat eta hori da hain zuzen Baratzako eskola. Baratza
horretatik elear mundura hedatuko zen adiskidetasun hori. Epikurear ideia hori bereganatuzuen multzoi hiri osotan, hau da,
milaka milaka konta omen zitezkeen, beraz, arrakasta izugarria
izan omen zuen.
Baratzan, Epikurok ez zuen bidezkotzat jo gauzen edo ondasunen jabego bateratua, pitagorikoek egiten zuten bezala. Epikurotarrak elkarri laguntza eskatzen zioten eta askeak ziren
jabegoarekiko.
Epikurok asko zor die bere aurrekoei, baina, inori ez Aristoteleri baino gehiago. Honek adiskidetasunaren gaiari harrigarrizko bultzada eman bait zion. Aristotelek animalien maitasunerako ahalmena beren adimen praktikoarekin erlazionaturik zegoela esaten zuen. Baina ezberdintasunak elkarren artean haundiak ziren, adibidez Aristotelerntzat adiskidetasuna euskarri
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bat zen bizitza politikorako, aldiz, Epikurorentzat politikan
sartzea adiskidetasunaren suntsitzea zen.
Aristotelek beraz,azken urteetan aldaketa bat eman zuen
ekintza politikora jo zuelarik eta Epikurok zionez etsai guztien artean etsaiena bihurtu zen.
Adiskidetasunaren teorian ezinezkoa da Epikurorengan Aristotelek esangabeko ezer aurkitzea.

JAKINTSUAREN ITXURA
Jendearengandik datozen kalteak, gorrotoa, enbidia eta mexprexuagatik sortzen dira, eta jakintsuek gauza hauek arrazoiarekin baliatuz gainditzen dituzte. Jakintsua ez da maiteminduko. Harreman sexualak ez dute probetxurik sor•zen, baina, minik
ematen ez duten bitartean atseginak dira. Jakintsua ezkon daiteke eta semeak izan ditzake. Mozkortu ezkero ez du izan behar
berritxua. Jakintsuak ez du politika egingo. Ez da eskale ibiliko. Bere ondasunak eta etorkizuna zainduko ditu. Landa maitatuko du. Bere izen ona gordetzen saiatuko da. Ez du poesia
egingo. Inor ez da bestea baino jakintsuago. Bere eritzietan
ziurtasuna izango du ez da beti zalantza ibiliko. Lagun bategatik, beharrezkoa bada hiltzera iritxiko da.

EPIKURO GAUR EGUN(1)
Epikurorenak hiru gutun eta hatzaparka esaera beste ezer ez
zaigu gelditzen, baina, platonismoa bezain garrantzitsua da.
Grekoen bizitzea berreraiki nahi izan zuen Platonen teorien
aurka, esaten du Benjamin Farrington-ek.
K. Marx-ek oso gazte zelarik bere tesi doktorala Epikurori
buruz egin zuen "Demokrito eta Epikuroren natur filosofiak dituzten diferentziak" izenarekin.
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Beste gauzen artean Marxek dio:
Aintzinean Epikuro izan zen ilustrazioaren eredu bakarra.
Zuzenean eraso zion garaiko erlijioari eta zeharka Lukreziok
Erromako atomismoari hasiera eman ziola esaten digu eta horregatik bere eritzian lehen heroea izango zen eta elizarentzat
berriz filosofo ateo nagusiena.Epikuroren atomismo ez dela fisika. Epikuro errealitatearen fisikogramatiko bat. Aintzinean
filosofo guztiak Epikuro ezik, munduko mogimendua adierazteko
"lehen motor" bat onartu beharrean aurkitu ziren. Naturazko
izakera zuen lehen oinarritu bat aurkitzeko kapaz ez ziren
• izan.
Epikuro izan zen aintzinako filosofo bakarra (eszeptikoak
ere sartuzj jakintzaren fenomenoa eraikitzerakoan kontzientziaren hipotesiatik hasi ordez hizkuntzaren hipotesiatik hasi zena. Epikurok gramatika aukeratu zuen matematikaren aurka.
Epikuro hizkuntzaren edo hobeto mintzamenari aparteko garrantzia ematen dio. Gertakari hau azpimarkagarria da mintzamenaren bilakaera historian zehar nola izan den egina adierazten
duelako modu ulerkor batean.

EPIKURO GAUR EGUN(2)
Adiskidetasunak egun duen zentzua eta garrantzia azpimarratu behar da.
Egungo gizakiok ia guztiok sinisten dugu gauza guztien gainetik adiskidetasunarekin eta gainera gure bizitzan izugarrizko
garrantzia dauka gertakizun honek.
Nola ulertzen dugu adiskidetasuna?.
Lagun mina edo adiskidetasuna konzepto berditzat jotzen d
tugu eta gizabanako gehientzuenok bizi dugu esperientzia hau.
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Gure adimeneko kezkak, pozak, nahigabeak, hau da, sentimenturik sakonenak normalean lagun bati edo biri, ez ordea askori,
adierazten dizkiogu. Lagun min hori izan daiteke lagun taldean
koadrilan, dagoen bat ala koadrila horretatik at dagoena. Izan
daiteke urte askotan bat bera edota denborarekin alda liteke.
Aldaketaren arrazoiak bizitzak dituen gora beherak eraginda
suertatzen dira, distantzia fustrazioa, adina etabar.
Zoriontasuna lortzeko, zoriontasunaren mundura hurbiltzeko
badirudi baldintzeko bat adiskidetasuna sentitzea lagun mina
edukitzea beharrezkoa zaigula.
Edertasuna Epikurorentzat gaitzeztekoa da honek ez badu
plazerra eragiten. Beraz Epikurorentzat artea ere hori litzateke, hau da, zoriontasuna lortzeko lagungarri den zerbait,
plazerra sortarazten duen zerbait. Eta hau gaur egun ez da
onartzen.
Epikurok dio, "tortura jasatzean ere jakintsua zoriontsua
izango da". Baieztapen hau ez da batere erreala.
Batek bere herriko legeak ohiturak errespetatzen ahalegindu
behar badu, bestela ondorio txarrak etor dakizkiokeelako, pasotismo eta etzipenezko joera bat hartzera bultzatzen gaitu. Gaur
egun (hauteskundeak) egiten dugunaren kontra hain zuzen.
Batzuk diote Epikurok ez duela ezer asko aportatzen filosofiaren h:Lstorian, bere filosofia Demokrito eta Aristoteleren
kopia delako. Biengandik zenbait ideia jaso besterik ez duelaegiten eta beraz ez dela originala. J. Monterinek behin eta
berriz errepikatuko du bere liburuan Epikurok arima ez duela
buruan kokatzen Demokritok lez, baizik bihotz ondoan Aristotelek bezala.
Zuzenbideaz duen iritzia guztiz progresista da epikurear
filosofian.

ZER DA FILOSOFIA

ESTOIKOENTZAT

IfiAKI ZABALETA GORROTXATEGI
IRUÑEA,

1986Ko UZTAILA
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Filosofia estoikoentzat zer den ikusi aurretik, eskola filosofiko honen ikuspegi orokor bat emango dut, bere fase desberdinak aipatuz eta historian kokatuz.
Kristo aurreko 300. urtetik, Kristo ondoko bigarren menderarte iraungo duen eskola dugu estoizismoa, eta bere historia
hiru zatitan bana dezakegu: aintzinakoa, erdikoa eta berria.
- Hasera batetan, Zenon de Litium izan zen sortzailea. Bera
merkatari bat zen, eta Atenasen eskola filosofiko bat sortu
zuen "Portico de las pinturas" delakoan (Stoå poikile)). Eskola
honen bigarren zuzendaria, Zenon-en lagun bat izan zen, baina
hau ez zen izan batere teorikoa, eta ez zuen landu teorikoki
doktrina. Hirugarren zuzendaria izan zen, doktrina honen bene4:azko sortzailea. Krisipo izan zen, eta benetazko teorizatzailea izan zen.
- Bigarren aldian, estoizismoa Erroma-n sartzen da. Rodas-eko filosofo bat da, Panecio, estoizismoa Erroman sartu zuena,
Honek estoizismoa sartu zuen Erroman, baina berak akademikoen
eragina zeraman. Posidonio ere garrantzitsua izan zen estoizismoaren arrakastarako. Bera Ciceron-en irakasle izan zen.
- Hirugarren eta asken aldia, erromatarra izan zen gehienbat, eta bertan hiru filosofo aipa daitezke. Seneka, Neron-en
irakaslea izandakoa. Epicteto, esklabu bat. Eta Marco Aurelio
enperadorea.
Estoizismoaren hasera, Cinicoengan kokatu behar dugu. Hau
izan zen estoizismoaren aintzindaria. Cinikoak, Sokraterengandik datozen eskola askorenako baten partaideak dira. Beraiek,
gehienek bezala, zoriontasuna zuten, hau da, "eudaimonia"
bilatzen zuten. Eta honetarako bide batzu aipatzen zituzten.
Beharrezkoa ikusten zuten zoriontasuna lortzeko, autarkia
batetan bizitzea, eta baita ere premien eliminazioa. Egia esan,
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bizitzarekiko jarrera nahiko negatiboa zen, onartzen zituzten
balore bakarrak independentzia, beharren edo premien eza, eta
lasaitasuna bait ziren.
Guzti honetan kokatuko du estoizismoak bere oinarria, naiz
eta jarrera hain nogatiboa ez izan. Baina zergatik gertatzen da
estoizismoaren honelako arrakasta?. Bost mendetan zehar iraun
zuen eskola bat da.
Estoizismoak, krisialdi historiko batetan hartzen du arrakasta. Erlijioiarekiko eta filosofiarekiko balioak zalantzan
daude, eta beraz, ideien eta konbikzioen repertorio berri bat
behar da. Eta honela, filosofia bizitzeko era batetan bihurtzen
da, hau da, zirkunstantzia berezi batetarako sortutako erlijiositate bat bezala azaltzen da estoizismoa. Eta honela filosofia, funtzio sozialean bihurtuko da. Goimailako teorizazioak
alde batera utziko ditu, eta jendetzaren beharran eta betebeharran bihurtuko da. Guzti honekin, filosofiaren zentzua guztiz aldatzen da, eta teorikoki, behe mailako filosfia bat dugula esan genazeke, Julian Marias-ek dioen bezala. Estoizismoa,
aldi gogorretarako balio duen doktrina bat da, aguantatzeko
balio duen moral bat.

Filosofia honek hiru zati dituela esan dezakegu: logika,
fisika eta etika. Baina benetan garrantzia izango duena, etika
izango da. Bizitzeko era bat definitzen duen teoria dugu estoizismoa, eta azken finean, bizitzeko era definitzen duen etika
da. Gizona izango da bere arduraren muina.
Jainkoa eta mundua identifikaturik agertzen dira teoria
honetan. Natura printzipio batengandik dago zuzenduta, eta hau
arrazionala da, arrazoia da, eta jainkotasunarekin identifikatzen da. Jainkozko printzipio honek gauza guztiak lotzen ditu
lege baten bidez. Guztiok gara naturaren parte, eta zoriontsuki
bizitzeko, naturarekin bat egon behar dugu. Birtutea da ongi
gorena, eta hori bilatu behar dugu. Hauek dira moral
estoikoa.
ren hiru termino nagusiak: arrazoia, natura eta birtutea.
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Estoizismoaren sorrera konkretoki, Sokraterengan koka dezakegu. Honen arabera, etikoa ez dago meditatzen den horretan,
baizik eta meditatzen bizitzea, bertan. Hau da, filosofiak,
dimentsio doble bat hartzen du: zientzia eta bizitzeko era.
Bizitza zuzenduko duen teoria bat da; edo teoria baino gehiago,
arte bat.
Etika bakarrik gelditzen da, bera bait da interesa duen bakarra. Estoizismoak, aurreko doktrinen dimentsio naturala azpimarratzen du, eta filosofiarekiko jarreraren arazo batetan
bihurtzen da. Estoizismoa ez da bakarrik filosofia berri bat,
baizik eta filosofiaz ulertzen dugunaren aldaketa suposatzen
duen doktrina bat. Hau da, filosofia bada, beste era batetan da
filcsofia.
Beraz, estoikoentzat, filosofia bizitzeko era bat da, eta
bizitzeko era hori definitu beharko dugu.
Orokortasuna, arrazoi unibertsala eta Jainkoa
Natura printzipio batengandik dago zuzenduta eta hau arrazoia da, eta jainkotasunarekin identifikatzen da. Jainkozko
printzipio honek gauza guztiak lege baten bidez lotzen ditu,
eta lege hau arrazoi unibertsalarekin identifikatzen da. Dena
orokortasun batetan dago, eta gauza guztiak orokortasun horren
perfekzioarako balio dute.
Orokortasun honetan, Jainkoa eta mundua identifikaturik
agertzen dira, eta beraz, munduaz jainkozko karaktere bat
izango du. Ondorioz, gauza txarrak itxuraz bakarrik dira txarrak, hau da, bakarka hartzen baditugu bakarrik, baina orokortasunaren perfekzioarako balio dute. Gerta behar dena, beharrez
gertatuko da, dena loturik bait dago, lege unibertsalearen
bitartez, aintzina, oraina eta etorkizuna.
Etika estoikoa, esaldi batetan laburtu daiteke: naturaren
arabera bizi behar da. Esan dugun bezala natura jainkozkoa da,
eta beraz Jainkoari obeitu behar diogu. Baina honek ez du as-
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katasunik kentzen. Jainkoari jarraiatu behar diogu, munduaren
ordenari, baina arrastratuak izan gabe. Jainkoari obeitzea askatasuna da. Gizonak, arrazoiaren bidez askea ez dela ikusten
duenean, bere egoera opresioa izatetik uzten du, eta askea
sentitzen da. Guzti honekin gizonak ongi gorena bilatuko du,
eta hau birtutea da.
Gauza asko aislaturik harturik ez dira ederrak, baina naturaren kontsekuentziak direnez, ederrak bihurtzen dira. Dena,
amankomuneko printzipio rektorean du jatorria. Hau da, unibertso guztia konektaturik dago, eta dena erlazio batetan dago.
Beraz, dena onartu behar da, jainkoengandik bait dator, eta
ezinezkoa da pentsatzea jainko batek asmorik gabe egiten dituenik gauzak. Dena elkarloturik dago eta lotura hori sakratua
da. Honekin ikusten da, mundua bat dela, gauza guztietatik
abiatuz, eta jainkotasuna bat dela, guztia hartuz. Substantzia
bakarra da, legea bakarra da, eta arrazoia ere bakarra da.
Izaki arrazionalarentzat, ekintza berbera naturarekin eta
arrazoiarekin ados dago. Orokortasunaren zatiak gara, eta dena
naturaren menpe dago, baina orokortasunaren zatiak aldakorrak
dira naturarengandik. Eta dena naturaren arabera gertatzen da.
Guk gure naturari dagokiona egin behar dugu, eta natura unibertsalarentzat egokia den guztia onartu behar dugu. Guztiok printzipio rektore bat dugu, eta hori da jarraitu behar duguna, eta
honetarako, pasioaren eta denboraren eraginpean dagoenarengandik aldendu behar dugu printzipio rektore hori.

MORAL ESTOIKOAREN HIRU TERMINOAK
Lehen aipatu dudan bezala, etika estoikoaren printzipioak
hiru puntutan defini daitezke. Natura, arrazoia eta Ongi gorena. Orain zehazkiagu aztertuko dut hauetako bakoitza.
Natura:
Benetan ena den zenbait

atu beha dugu, ta dend r-u:6
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ren menpe dagoenez, ez gara gauzen naturarengandik aldendu
behar. Bere legea errespetatu eta jarraitu behar dugu. Zoriontasuna naturarekin bat egotean etorriko da, bera izango bait da
gidatuko gaituena, arrazoia behatuz eta kontrolatuz. Honetarako
beharrezkoa dugu natura unibertsala kontutan hartzea, eta nire
naturarekin batera aztertzea, beraien arteko erlazioa bilatuz.
Naturaren parte gara, eta beti naturarekin ados dagoena egin
eta esan behar dugu.
Gertakari guztiak onartu behar ditugu, eta heriotza ez da
salbuespena. Gertakari guztiak naturalak dira. Guk, gure naturari dagokiena egin behar dugu, eta hau egiten ez dugun bitartean, ez dugu ez natura, ez gure burua maite. Bide zuzena jarraitu behar dugu, eta bide hau naturak adierazten diguna da.
Bai norberaren bidea, bai bide orokorra, berbera da, naturak ez
bait du ekartzen berak agintzen duenaren kontrako ezer.
Gertatzen zaigun guztia maitatu behar dugu eta hau bi
arrazoiengandik: gauza bakoitza guetako bakoitzarentzat egin
zelako, eta baita ere, guztiaren perfekzioa lortzeko beharrezkoa delako.
Gertatzen zaigun zerbaitekin haserretzen garenean, naturaren kontra goaz, gertatzen dena naturaren arabera gertatzen
bait da. Orduan, izaki arrazional guztien helburua, arrazoiari
eta ordenari amoldatzen da. Zerbaitegatik haserretzen garenean,
ahaztu egiten dugu dena naturaren arabera gertatzen dela.
- Arrazoia
Gizon guztiek zoriontasuna bilatzen dute, eta honetarako,
lehendabizi, bilatzen dena zehaztu behar da, eta gero bideak.
Baina bide asko daude, eta deskuidatu gaitezke. Gizon guztiek dute arrazoia, baina ez dute denek erabiltzen, eta bide
ona aurkitu nahi badugu, beharrezkoa da arrazoia erabiltzea,
bide ona bilatzeko eta ez ohizkoena.

70

Honela zoriontasuna lortuko da, hau da, arrazoiarekin gure
egoera onartzen dugunean edozein izanik, eta pozik onartzen
dugunean. Arrazoia izan behar du bizitzako gauza guztiei balioa
ematen diona. Arrazoiarekin, eritziak alde batera utziko ditugu, eta benetazko juizioak lortuko ditugu. Gainera, adimen
ahalmena amankomuna bada, arrazoia ere amankomuna izango da,
eta legea ere bai.
Beharrezkoa da eritzia baztertzea, eta ez gara utzi behar
imaginazioarengandik deskuidatzen, zeren "haragia"-rengandik
eta ispirituarengandik kanpo dagoena, ez dagokigu guri. Haserretzen gaituzten gauza asko eliminagarriak dira, eritziaren
menpean daude eta, eta eritzia guregan dago, eta eliminatu egin
behar dugu.
Arrazoiaren bidez, libreki jarrai dezakegu gertatzen zaiguna, zeren jarraitzea derrigorrezkoa da guztiontzat, baina arrazoiarekin, libreki jarrai desakegu edozein gertakari. Arrazoiak
esaten diguna egin behar dugu, eta aldatzen jakin behar dugu.
Hau da, arrazoiari jarraituz askeak izango gara. Ez gara arrazoi sozialarengandik aldendu behar.
- Ongi gorena. Birtutea:
Ongi gorena birtutea bilatzea da, hau da, ongia praktikatzen duenak, birtutearekin nahikoa du. Gizon onarentzat ezer ez
da ona edo txarra. Berak gauza atseginak baztertuko eta mesprezatuko ditu, eta duena onartuko du, baina ez du gehiago bilatuko. Atseginarengandik aske egon behar gara.
Gizonaren egituran, karaktere soziala izan behar du nagusi,
eta ez du gorputzeko pasioetan erori behar. Pritzipio rektorea
izan behar du gidatu behar gaituena, eta berak bere
propietateekin, bide zuzena adieraziko digu.
Zoriontsuki bizitzea, ez dago gauza askoren menpe, baina
atseginaren atzetik dabilena injustizian erortzen da, eta hau
ez dago ez naturarekin ados ez jainkotasunarekin ados, eta be-
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raz inpioa da. Zoriontasuna naturarekin ados egotean etorriko
da. Eta honetarako, gure adimena zentzuen jabe izan behar du.
Hala ere, birtuteak atsegina dakarki, baina atsegina ez da
ordaina, baizik eta gainezkako zerbait. Birtutea da gorena.
Beharrezkoa da birtutea zoriontsuki bizitzeko, berak
neurtzen bait ditu atseginak. Ez ditu asko apreziatzen, baina
ez ditu ere guztiz baztertzen. Birtutea izango da zoriontasunaren iturria, eta hau izango da jakintsuak izango duena gain
gainean, eta ez atsegina. Ezinezkoa da birtutea atseginaren
menpeko izatea. Jakintsuen atseginak lasaiak eta neurtuak dira,
eta beraiei deitu gabe etortzen dira. Ezin dugu atsegina birtutearekin lotu.
Hala ere, Epikuro-ren printzipioak zuzenak eta onak direla
esango dute Seneca-k eta Marco Aurelio-k.Baina aitzaki ona dela
Epikuro-ren filosofia, esango dute. Hobe da birtutea aurretik
joatea, horrela atsegina kontrolatuko bait du. Alderantziz
eginda, atseginaren preso izango ginateke.
Baina naiz eta ongi bakarra birtutea izan, gizonak behar
ditu beste gauza batzu, zeren gizon hilkorrak ez du askatasun
osoa. Jakintsuak, bizi den bitartean, ez du askatasun osoa
lortzen, baina gertu du helburua.
Gizona eta gizartea:
Arrazionala den guztia antzekotasun bat gordetzen du, eta
natura arrazionalak, ekintza sozialetatik abiatzen denean jarraitzen du bide zuzena. Giza naturaren esanahian dago, ekintza
sozialetan egin behar dugula lan. Egiten dugun guztia, gizonarentzat ona izango den zerbaitegatik egingo dugu. Giza zerbitzurako egingo ditugu gauza guztiak. Gizakiaren naturan, gizon
guztiak zaintzea dago, eta beraz, batzuk besteengandik jaio
gara. Helburu komun eta sozial bat proposatu behar gara, natura
bait da gizonei laguntzeko agintzen nauena. Gizon bat dagoen
lekua, ekintza on batentzako lekua da.
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Aberastasunak ez dira berez ongi bat, baina egokiak dira,
erosotasunak ematen bait dituzte gizonari. Eskuzabalak izan
behar gara, baina zaila da ongi ematea, zeren ez da eman behar
zerbait itxaroteko, baina ez eta galtzeko. Zerbaitetaz damutzen
garenean, egokia zen zerbait alde egiten utzi dugulako gertatzen da.
Gizona, izaki arrazionala eta soziala da. Baina hiriarentzat txarra ez dena, ez da txarra hiritarrarentzat. Eta ez gara
haserretu behar hiriari mina egiten dionarekin, baizik eta
ikustarazi bere errua.
Laburtuz, orokortasunaren adimena, soziala da.

ZENBAIT KONTZEPTU NAGUSI
Autarkia eta ataraxia:
Hauek dira bizitza estoikaren puntu garrantzitsuenetakoak.
Autarkia edo autosufizientzia, hau da, norbera bere buruarekiko
balio izatea. Eta ataraxia edo lasaitasuna.
Guztia aldaketa baten barne dago, eta aldaketa honen erantzulea natura da. Baina kontutan eduki behar dugu naturarekin
adoz dagoenari eta ez dagoenari, gauza berdin gertatzen bazaio,
gauza hori ez dagoela ez adoz eta ez kontra naturarekin.
Gizakiaren gauzak garrantzitsuak dira, eta denbora gutxian
irauten dute, eta denbora hori naturarekin adoz daude. Gauza
guztiak datozen bezala onartu behar dira, eta naiz eta txarrak
izan, onortzen baditugu, suerte ona da. Gauza guztiak eta bakoitza, natura unibertsalarekin ados daude, eta ez gara larritu
behar ezerengandik. Ez gara behar dena baino gehiago aldendu
behar gure erritmotik.
Arima razionala eta soziala estimatzen duena, ez da beste
gauzetaz preokupatzen. Gizakiarentzat posible dena, guztiontzat
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da posible. Hau da, datorkigun guztia jainkoengandik dator, eta
gertatzen zaigun edozein gertakizun, bakoitzarentzat zegoen
ezarria betidanik. Naturak gutaz nahi duena bilatu behar dugu,
eta guztia onartu behar dugu. Gertatzen den guztia, naturaz
jasan dezakegun eran gertatzen da, eta hori horrela ez bada,
hori heriotza izango da.
Ezinezkoa da gizon bati, giza akzidente bat ez den zerbait
gertatzea. Naturak, jasan dezakeguna bakarrik ekartzen digu.
Eta kanpo faktore batengatik bagaude triste, ez da kanpo faktore hori afektatzen gaituena, baizik eta beretaz dugun eritzia. Jakintsuaren autarkiak, garrantzi gabea ikusten du berea
ez dena, eta berarentzat garrantzitsuena, bere buruaren jabe
izatea da.
Jakintsuak ez du aberastasuna maitatuko, baina nahiago du
aberastasuna pobrezia baino. Honela, jakintsuarentzat aberastasunak menpeko izango dira, eta lerdoarengan, gorenak izango
dira. '
Geure buruan sartu behar gara lasai egoteko. Ez gara larritu behar gauzarengandik, dena naturaren arabera gertatzen bait
da. Nahikoa da naturak dioen bezala bizitzea. Sufritzen dugun
gauza askoren erantzuna, gure eritzian dago. Hau da, gertatu
dena txarra dela suposatzen ez dugun bitartean, ez dugu minik
jasatzen, eta gure esku dago suposatzea edo ez suposatzea.
Gertatuko den guztirako prestatu behar gara.
Gure burua aztertzen saitua behar gara, eta lasaitasuna
lortu behar dugu. Beharrezkoa izango balitz gauza bat beste era
batera izatea, beste era honetan izango zen, baina honela ez
bada,pentsa behar dugu, ez dela beharrezkoa beste era batera
izatea.
Heriotza:
Heriotza naturak dakarkigun beste gertakari bat bezala hartu behar dugu. Heriotzari beldurra dionik, sentsazio eza r
. i dio
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beldurra, edo sentsazio diferente bati dio beldurra. Baina ez
badago sentsaziorik, ez dago gaitzarik izaterik, eta beste sentsazio bat bada, beste izaki bat izango da, eta ez dio bizitzeari utziko.
Ez dugu heriotza mesprezatu behar, baizik eta -naturak nahi
duen zerbait bezala onartu behar dugu. Heriotza, gertakari natural bat bezala hartu behar dugu. Aktibitate baten amaiera ez
da gauza txarrik, eta honela, ekintza guztien multzoa amaitzen
denean, bizitza, ez da gauza txarrik gertatzen. Naturak sartu
gaitu munduan, eta bere menpeko garenez, berak nahi duenean
botako gaitu, eta honetan ez dago ezer txarrik.
Marco Aurelio-k dioen bezala, atsegina ongi bat bezala kontsideratzen dutenek ere, ez dute beldurrik heriotzari.
Filosofoa, jakintsua:
Seneca-k bere liburuan, bere egoeraren defentsa bat egiten
du, bere aberastasunak adierazi nahirik. Eta honela, filosofo
estoikoaren jarrera azaltzen du.
Jakintsuek ez dute esaten nola bizi diren beraiek baizik
eta nola bizi behar izan zuten. Ez da arritzekoa Seneca-ren
arabera, esaten dutena ez kunplitzea, zeren gauza handiak esaten dituzte. Asko egiten dute esatearekin, eta bere adimenean
birtutea ikustearekin. Beraz, ez dira hitz onak mesprezatu
behar. Naiz eta erori, saiatzen dira gauza handi horiek lortzen, baina gauza bat da j-akinduriaren laguna izatea, eta
bestea jakituria lortu duena.
Aberastasunei dagokionez, berak esango du, jakintsuak ez
dituela maite, baina nahiago duela aberastasuna, pobretasunari.
Ez ditu guztiz baztertzen. Inork ez du kondenatu jakituriari
pobre izatera.
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Guzti honekin ikusten da, filosofia estoikoa bizitza bat
dela, etika bat dela. Estoizismoak, bere filosofia definitzerakoan, bizitzeko era bat definitzen du. Beraz, filosofiaren
kontzepzioaren aldaketa bat gertatu da, eta zirkunstantzi berezi batetako doktrina batetan bihurtu da. Laburtuz, "Zer da Filosofia estoikoentzat?" galderari erantzuteko,nahikoa izango
zen, bizitzeko modu bat dela adieraztearekin.
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Autore kontradiktorioren bat bilatu nahi izanez gero Seneka, bere bizitza eta bere obrak, aukeratzea besterik ez daukagu. Beregan bi ezaugarri azaltzen zaizkigu, filosofoa eta pertsona. Filosofoa hartzen badugu gizarte erromatarrari zegozkion
diziplina moralak defendatu zituen, hau da, handitasuna, lurreko ondasun eta heriotzarenganako mespretxua, honekin etika
zorrotz eta erostezina bultzatuz. Gizona kontsideratzen badugu,
aldiz, Hispanian jioa zen ("barbaroa" hainbat erromatarrentzat)
eta hainbat aldiz birtutearen etsaien aldeko joera azaldu zuen,
diru eta zalekeriara hurbilduz.
Aipatu behar ere kontraesan hau, azaleko kontraesana, bere
bizitza eta izkribuetan azaltzen duela, era honetaz lurreko
pasioan lekuko garbia bilakatzen zaigularik.
Senekaren lanak begiratzen baditugu bere asmoa erromatar
inperioari zegokion handitasuna eta defentsarako errespontsabilitatea zuten pertsona-talde murriztuarentzat mugatu daiteke,
hauentzat araudi etiko bat sortzean hain zuzen. Honekin batera
moral praktiko eta errealista bat eratzen saiatuko da, estoiko
klasikoengandik kanpo. Beraz, berritzaile trebea.

IDEAL TEORIKOA
Senekak proposatzen duen ideala gizon indartsu, burujabe,
eguneroko errealitatearen gain igotzen dena (naturaren legeak
gaindituz) izango litzateke, horrela goreneko helburua lortuko
duelakoaren ustez. Arlo honetan, egia esan, Senekak parekotasun
gehiago du zinikoen eskolarekin Stoakoekin baino.
Jakintsuaren iraupenarekin lanean Senekaren oinarrizko
ekleptizismoa agertzen zaigu. Idazlean hau Kortzegako desterru
garaian idatzia dago eta, hemen, jakintsuaren irudia denbora
eta zortearen aldakuntzetatik kanpo dagoenarena da, bere nagu-
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sitasunaz ziur sentitzen denarena, hau frogatzeko presarik ez
duen arren.
Goian aipaturiko elkarrizketa horretan, bestalde, Senekaren
estiloa zuzen eta zehatza dugu, eta argudioaren ahulezia nabaria izan arren irakurlea liluratzeko ahalmena ez du galtzen.
Probidentziari buruz elkarrizketan, eta izenburuari jarraituko bagenio jainkoez mintzatzen dela pentsatzen bada ere,
irakurlegoari gertaturiko porrot eta ezbeharren aurrean etsipen
eta axolagabetasuna proposatzen dio.
Idazki hau Senekaren heldutasunaren lekuko garbia dugu, estiloan batez ere, espresio aurkikuntza eta sintesi zehatza
adieraziz. Bertan eszeptizismoaren osagaiak ere nabaritzen dira, bere filosofiaren bizkarrezurra osatuz. Honetaz gain, baita
ere, kontzeptu etiko boluntarista eta agonikoak aditzera ematen
ditu. Horrela, jakintsuaren helburua -goi mailako gizona izakiborrokan kokatzen du, belaunikaturik gertatuta ere, eta hondamena ezinbestoa balitz -premonizio hunkigarria- irtenbide soila
suizidioa izango da.
Bizitzaren laburtasuna idazkian (bertan kokatzen bait dut
lan honen esparru nagusiena idazleak bizi izandako esperientzi
gogorretatik ateratako ondorioak aztertzen ditu; diruak, botereak eta mundu honetan izandako arrakasta iheskorrak dakarten
fruitu eskasak esplikatuz, osotasunerako bidea erabat moztuz.
Horregatik goi mailako gizonek edozein eratako harrokeriari
ihes egin behar izango diote, munduan iraungo duten denbora jakinduria haunditzeko erabiliz; iraunkortasuna lortzeko bide bakarra hauxe bait da. Bizitza luzea da, dio Senekak, probetxua
jaso nahi eta munduarekiko dauden alferrikako kezketatik kanpo
gelditu nahi duenarentzat.
Hala ere, idazleak bere egoera soziala aldatu bezain pronto
badu beste eritzirik eta Bizitza zoriontsua obran (orain Neron
enperadorearen maisu eta bere lehen ministrari boteretsua dugu)
helburu pedagogiko eta moralizanteak azaltzen dizkigu. Idazki
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hau argitara eman zen garaian bazebiltzan Erroman hainbat esames Senekaren aberastasun handiak kontatzen eta legez kanpo
lortuak izan zirela salatuz
59. urtean Agripina, bizitzan zehar bere babesle izan zuena, hil zen -Neron bere semeak asesinatua- beldurrak jota Senekak alde egiten du gobernutik. Orduan Arimaren lasaitasuna
idazteari ekiten dio eta biz.itza publikotik kanpora kontenplazioaren nagusitasuna proposatu. Baina gure idazlea ez da geldi
egoteko eta 64. urtean Pison-ek gidaturiko kospirazio baten
barne daukagu, enperadorearen botereari amaiera emateko hain
zuzen. Eta badirudi Pison-en asmoa Neronekin bukatu ondoren
inperio Senekaren eskuetan uztea besterik ez zela. Baina Neronen agenteak kontuan erori eta ikerketek Senekaren parte-hartzea frogatu zuten, filoofiari bizia kendu araztera bultzatuz.
Baina azken urteotako egoera politikoa alde batera utzik,
hona hemen zer dioen -ironia handi batez- bere azken idazlanean: "...baina estatua hain usteldua badago eta askatzeko inolako posibilitaterik ez badu, jakintsuak ez du inolaz ere alfer
lanean aritu behar": Agudeziaz, umore lehun eta desenkantatuaz
Senekak bere irakurleei zori eta eragozpenetan oreka mantentzea
aholkatzen die, guztiz pairagabe. Aldi honetan, eta heriotzeraino, badirudi filosofoak jarraitu zuela bere kontseilu
propioa.

EGILEA ETA BERE GARAIA
Estoikoen etika ule • tzeko birtutea eredutzat hartzea ezinbestekoa dugu. Helburu honekin ondasun nagusia datorkigu, birtutea lortzeko egiten den esfortzuan hain zuzen. Kontzeptu
zorrotz hau eskola honen sorreratik bizirik mantendu zen (Zenon
Zito-koaren garaitik, K.a-ko IV mendean) Epikteto eta Marko
Aurelio-ren etorrera arte. Senekak Zenon-en jarraitzaileegandik
jaso zituen irakaspenak beste pentsakera zaharren iturrietatik
edan bazuen ere, Pitagoras esate baterako, gure idazlearen maisu izan zen Sozion-en bidez.
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Senekak berak askotan dio idazlanetan ez duela bere burua estoiko ortodoxotzat jotzen, aitzitik, jakinduri eta izpirituaren
posibilitate guztietara irekita dagoela. Badira, bestalde,
tradizio estoikoak sorturiko hainbat elementu Senekak baztertzen dituenak, logika batez ere. Zera dio honi buruz: "Logika
ez du ezer egiterik jakinduriaren erresuman, gizonaren destinua
naturaren legeetara menperatzen bait du, eta hauetara jakintsuak gustoz uzkurtu behar du". Fisika arloan ere desbideraketa
nabaria dugu. Senekaren helburu nagusia pedagogikoa da: nahiago
du erromatar zuzendarien heziketa lortzea naturaren legeei buruzko espekulazioetan erortzea baino.
Kortzegan iraundako garaiaren ondoren inperioko buruei
kodex etiko ezarrarazteko ber burua prestatzen du, arau moral
batzuetan oinarrituz. Kan hau burutzeko estoikoen pentsarnoldera
jotzeko ez du erreparorik izango, asmo hauek betetzeko balio
izango duten neurrian, "moral honen laguntzarako" beste edozein
baliogarri erabiltzeko prest egon arren.
Erromatar pentsakeran Senekaren zeregina oso garrantzitsua
izan zen eta botere politikoa galdua izan arren, Neronen azken
urteotan batez ere, bere eragina ez zen inoiz galdu. Desterru
garaietan ere ainitz partaide izan zituen Erroman bertan eta,
egia esan, Tiberio, Kaligula, Klaudio eta Neronen denboretan
gertaturiko kospirazio guztietan -modu batetara edo besteraparte hartu izan zuen. Aldi berean, nahiz eta frogaturiko zalaketa eta frogatu gabeko kalumniak jaso, etsai argi eta lagun
ahulak izan arren, Senekak ez zion inoiz izaera inpirileko ortodoxia eta iraupeneko sinbolo izateari utzi, baita Pison-en
kospirazioan ere. Horrela, ahultasun pertsonal eta inkontsekuentziekin ere, Seneka eta Erromaren handitasuna erabat loturik aurkitzen dira eta hori izan daiteke bere heriotzaren azken
eta erabateko arrazonamendua.
Filosfoaren ondorengo zereginaz esan beharra dago kristautasunak bereganatu nahi izan zituela idazlearen hainbat obra,
nahiz eta parakotasuna azalekoa besterik ez izan, eta Senekak
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sostengatutako etika estoikoa erebat kontrakoa izan kristautasunak proposaturiko anaitasun eta karitatearekin. XV eta XVI.
mendean, halaz ere, jarraitzale asko izan zituen, Espainiako
katolizismo eta izaeraren funtsezko zatia bilakatuz.
Inportantzi hau, aldiz, ez zen bakarrik Espainian gertatu.
Frantzia eta Italian jarraitzaile ugari aurkitzen ditugu. Seneka literarioak, tragedia egileak, Errenazimendu garaian ere
izan zuen biziztasun gogorra garaiko eta Shakespeare-ren lanetan eragin handia izanik.

SENEKAREN LANETAKO IDEIA NAGUSIAK
Ideia nagusienak jasotzeko "DE BREVITATE VITAE" obrara jo
dut, bertatik ondorengo idazkiak aukeratu ditudalarik: "Probidentziari buruz", "Bizitza soriontzua", "Arimaren lasaitasuna"
eta "Jakintsuaren iraupena" batez ere.
Aurrez "Paulinorentzat hitzaurrea n tik hainbat ohar aterako
ditut, idazlearen obra guztian behin eta berrriro azalduko
direnak, hala nola: denboraren galtzea, lasaitasunaren beharra
(lasaitasun kontenplatiboa), zeregin antzuetaz, bizitza lanpetuaren laburtasuna,gizon lanpetuak eta jakintsuak bakarrik bizi
izaten dakiela.
Horrela Luziliok Jainkoari buruz (Jainkoa = X6yos= Ordenua)
galdetzen dionean, munduaren gobernuaz eta gizon zuzenei gaitzak gertatu ahal izateaz, hauxe erantzuten dio: "Unibertsoan
ordenatzaileren bat egotea beharrezkoa dugu eta gaitzek gizona
frogatu, gogortu eta beraren zerbitzurako prestatu egiten dute.
Horregatik, eragozpena iustuaren froga dugu. Horrela, Jainkoak
gizon zuzenari zortearen kolpean ezartzen badizkio honen
honerako besterik ez du egiten, eta gertaera hau kontenplagarria zaio Ordenuari, poza ematen dio, bertan gizon gogor
bat eragozpeneei aurre egiten azaltzen bait da, gizon honek
bere neurria adieraziz.
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Bestalde, eragozpena probetxugarritzat hartu behar dugu.
Gogorra, kontrakoa, nardargarria suertaturiko guztia, era honetaz, komenigarritzat jo beharko genuke. Hona hemen eritzia:
"Bizitza osoa etsairik ezagutu gabe pasatu badUzu ez du inork
jakingo, ezta zuk ere, zenbaterainoko gai zaren".
Nola jakin daiteke, beraz, zein den norberaren joera, bizitZa guztian aberastasuna besterik ez bada aurkitzen?. Nola
ezagutu daiteke ignominia, zitalkeria eta gorrotoaren aurrean
izango duzun joera txalo artean eta herriarekiko harrera samurraren bizi bazara?. Nola jakin dezakezu semeen heriotzaren
aurrean izango duzun oreka, zuk sorturiko guztiak zure ondoan
bizi badira?... Jainkoak, Ordenuak, bada, maisuek ikasleekiko
duten joera bera adieraziko dute; eta horrela, zenbat eta
itxaropen gehiago izan batengan, orduan eta lan gehiago egin
araztera bultzatuko du.
Baina birtutearen irakaskuntza ez da batere erraza. Zorteak
zigortu eta mintzan bagaitu jasan dezagun egoera hau, eta hemen
ez da krudeltasunik gertatzen, borroka baizik; zenbat eta
gehiago borrokatu, gure indarrak hainbat eta handiagoak izango
bait dira.
Bada beste ideiarik ere, hots, atsegabea iustuarekin batera
joango dela. Hona hemen idazleak diona: "Gizon zuzenek beste
guztien ondasunerako egiten dituzte beren ekintzak, gizartearen
onerako. Zer egin behar du, bada, birtutedun gizonak? Patuarekin bat egin. Horrela, Unibertso osoarekin bat eginda joatea
pozgarri gertatuko zaio,x6yos-a bera ere lege berberaren azpian
bait dago".
Eragozpena, beraz, Jainkoaren faborea dugu. Horrela, gaitzak gizon zuzena jotzen duenean Ordenuak bere arima (?) gogortu egiten du, kolpe guztien aurrean adorea eman. Era honetaz
X6yos -a bera ere gainditzen du, gaitzeetatik kanpo bait dago,
paregabeko helburua lortuz. "Mesprezatu pobrezia, mespreza ezazu mina, mesprezatu heriotza, edota honek zure bizitza bukara-
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ziko du, mespreza ezazu ondosuna...Gertaezinak egin nahi izan
nituen, baina heriotza baino errezagorik ez dut aurkitu".
Bizitzaren zoriontasuna idazkian Galion-i albokoaren eritzia soilik jarraitzea ez dela komenigarria aholkatzen dio.
Aurrez nora abiatuko garen erabaki beharko dugu, eta zergatik.
Zoriontasunari dagokionez ez da hauteskundeetan legez erabakitzen, nagusigoaren arabera. Alderantziz gertatzea normalagoa
dugu, bestalde. Horregatik, ez da ohizkoa bilatu behar, komenigarri baizik.
Zer da zoriontasuna?. Honela defini genezake: "Naturarekin
bat eginda bizitzea -arimaren osasunarekin lortzen dena- adoretsu eta oldartsu izanik, egoerarekin guztiz elkartuta, ikusbera
baina urduritasunik gabe eta, bere esklabu izan arren, zortearen posibilitateak erabiltzeko prest dagoena".
Senekaren idazlanetan, baita ere, autokontzientziaren ezaugarria maiz agertzen da. Birtutearen bidez, bada, gizonak ustelgaitz eta garaitezin izan behar du, bere buruari soilik
kontu eginez eta zo • te on edo okerraren aurrean prest egonik.
Goi mailako ondasuna arimaren oreka dugu, hau da, birtuteak
akordio eta batasunaren lekua hartzen duenean, haren lekuko
bilakatuz.
Plazera eta birtuteaz mintzatzerakoan zera dio: "Zuk plazera aukeratzen duzu, nik aurre egiten diot; zuk berarekin gozatzen duzun bitartean nik, ostera, probetxua ateratzen diot; zuk
goi mailako ondasuntzat hartzen duzunean, nik ez diot kontsiderazio hau ematen; zuk guztia plazeraren bidez ulertzen baduzu,
nik ez dut ezertxo ere ulertzen".
Gozotasunaren erortzen denak birtutea praktikatzen duela
uste du, birtutea eta plazera batera dihoazela esan bait zioten, era honetaz akatsak bide bezala harturik. Esan beharra
dago, aldiz, pertsona hauek ez dutela bizioa aurrera eramaten
Epikuroren ideiak jarraitzeagatik, bere haragikeria izkutatzeko
baizik, ez bait dituzte inoiz filosofo honen irakaskuntzak
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ulertu. Birtuteruntz abiatzen denak nobleziazko jarrera adieraztzen du, plazeraren atzetik doana, aldiz, ahula dirudi eta
akatsetan erortzeko pronto aurkituko dugu.
Horregatik, birtutea eta plazera elkartzen dituenak, parekotasun berbera ez izan arren, baten hauskortasunarekin bestea
ahulduko du, lor zezakeen libertatea era berean galduz.
Birtutean zer aholkatzen duen galdetzerakoan honela erantzuten du: "Gaitza nola Ongiaren aurrean mugigaitza izan zaitez
eta, ahal duzun neurrian, Ordenuaren parekotasun lortu ahal
izan".
Autoestimaren arazoaz henelaxo eritzia plazeratzen du: "Ez
naiz jakintsua eta, inork ez dezan gaizki ulertu, inoiz ere ez
naiz izango. Nigandik hauxe eskatu beharko duzue: hoberenen artean onena ez izatea, okerrenan artean hoberena izatea baizik".
Bizitzan zehar salaketa ugari entzun beharko dituzu, adibidez: "horrela diozu baina bestera egiten duzu". "filosofoek
esaten duzutena ez duzue betetzen"... Antzeko egoeren aurrean
hona zer dioen Senekak: "Heriotzaz hitzegiten zidatenean jartzen nuen aurpegi berberarekin oso egingo diot heriotzari
aurrean suertatzen zaidanean; eta lan guztietara, handiak badira ere, menperatuko dut nire gurputza arimarekin batera". Segidan zera esango du: "Xehe jokatuko dut nire lagunekin, begiko
eta borondate onez nire etsaiekin; eman askatu baino lehen eta
eskaera iustuei beti aurre hartu". Azkenik, hauxe dio: x6yos-era bideratuko ditut nire urratsak eta, nire helburua ez badut
lortzen ere, paregabeko ekintza batetan eroriko naiz".

JANSENISNOA EUSKAL HERR TAN

LUIS MARI AZPIAZU LARRAfiAGA
IRUfiEA, 1986K0 UZTAILA
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SARRERA

Jansenismoaz hitzegitea ez da erraza, batik bat mugimendu
honen mugak zehaztea zaila delako. XVII. mendean Frantzian sorturik, jansenismoaren bilakaeran aspektu ezberdin asko azaltzen
dira. Bere historian zehar lortu zuen eragina, teologia arloan
azaltzen duen heresiatik posizio politikoetaraino dijoa. Beraz
jansenismoaren ikerketa doktrinal bat soilik egitea ez litzateke egokia izango, bere eragin soziala ere kontutan hartzekoa
bait da. Adibidez historialari askok (batez ere interpretazio
marxistaren bidean dijoaztenak), jansenismoan munduaren adierazpen burges bat ikusi izan dute. Honelako zerbait hatzematen
da, XIX. mendeko historialari den Sainte-Beuvern hitzetan: "La
religion qu'ils adopteront å Port-Royal et que Saint-Cyran leur
exprima, etait... l'essai anticipe d'une sorte de tiers-etat
superieur, se gouvernant lui-meme dans l'Eglise, une religion
non plus devotieuse a la facon du petit peuple, mais plus libre
des images, des ceremonies ou splendides ou petites, et plus
libres aussi, au temporal, en face de l'autorite". (Port-Royal,
sarrerako diskurtsoa, t. 1, 15-19 or.) Dena dela mugimenduaren
historian zehar, konplexutasun honen azpian, Saint Cyran eta
Janseniok bideraturiko izpiritualtasunak eta kristau izaeraren
arauek beti iraun zuten.
Lan honetan jansenismoaren azalpen zehatz bat egiten ez gara luzatuko, adierazi den zailtasun horrez gain, lortu nahi dugun helburua hori ez delako. Ala ere jansenismoak gure herrian
izan zuen zabalkuntza aztertu aurretik, mugimendu horretaz zerbait esatea beharrezkoa iruditu zait. Gure helburua, lanaren
izenburuan aipatzen den bezala, jansenismoa Euskal Herrian
azaldu bada, noiz, nola eta zertan azaldu den aztertzea da. Aztergai hartu dugun eremua nahiko zabala da. Bestalde, gai honi
buruzko material bibliografiko gehiegirik ez dut aurkitu. Beraz
hemen azalduko diren datuak, gai honi buruzko beste ikerketa
sakonago bat burutzeko sarrera bezala hartzea egokiago izango
litzateke.
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Sarrera bat besterik ez bada ere, jansenismoak Euskal
Herrian izan zuen zabalkuntza zerbait argitu dugu. Mugimendu
hau Euskal Herrian, XVII. eta XVIII. mendeetan zehar azaldu
zen. Hasiera batetan, XVII. mendean alegia, mugimendu jansenistaren eraginaz hitzegitea baino egokiago, Saint Cyranen ikuspegi izpiritualen zabalkuntzaz mintzatzea izango da. Mende honetan jansenismoaren aitzindari bezala, "Saint Cyranismo" deitu
dezaiokegun fenomeno bat aurkitzen dugu. Jansenistak propioki
XVIII. mendean azalduko dira eta frantsez iraultza heldu zen
arte, hauen burrukak Ipar Euskal Herrian ohiartzun publikoa
eukiko dute. Agerpide jansenista hauek gehien bat, Baionako
apezpikutzak XVIII. mendean eraman zuen bilakaera jarraituz
azalduko ditugu.
Frantzian, Herbeheratan eta Italian azaldu zen jansenismoak
aspektu ezberdin asko inguratu zituela esan dugu. Euskal
Herrian berriz jansenismoaz hitzegin izan denean, batik bat moral arloko kuestioak azaldu izan dira. Aspektu honetan oinarrituz, euskaldunen erlijiotasun jansenistaz askotan hitzegiten
ohi da.Baina datu hauek ezin dira jansenismoarekin identifikatu. Euskaldunen erlijiotasunak izpiritualtasun jantsenistarekin
nolabaiteko antzekotasunak azaltzen dituela onartu daiteke,
alegia jansenismo kutsu bat nabari dela. Ala ere kutsu hau, mugimenduak Euskal Herrian izan zuen zabalkuntzaren ondorio zuzena izan daitekenik ez zait iruditzen. Jansenismoak Euskal
Herrian nolabaiteko laguntza lortu bazuen ere, honen kontra
aritu ziren jesuiten eragina ere nabarmena da. Beraz azalpen
honek zera ondorioztatzera bideratu gintzake, aipatu ditugun
jansenismoaren antzeko ezaugarri hoiek, jesuitak berak XVIII.
mendean ezarri zuten izpiritualtasunaren barnean eragin zituztela. Ala ere baieztapen honen erabateko froga, ikerketa sakonago baten gai izango litzateke eta hemen azaltzen dudana bide
honen sarrera bat bezala hartu beharko dugu.
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1. ATALA: JANSENISMOAREN ASPEKTU DOKTRINAL ETA HISTORIKOA

MUGIMENDUAREN SORRERA ETA BILAKAERA OROKORRA
Jansenismo eta jansenista hitzak lehênengo aldiz eszena
historikoan 1.641ean azaltzen dira, Jansenioren "Agustinus"-ren
argitarapenatik urtebetera hain zuzen. Hitz hauek hasieratik
heresiarekin erlazionatu ziren, Jansenioren liburuan erakusten
zen doktrina honela kontsideratua izan bait zen. Bainan "In
Inminenti" (1.642) eta "Cum occasione" (1.653) bula kondenatzaileak azalduz gero, heresia zentzu hau erabat nabarmendurik
geratuko da. Aita santuen bi gaitzezpenok jansenista hitzaren
esanhaia gehiago mugatu zuten eta hauen kontra azaldu zirenei
berehala antijansenista izenarekin deitzen hasi zitzaien.
Ala ere mugimenduaren bil4kaera kontutan hartzen bada, jansenismoa mugimendu heretiko batekin soilik identifikatzea ez
litzateke oso egokia izango. Teologia arloan heresiarik azaltzen badu ere, jansenismoa teologia ez den beste zenbait arlotan azaldu zen. Bi mendeetan zehar, XVII. eta XVIII. mendeetan
zehar hain zuzen, mugimenduaren eragina bai politika eta zuzenbidean, bai elizaren gobernamenduan eta bai moral katolikoaren
planteamenduetan nabarmena izango da. Aspektu ezberdin hauek
kasu gehienetan nahasturik azaldu ziren. Beraz jansenismoa•en
historia zehazkiago ikusi aurretik, bere bilakaeraren ikuspegi
orokor bat azaltzea komenigarri izango da:
Hasiera batetan jansenismoa, garaiko kristau humanismoaren
joera aurrerakoien kontrako erreakzio teoriko eta praktiko bezala agertu zen. Dogma teologikoei dagokionaz, jansenistek muturreko agustinismo zorrotz bat azaldu zuten. Baina teologj_az
gaian moralaz ere kezkatu ziren, bizitza erlijiosoan izpiritualtasun gogor bat ezarri zutelarik.
Beren ideia eta asmoak praktikara eramaten saitu zirenean,
eliz hierarkiaren lagurft_zaren beharrean aurkitu ziren. Bainan
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eliza, oraindik berri ziren, Trentoko konzilioaren legean menpe
zegoen eta hauek jansenisten asmoekin bat ez zetozen. Eragozpen
hau gainditu eta iraupena seguratu nahiean, jansenismoa ideia
galikanoen kide bilakatu da.
Egoera honetan jansenistek, Erromako boterea gutxituz apezpikuen aginpidea gehitzearen defentsan ibiliko dira. Bide hau
aukeratuz, jansenismoak gatazka juridikoetan parte hartu zuen
eta ordurik aurrera, aspektu politikoei garrantzi haundiagoa
emanez, arazo teologiko eta izpiritualak bigarren maila batetara pasatu ziren. Dena dela historian zehar, mugimenduaren
oinarrietan hasierako izpiritualtasun hark iraun zuen. Bere
eragina eliza katolikoaren barnean nabaria g ertatu zen, are
gehiago Erromaren kontra sortu ziren manifestapen erreformisten laguntza ukan zuelarik.

DOKTRINAREN OINARRIAK
Doktrina jansenistaren dogmak, erreforma protestantearen
denboran sortu zen izpiritualtasunaren barnean jaiotzen dira.
Era honetan, doktrina berri hau kristautasunaren berriztatzaile
bezala azalduko da, bai bizitza eta bai doktrinaren aldetik,
jansenistek kristautasunaren jatorrizko garbitasunera itzuli
beharra proposatuko dutelarik. Helburu honekin eta garaiko humanismoaren kontrako jarrera gogor bat azalduz, dogma teologikoak eta bizitza izpirituala aldatu nahi izango dituzte.

Dogma teolog±koak:
Ideia berri hauek sistema teologiko batetan jarriko dituena
Cornelio Jansenio (1.585 - 1.638) izango da eta bere obra nagusia, "Agustinus" izenekoa, lehenengo aldiz 1.640an Lovainan argitatu zen.
Gaiari dagokienez, Jansenio garai horretan hain ugari ziren
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eztabaida teologikoen bide beran dator (1)." Agustinus" liburuaren hirugarren zatian askatasun eta graziaren arteko erlazioari buruz zituen ideiak aurkezten ditu. San AguStinen tesi
nagusietatik abiatuz (batez ere pelagianismoaren kontrako diren
tesietan oinarritu zen), gizonaren ikuspegi humanistaren kontra
jartzen da, honek, bai giza ordenuan eta bai erlijiosoan, gizona askatasun osoaren jabe zela aldarrikatzen bait zuen.
Janseniok dionez, jatorrizko pekatua egin zenetik, gizonak
bere salbazio pertsonala aukeratzeko zuen "askatasuna" galdua
zuen. Bere autonomia galduz gero, gizonak ezin izan du bere jokaera balore erlijioso eta moralei zuzendu. Ekintza onik ezin
dezake egin, bere borondaeta "zalekeriaren" menpe bait dago.
HoneTh gizonak egin dezaken gauza bakarra pekatua da.
Gizonak, askatasun guztia galdu ondoren, salbazioa Jainkoaren "graziaren" bitartez bakarrik lortu dezake. Jainkoa
izango da gizonaren salbazioa edo gaitzespena erabakitzen duena, bere grazia "aukeratuko" batzuei bakarrik emango dielarik.
Kristo ere ez zen gizon guztiegatik hil, grazia eman zaien
predestinatu batzuegatik baizik. Ikuspegi honetan gizona, bere
salbazioari dagokionez bederen, aukera dibinoaren "menpe" dagoen objektu bat bezala geratzen da.
Teologia hau sistematizatu zuena Jansenio izan bazen, izpiritualitate jansenista gehienbat zabaldu zuena Jean Duvergier
de Hauranee (1.581 -1.643), Saint Cyraneko abatea, izan zen.
Jansenioren ideia teologikoekin bat etorri arren, bere kezka
haundienak doktrina berri honen ondorio izpiritualetara zuzenduta zeuden. Saint Cyranek Salbatzailearenganako gizonaren
(1) Erreforma protestanteak eraginda, teologia katolikoaren barruan eztaba5_da asko sortu zen. Eztabaida hauek batez ere, Jainkoaren grazia eta
gizonaren askatasunaren arteko erlazioari buruzkoak ziren. Giro nahasi
honek zenbait korronte sorterazi zuen, XVIII. mendean oraindik batzuk
bizirik zirautelatik. XVI. mendean jaioteko korrenteen artean garrantsitzuenak, Molinismoa (Luis de Molina Jesuitak sortutakoa) eta Baianismoa (Jansenioren aitzindari izan zen Michel de Bay agustinok sortutakoa) ditugu.
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"apaltasun eta menpekotasun" proposatuko du eta
sun hau izango da Port Royaleko monastegian (jansenismoaren
sinbolo bilakatu den monastegia) ezarriko duena.
Jansenioren "Agustinus" agtaratu zenetik hiru urtetara,
1.543an alegia, Antonio Arnauld teologoak (1.612 -1.694) "De la
frecuente ComunOn" izeneko liburua argitaratzen du. Arnauldek
liburu honetan, Saint Cyranen sakramentuei buruzko ideian
defentsa egiten du. Era honetan, "Agustinus" liburu teorikoa
izan bazen, liburu hau jansenisten manifestu praktiko bezala
azalduko da, eta beraren bidez izpiritualtasun jansen staren
arauen nolabaiteko mugatze bat egin zen.
Bizitza iz p iritualaren arauak:
izpiritualtasun jansenista, batez ere moral praktikoaren
arloan, jesuiten moralaren guzt1z kontrakoa izango da (1).
Jansenistek ziotenez, Jainkoak salbatzeko guztiak ez baditu
aukeratu, kristauak ez aukeratua izatearen "beldurrez" jokatu
behar du. Jainkoak aukeratutako hoientzako grazia, sakramentuen
bidez ematen du. Ala ere "kontuz" ibili behar da sakramendu
hoiek hartzen. Gutxi dira hoiek hartzeko gai direnak, "garbitasun eta perfekzio" haundia eskatzen bait dute (2). Barneko
garbitasun hori "penitentzia" askorekin lortzen denezkeroz,
kristauaren jokaera nagusiak "mortifikazio eta penitentziak"
izanen dira, mundu honetako zalekeritik alde egitea honela baka

(1) Jesuiten ikuspegi morala ezeztatzea izan zen besteak beste, Arnaulden
helburuetako bat. Arlo hau aukeratu zuen jesuitei erasotzeko, berauen
kasuistika egoera larrian jartzea lortu zuelarik. 1.643 jesuiten
kontrako kanpaina hat burutuz, Arnauldek "De la fruquente Comuni6n"
liburuaz gain, "Theologia marale des jesuites" izenako liburua
argitaratzen du eta 1.657an, Pascalek "Lettres a un Provincial"
idazterakoan bide beran lan egingo du. Liburu hauek kalte haundiak egin
zizkieten jesuitei, jansenistek zenbait moralista jesuita gaitzestea
erdietsi bait zuten.
(2) Naiz eta askok honela interpretatu, jansenismoa sakramenduen aurkakoa
denik ezin daiteke esan. Proposatzen dena zera da, kanpoko erritu hoiek
adierazten dutena barne bizitza 'izpiritualaren benetako islada
bihurtzea.
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rrik lortuko bait dute. Jansenisten eritziz, egiazko penitentziak "apaltasun sentimendu" batetan isladatu behar du, hots,
Jainkoaren menpe jartzen den kristau bildurtiaren sentimenduan.
Ezaugarri hauek mugimenduaren oinarrietan beti iraun arren,
izpiritualitate jansenistaren historian zehar aldaketa bat soma
dezakegu. Hasiera batetan eta mugimendua oraindik Frantzian bakarrik garatua zelarik, izpiritualtasuna honen izaera nahiko
pertsonal eta indibiduala zen, hau da, garrantzi gehiena norberaren bizitza lantzeari ematen zitzaion.
XVIII. mendean aldiz, talde kontzientzia bat azaltzen denean alegia, komunitate espresioei buruzko galderak planteatzen
hasten dira, erreforma hauetako adierazpenik garrantzitsuena
Pistoiako sinodoa izango delarik. Mendearen hasierako urteotan,
"egiazko" debozioei buruzko liburuak ere are ugarituko dira,
jansenistek gurutz-bidea, induljentzia, Jesusen Bihotza eta
beste zenbait ohizko debozio deuseztatzeko ahaleginetan ibiliko
hait dira.

JANSENISMOAREN BILAKAERA HISTORIKOA
Jansenismoa, XVII. eta XVIII. mendeetan zehar, eliza katolikoaren barne iraun zuen mugimendua da. Frantzian sortu eta
gehienbat bertan garatu bazen ere, beste zenbait herrialdetara
ere hedatu zen. Horrez gainera, gorago adierazi dugunez, mugimendu bezala aspektu ezberdin asko inguratv zituen eta bere
bilakaera historikoa laburki adieraztea nahiko konplexua bihurtzen da. Azalpen hau nolabait mugatzeko, jansenismoaren historia hiru etapa ezberdinetan bereizturik kontsideratuko dugu:
a) Jansenismo teologikoa
b) Jansenismo moralista eta parlamentaria
c) Jansenismo erreformista eta juridikoa
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a) Jansenismo teologikoa 1.640 ("Agustinus" argitaratu zen
urtea) eta 1.669 (Pake Clementinoaren urtea) urte tartean garatu zen. Garai honetan jansenistek aspektu dogmatiko eta izpiritualei ekin zieten. Moralari buruzko eztabaidak ere, oraindik maila teologiko batetan ukitzen ziren (Saint Cyran izango
da., teologian gehiago sakondu gabe, izpiritualtasun berri hau
zabaltzen arituko den garaiko pertsonai garrantzitsuena).
Aurrerago aipatu dugu nola doktrina berri hauek "Agustinus"
liburuen sistematizatuak azaldu ziren. Liburu honen argitarapenak garaiko eztabaida giroa indartu zuen eta Jansenioren tesiak
Lovainako fakultatean gogor kritikatuak izan ziren. Bainan ez
kritiken zorroztasunak, ez zenbait teologoen eginahalak, ezerk
ez zuen ideia berrien hedapena murriztea lortzen. Jansenioren
aldekoak ixilerazteko ahalegin orok bestalde, eztabaida
gikoa areagotzea besterik ez zuten lortu.
Gauzak honela zeudelarik, urte gutxi igaro zen eliz agintarien ahotsa entzun gabe. Elizaren lehenengo gaitzespena
1.643an azalduko da, Urbano VIII.ak "In Iminenti" bula argitaratu zuenean hain zuzen. Geroztik jansenismoaren kontrako erasoak gehitzen joan ziren, eta Saint Cyrari hil ondoren (Jansenio
bost urte lehenengo hil zen), tesi haien defentsa, Antonio Arnauld, Sorbonako doktoreak hartu zuen, honekin eztabaida aspektu sakramental eta moraletara desbideratu zelarik. Aurrerantzean jansenistek, Saint Cyranen ikuspegietara hurbilduz, praktika erlijiosoetaz gehiago kezkatu ziren.
Puntu honetara heldu ondoren beharrezkoa da Port Royaleko
fenomenoaz zerbait esatea. Port Royaleko monastegia Frantziako
jansenismo fokurik haundiena bilakatu zen. Saint Cyranek, monastegiaren erreforma burutu ondoren, bere inguruetan "Petites
ecoles" batzuk eta erretiro bizitza eraman nahi zutenentzat
egotetxeak eraikiz, "Bakartien" lagundia ("Les solitaires de
Port Royal") sortzen du. Talde honek gizarte frantsezean eragin
handia izan zuen (Pascal eta Racine bezalako intelektual eta
idazle asko erakarri zituen) eta hasieratik Richelieu kardina-

97

lak zeraman politika erlijiosoaren kontra jarri zen.
Etapa honen laburpenarekin amaitzeko esan, jansenismoaren
kontrako manifestapenen artean beste bi bula azaldu zirela,
hots, 1.653ko "Cun occasione" (Jansenioren liburutik ateratako
bost proposizio gaitzesten ziren) eta 1.656ko "Ad sanctan".
Kondena sistematiko hauen ondorioz Clemente IX.ak eztabaida
giroa nolabait lasaitzea lortu zuen eta denbora honi "Pake Clementinoa" deitu zitzaion. Bainan eztabaida giroa lasaitzeaz
gain, egoera honek jansenismo erlijiosoaren bukaera iragarri
zuen, aurrerantzeko eztabaidak bide politiko eta parlamentaria
jarraitu bait zuen.
b).Jansenismo moralista eta parlamentaria, batez ere
1.700tik aurrera garatu zen, Pascasio Quesnelen (1.634 - 1.719)
agerpenarekin hain zuzen.
Aipatu dugun "Pake Clementinoa", 1.696an Barcoseko Martinen
eskribu batzuen argitalpenak hautsi zuen (1.697an eliza katolikoak kondenatuko "Exposition de la foi de l'eglise touchant la
grace et la predestination" izenako liburua argitaratu zen).
Gertae:,:a:.. en ondorioz berriro jansenismoaren kontrako erasoak
gehitu ziren, eta aita santuak monarkiarekin sinatu zuen akordioaren eraginez, burrukak indar haundiagoa hartu zuen. Akordio
hau, zeinen bidez Port-Royaleko monastegia itxi eta apurtzea
lortu bait zuten (1.709 -1.712), "Vienan Domini" (1.705) bularekin aditzera eman zuten. Bainan jansenismoaren kontrako erasoak ez ziren hor bukatu. 1.713an Quesnel atxilatzen dute eta
bere paperen bahiketak burruka jansenistaren aspektu politikoa
indartu zuen.
Mendearen hasieran sortutako egoera honen ondorioz, Luis
XIV.ak, jansenismoaren kondena lortu nahiean, 1.713an atera zen
"Unigenitus" bula Frantziako lege bezala ezarri zuen. Bula honek, Quesnelen "Reflexions Morales" liburua gaitzesteak gain,
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jansenismoaren aspektu •eologikoa erabat desagertarazi zuen
(1). Aspektu erlijiosoan Port-Royaleko izpiritualtasunak jarrai,tu bazuen ere, garai horretan jansenismo parlamentaria garatu zen gehienbat. Mugimenduak parlamentu galikanoan gordeta
iraun zuen, hau libertate galikanoak berreskatzen bait zebilen,
eta honeia jansenismoarentzat gordeleku egokia bilakatu zen

(2)•
c) Jansenismo erreformista eta juridikoaren agerpen nagusienak 1.728 eta 1.794 urtean barruan emango dira. Urteotako
ezaugarri bezala zera azpimarratu daiteke, jadanik Europako
beste herrialdetara zabaltzen hasia zen jansenismoa, beste
zenbait mugimendukin nahasirik azaltzen dela.
XVIIT. mendean zehar, Europa osoan garai hartako jansenismoaren antzeko ziren korronte batzu hedatu ziren, galikanismoa,

fabronianismoa, josfinismoa, regalismoa, etab. hain zuzen. Guz

(1) Jansenismoak Herbeheratan eta batez ere Holandan hedapen haundia ukan
zuen, zeren Beljikako jansenisten eraginez, Arnauld eta Quesnelen ideia
berriak praktikan jarri bait ziren. Kontutan hartu behar da ere . , Luis
XIV.ak jansenismoaren kontrako politika egin zuela eta garai horretan
jansenismoaren kide askok Frantziatik alde egin eta Herbeheratan errefuxiatu zirela. Arrazoiongatik batipat, "Unigenitus" bula ezarri ondoren iraun zuen eliza jansenista bakarrak Holandan iraun zuen, Ultrechteko elizak hain zuzen.
(2) Honela mintzatu da Konrad Hecker jansenismoak burgesiarekin zituen erlazoei buruz: "...el jansenismo desarroll6 una politica eclesiestica
contraria al centralismo de las Ordenes dotadas de una organizacien suprarregional y, cuando le fue poxible, tambien contra las sometidas directamente al papa, fomentando la autonomia relativa de las iglesias
particulares, de las diocesis y parroquias. E1 j. reclut6 sus numerosos
adeptos entre la alta burguesia, la cual, amargada por la decepciOn en
sus ambiciones y esperanzas politicas, se habia hecho muy sensible a la
descalificaciem religiosa de todo esfuerzo puramente humano y a la oposicciOn tajante entre los autenticos valores de la gracia y los valores
narurales y mundanos. (La monarquia rompi6 su alianza con la nobleza
burocretica de la burguesia, que en los parlamentos - cortes de justicia con un poder juridico que en cierto - modo rivaliza con la autoridad
legislativa del rey- habia alcanzado ya un e r gano politico, tan pronto
como qued6 quebrantado el poder del enemigo comUn, que era la vieja nobleza militar; el j. ayudaba a la nobleza palaciega, descendiente de
las antiguas familias feudales, pero ya totalmente sometidas al trono)". (K. Rahner eta beste batzu, "Sacramentu Mundi" (enciclopedia
teolegica), Herder, Barcelona 1973, T.-TV, 4-5 orr.).
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tiak, beren erreforma juridikoak ezartzeko asmoz beterik, ideia
galikano eta jansenistetan oinarritu ziren eta denak bat zetozen, botere zibila eta eklesiastikoa bereizi behar zirela esatean. Era honetan, behin lehenengoari bigarrenaren eskubideak
transferituz gero, apezteria estatuaren menpe jarri eta Erromaren boterea gutxituko litzateke. Hua zen mugimenduon oinarrizko
helburuetariko bat, hots, eliza katolikoaren barruan Erromak
mantentzen zuen agintea murriztea.
1.750 inguruan ordea, Erromaren presiopean, Frantziako
apezteri gehiena jansenismotik aldendua zegoen eta mugimenduaren hasieratako ahots sutsu haiek erabat desagertuak zeuden.
Hala ere, gorago aipatu dugun hedakundeari esker, Italia Europan geratzen ziren jansenisten gordeleku bilakatu zen, eta
hemen gehienbat jansenismo politiko garatu bazen ere, behin eta
berriz aspektu izpiritual eta teologikoak oraindik bizirik zi.utelaadierazteko aukerak izan zituzten.
Garai honetako agerpen k nagusiena Pistoyan ezarri nahi
izan zen elizaren erreforma izango da. Naiz eta honen oinarrietan hasierako jansenismoaren presupostuak iraun, erreformak
mugimenduaren historian zehar azaldutako joera ezberdinen eragina nabarmen agertuko du. Gaiari dagokionez, erreformak sakramentuen erabilera gutxitzea, herri debozio zenbait deusestatzea
(Jesusen bihotzaren debozioa eta Guru!--..z bidea batipat), induljentzi eta ihardunaldi izpiritualak kentzea, eta liturjia sinpletzea proposatzen zuen.
Bainan 1.794an proklamatuko "Auctore fidei" konstituzioak
jansenisten erreforma itxaropenak oro ezereztatu zituen. Bestalde, mugimenduak eliz hierarkiaren pertsonaien artean zituen
kideak jansenismotik aldentzen hasiak ziren jadanik eta jansenismoaren aspektu doktrinal eta teorikoak pixkanaka desagertuz
zihoazen. Aurrerantzean jansernismoaren aspektu juridikoek zenbait ministrari liberal, masoi eta antiklerikalen baitan gordeta iraun zuten.
Erromaren etengabeko kondena hauek jansenismo dogmnatikoa
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deusestatzen lortu bazuten ere, jansenismoak erakutsitako izpiritualtasun edo kristau izateko era barri hura luzaro mantendu
zen, Port Royalen ezarritako izpiritualtasunak eliza katolikoaren barne, XIX. mendean zehar eta ia gaurko egunak arte iraun
bait du.
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2. ATALA JANSENISMOA EUSKAL HERRIAN
BI EUSKALDUN OSPETSU
Jansenismoak Euskal Herrian izan zuen zabalkuntza eta eragina noiz eta nola eman zen azaldu aurretik, mugimendu horretan
lehen mailako garrantzia eduki zuten bi euskaldun gogoratuko
ditugu: Jean Duvergier de Hauranne (1.581 - 1.643) eta Martin
Barcosekoa (1.500 - 1.678). Bi euskaldun hauen izenak, XVIII.
mendean Frantzian garatu zen jansenismoari lotuak daude, hasieratako jansenismoari hain zuzen (1).
Jean Duvergier de Hauranne, geroago Saint Cyreneko abatea
izango dena, Baionan jaio eta Bertrand Etxauzkoak bultzatuta
Lovainako unibertsitatean teologia ikasteak burutu zituen. Garai horretakoak dira gorago aipatu ditugun baino eta jesuiten
arteko eztabaida teologikoak, eta giro horretan piztu zitzaion
agian bizi guztian iraun zion jesuiten kontrako grina. "Es un
hombre marcado para siempre por la educaciOn de la Compañia de
Jesus. Su feroz enemiga" idatzi du Jose de Artechek.
Parisen Janseniorekin adiskideturik biak Baionara etorri
ziren. Baionan igaro zituzten urteetan (1.611 - 1.616), kristautasuna berritzeko asmoz beterik, Janseniok idatziko zuen
"Agustinus" liburuaren projektua eratu zuten. Urte hauek bakardadean eta estudioan igaro bazituzten ere, 1.612an Janseniok
Baionako kolejioaren zuzendaritza hartu zuen, kargu honetan bi
urte bete zituelarik.
(1) J. Ibarcek idatzitako artikulu batetan garai honetako beste euskaldun
baten berri ematen zaigu. Ibarcek 1.686ko dokumentu baten arabera ("Relation de la mort de quelques personnes de ce siecle ilustres par leur
piete"), Port Royaleko abatetxean erretiraturik bizi izan zen Etienne
Was cle (1.662) euskalduna zela dio, Baionakoa hain zuzen. Dokumentuak
dioenez bere konbertsioa batez ere Saint Cyrani esker gertatu zen.
Ala ere bere jatorri euskalduna ezetatzen duten dokumentu batzu ere badaude (Necrologe de l'ablaye de Notre-Dame de Port Royal des Champs,
tome II, p. 183). Beraz Etienne Wa'cleren izena Baionar jansenisten zerrendan galdera-marka batekin jarri beharko litzateke oraindik. (Ibarce
J., Le janseniste Etienne B'âcle etait-il Bayonneis?, RHAB, 1.901 1.914, IV, 76 -78 or.).
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1.627tik aurrera Saint Cyran jesuitei teologiko eta politikoki erasotzen hasten da. 1.635ean Port Royaleko monjen izpiritu-zuzendari bezala jarri eta Angelique Arnauld abatisaren bitartez Frantziako klase gorenetan influentzi handia irabazten
du. Honela "Port Royaleko Bakartien Lagundia" izeneko intelektual taldea eratzen du, beronen bidez jesuiten moral laxistaren
kontra eta kardinalak protestanteekiko zeraman politika klaudiatzailearen kontra etengabe azalduko delarik. Bide
hau aukeratuz, Saint Cyranen influentzia zabaltzen doan neurrian, mugimendu jansenistaren indar politiko eta soziala handituko da. Bainan 1.638an Richelieuk gartzelara du.
Ekintza honen arrazoi bezala motibo erlijiosoak alegatu baziren
ere, benetako motiboak politikoak izan ziren. Richelieu berak
Saint Cyranen boterea "sei armada baino arriskutsuagoa" zela
esanak adierazi zuen. Bestalde kardinalaren helburua jansenismoaren deuseztatze ideologikoa zen. Richelieu hil arte preso
egon zen eta 1.643an kartujo etxe batetan hilgo da, kartzelatik
atera eta zortzi hilabetetera hain zuzen.
Joxe Azurmendik idatzi duenez, Saint Cyran protagonista
historiko bat da, eta estatu modernoaren sorrera ezagutzeko
guztiz beharrekoa, berak bideratutako Port Royaleko fenomenoarekin. Jansenista heretiko bat bihurtzeko interesa badago ere,
jarraitzen du Azurmendik, baionarra ez zen doktrinario eta ez
heretikorik izan, nortasun bortitzeko izpiritu zuzendari guztiz
dotatua baizik (1).
Gorago aipatu dugu Saint Cyranen kezkak teologiara baino
gehiago, doktrinaren ondorio izpirivaletara zuzenduak zeudela, Saint Cyranen tesiak Jansenismo teologikotik urruntzen ez
badira ere, korrpnte "berullianoarengandik" jaso zuen eragina

(1) Joxe Azurmendi, "Pentsamendua eta irakastkuntza Euskal Hirriko
Historian".
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kontutan hartzekoa da (2). Saint Cyran mistiko bat izan zen eta
mistiko denak bezala, moraltasun hertsu bat proposatuz, barne
bizitzari eman zion garrantzia (3). Eliz hierarkiari, sakramenduei, apaizgoari eta gisako beste zenbait gauzari garrantzi
haundirik ez dio ematen, bere ustez "berriztapena" fedetik eta
karitatetik bait dator.
Saint Cyranen izena jansenismoari lotuta badago ere, Martin
Barcosekoarena ez da garrantzi gutxiagokoa. Saint Cyranen hiloDa etaja-: . raitzale hau, Baionan jaio eta 1.647an apez sartu
zen. "Kant, Hegel, Marx eta Lukacsekin batera aipatzen du L.
Goldmanek pentsamenduaren historiako dialektiko tragiko haundien zerrendan eta lehenango" (4).
Barcosekoaren obra, bai bere zabaleragatik, bai sortu zituen polemikengatik aipagarri bihurtzen da, honako lanok izanik
bere idazlanik garrantzitsuenetarikoak:
- De l'a- utorite de saint Paul et de saint Pierre qui reside
dans le pape succeseur de ces deus apOtres. (1.645).
- La grandeur de l'eglise romaine etablie sur l'Autorite de
saint Pierre et de saint Paul. (1.645).
(Bi lan hauek Ofizio Santuak 1.647an kondenatu zituen).
- Eclarcissement de quelques objetions que l'on a formees
contre la grandeur de l'eglise romaine. (1.646).
- In decretum romanae inquisitionis. (1647).
- Quae sit Scti. Agustini et doctrinae ejus auctoritas in
acclesia (1650).

(2) Jean Robert Armagothek dioenez, Pierre de Berulleren eragina
Jansenioren teologiarena baino handiagoa izan zen. "La recontre de
Pierre de Berulle fut, pour lui, plus determinate que les decouvertes
augustiniennes de Jansenius. Les longs entretiens que Saint Cyren eut
en 1.622 avec le fondateur de l'Oratorie furent decisif." (M. Viller
eta beste asko, Dictionnaire de spirititualite, VIII, Paris,
Beauchesme, 1.794, 117 orrialdea).
(3) Joxe Azurmendiren eritziz arruntki hertsutasun hau jansenismoarekin
identifikatu izan ohi da. (Joxe Azurmendi, ibid.,)
(4) Joxe Azurmendik, ibid,.
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- Exposition de la foi de l'eglise romaine tochant la grace
et la pre'destination. (1.696). (Liburu honen argitarapenak, aipatu dugun "Pake Clementinoa" apurtu zuen, 1.697an
Ofizio Santuak kondenatu zuelarik).

DOKTRINA BERRI HAUEN LEHEN AZTARNAK EUSKAL HERRIAN
(XVIII.MENDEA)

Jansenistak talde bezala XVIII. menderarte agertu ez baziren, doktrina berri hauek zabaltzen eta defendatzen aritu zen
zenbait pertsonaia XVII. mendekoa dugu. Mende honen bukaeran,
Frantzia osoan hedatzen ari ziren doktrinek gero eta jarraitzaile ugariago zuten. Euskal Herriari dagokionez. Duvoisin
kalonjeak zera adierazi izan du, "JantsenIsten erakaspen makhurrak ez zirela Euskal Herrian ezagutuak, nahiz bazuen mende erdi bat baino gehiago Frantziako bertze bazterretan edatzen
hasiak zirela"(1). Bainan jansenismoaren zabalkuntza mende honetan ageriagoa izan bazen ere, XVII. mendeko Euskal 3erriak
doktrina berri hauen ohiartzuna jaso zuen (2). Garai horretako
datu historiko gutxi dugu. Ala ere jansenismoak gure herrian
izan zuen hedakundea ikertzeko urte hauetatik hastea beharrezkoa izango zaigu.
XVII. mendearen hasieratakoa dugu Duvergier de Hauranne

baionarra. Ikusi dugunez euskaldun hau bai intelektual eta mo-

(1) Lasale P., "Jansenistak Euskal Herrian", in Gure Herria,1.930, X, 278
or.
(2) Geroago ikusiko dugu ikuspegi berri hauek Euskal Herriko
erlijiotasunean zer nolako agerpena izan zuten. Oraingoz mugimendu
honen eztarna historikoak argitzen ari gara eta hauek Ipar Euskal
Herriari dagozkion aztarnak dira. Hegoaldean ez dugu honelako daturik
aurkitzen, beste arrazoi batzuren artean jansenismoaren garapen
nagusiena Frantzian eman zelako eta jansenistek espainian lortu zuten
eragina txikia izan zelako. Gainera hegoaldea Espainiako inkisizioaren
menpe zegoen eta honek XVII. eta XVIII. mendearen lehen erdiko edozein
agerpide jansenista gogor eraso zuen.
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ralki Euskal Herritik kanpo hezitu zen. Saint Cyranen bizitzako
urte gutxi dira bere soterriarekin erlazionaturik azaltzen direnak. Bestalde, garai hartako jansenismoa oraindik mugimendu
bezala sendatu gabe zegoen. Ala ere geroago jansenismoa itxuratuko duen kristau bizitzaren interpretazio berri bat zabaltzen hasia da eta izpiritualtasun berri hau Euskal Herrira ere
helduko da.
Roland Moreauk dioenez, "Saint Cyraneko abateak familiazko
erlazioengatik laister zabaldu zituen idea berri hauek bere
herrialdean. (Baionarra alta burgesiako merkatari familia batetan jaioa dugu eta egoera honek ezagun asko edukitzea posibilitatu zion). Artxibo kapitularratan, jarraitzen du Moureauk,
Baionan hedatzen ari ziren idea berri hauen kontrako oposizioa
adierazten duen inolako dokumenturik ez dago"
Are gehiago adierazten digu beste datu batek, 1.645eko gertaera batek hain zuzen. Urte horretan egindako biltzarrean, artzapezpiku bat, hamar apezpiku, eta bigarren mailako beste zenbait elizgizoenez osaturiko Aucheko probintzia osoak, argitaratu berri zen "De la frequente Comunion" liburura haitetsi zuen.
Onespen honek, Ipar Euskal Herriko kristau eta apeztiaren iragazten ari ziren doktrinen zabalkuntza indartuko du. Fenomeno
honen adierazgarri izango da XVIII. mendean zehar iraun zuen
jesuiten kontrako jarrera gogorra. Oposisio hau gehienbat,
1.612an Baionako udal kolejioaren zuzendaritza Janseniori eskeini zitzaionean azalduko da.
Jesuitak 1.598an eraikitako kolejio honen zuzendaritza lortzen etengabe saiatu ziren. Bainan behin eta berriro, bai herri
xehea eta bai kargu publikoak haien kontra azalduko dira.
1.612an, kolejioaren zuzendaritza hutsik zegoela, Saint Cyranek
hiruko korporazio eta apezpikuarengandik (Bertrand Etxauzkoa)
postu hori Jansenioari eskeintzea lortu zuen eta bi urtez aritu
zen Jansenio kolejioaren zuzendari bezala.
Baionatik bota ondoren, jesuitak St. Etienne mendiskan
ezartzen saitu ziren. Hemen egoitza eta kapera bat eraiki zi-
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tuzten, bainan ez zuten herriarengandik inolako laguntzarik
jasotzea lortu. Gehiago dena, bai herri xeheak eta bai hiriko
korporazio eta elizgizonek agertu zuten jarreraren ondorioz
jesuitek hiritik aldegin behar izan zuten (1). Daxeko apezpikuak (2) g'eratzeko baimena kendu zien eta 1.657an Jesusen lagundia lurralde haietatik betirako egotzia izan zen.
Bertrand Etxauzkoak azaldutako ukapenaren ondotik, jansenismoaren (3) hasierako kideek gogor ekin zioten jarrera honetan. Andre Durrutik dioenez ekintza hauek Saint Cyranek zabaldutako ideien ondorioak ziren. "... malgre tous leurs efforts,
ils (jesuitak) ne pourront jamais s'etablir ni a Bayonne, ni
mëme a Sint-Esprit: les bourgeois garderont toujours envers eux
une attitude plus que defiante, qui semble bien 'être le fruit
de l'action de Duvergier" (4).
Bainan oraindik mugimenduaren hasieratan gaude. Baionako
hirian jadanik, jesuitenganako kontrakotasuna dela bide, mugimendu berriaren eragina nolabait nabarmendu bada ere, honen
agerpen nagusiena XVIII. mendean emango da. Jansenistek mende
honetan Frantzian burutu zituzten burrukak Eusakal Herrian ere
isladatuko dira eta zenbait euskaldun doktrina hoien defentsan
gogor arituko da.

(1) Jose Miguel Torrek ere garai hartako jesuitenganako oposozio adieraten
digun baiztapen bat jaso du:... mil veces intentar"an los jesuitas establecerse y siempre ser&I expulsados por manifestaciones populares:
"perdOneme si me atrevo a decir que estos buenos padres se sirven muy
mal del celo y de la caridad que dicen poseer por la salvaci6n de las
almas, al tenernos desde hace sies meses alborde de la guerra civil",
dice el mariscal Grammont, gobernador al proponer una nueva expulsi6n.
(Jose Miguel Torre. Historia del Pais Vasco Norpirenaico, Edit. La gran
enciclopedia vasca, T. II, 308 or.).
(2) XIX. mendearen hasierarte Daxeko apezpekutegiak Ipar Euskal Herriko
zati bat inguratzen zuen. Daxekoarekin batera Iparraldea beste bi apezpikutegik hartzen zuten, Oloron eta Baionakoak hain zuzen.
(3) Jansenismoaz hitzegitea baino hobeto, agian garai honetako mugimendu
edo fenomeno berri honi "Saint Cyranismoa" deitzea egokiagoa izango
litzateke.
(4) Andr ē Durruty, "Jean Duvergier de Hauranne", in Gure Herria, 1930, X,
258. orr.
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JANSENISTAK EUSKAL HERRIAN (XVIII. MENDEA)
Jansenistak propioki XVIII mendean azalduko dira Euskal Herrian. Honen arrazoi bezala zera aipatu dezakegu, Saint Cyran,
Jansenio eta Arnaulden hasieratako urratsek bideratu zuten mugimendua mende honetan erabat mugatua dagoela. Horrez gainera elizaren gaitzespenak ere gogorragoak dira, eta jansenisten taldea
bere oposizioan sendartuagoa azaltzen da. Honela, Euskal Herrian
ere pertsonai jansenisten agerpideak nabarmenak izango dira.
Bestaldetik berriz, orainarte azaldu ditugun zenbait ekintza
Saint Cyranekin erlazionaturik ikusi ditugu. Bainan Saint Cyran
ezin dugu mugimendu jansenistarekin identifikatu. Honek mugimenduaren hasieratan partehartze aktiboa eduki arren, eta zabaldu
zituen ideak jansenismoarekin bat bazetozen ere, XVIII. mendeko
jansenistak talde bezala finkatuak daude eta beren bidea daramate (ikusi lehenengo atalean esan dena).
XVIII. mendeko gorabeherak gehienbat Baionan gertatu ziren
eta iraultza frantsezaren urteak arte hiri hau euskaldun jansenisten gordeleku bilakatuko da, Euskal Herriko fokurik haundiena
eta ia bakarra Baiona izango delarik. Ala ere, aurrerago ikusiko
dugun bezala, hiri horretatik ez oso urruti jansenistak deuseztatu nahiean kontrako oposizio bat azalduko da.
Mende honetako jansenisten zerrendan lehenbiziko Andre Druillet aipat.0 behar da. Hau Baionako apezpiku 1.707tik 1.727ra
bitartean izango da. Druillet eta bere adizkide zen de Noailles
pariseko apezpikua, Klemente hamaikagarrenak argitaratu zuen
"Unigenitus" bularen kontra agertu ziren. 1.719an Baionako katedraleko kapituluaren onespenarekin (1), apezpiku honek bularen
(1) Apezpikuak kalonje kapituluarengandik jaso zuen laguntzari buruz
kontraesanezko bi datu daude: 1) Roland Moreauk dioenaz apezpikuak
kapituluaren onespena eduki zuen, hau Sorhaindo, Couronneau, Lissalde,
Larralde, Haramburu, Castanie, Hayet, Dubroco eta Gaillard kalonjeek
osatzen zutelarik; 2) P. Lasalek dioenez kapituluko bi kalonjeen
laguntza bakarrik jaso zuen, Haranburu (Bikario jenerala) eta
Larralderena alegia. (R. Moreau, "La religion des Basques", Bayonne,
1964. - P. Lasale, "Jansenistak Euskal Herrian, ibid. 279 or.).
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kontrako manamendu bat bere eliz barrutian zabaldu zuen. Bainan
apezpikuaren mezuak ez zuen apezteri osoarengandik erantzun
berdina jaso, apez asko haren kontra jarri bait ziren. Lapurdi
eta Baxenabarrekoak manamendua onartzera ukatu ziren. Honela
mintzatu zen Lapurdiko erretore bat bere apez lagunei igorri
zien gutun batetan: "Orhoit gaiten Euskaldunak garela, erran
nahi dut, katoliko onak". Gehiago dena, manamendu hori puntuz
puntu gezurtatzen zuen beste gutun bat kaleratu zen eliz barruti osoan. Apezpikuak 1.721ean "Unigenitus" bula onartu zuen
arren, jansenismoaren aldeko bere lanak ez ziren hor bukatu,
Baionako apaigaitegia mugimenduaren foku berri batetan bihurtu
bait zuen.
XVIII. mendearen hasieran, zenbait laikoen diru laguntzaz,
Baionako apezgaitegiaren aspaldiko projektua errealitate bilakatu zen. Druillet zen, Baionako apezpiku bezala, projektu hau
aurrera eraman behar zuena. Honek apezgaitegiaren nagusi eta
irakasle, jansenisten aldeko ziren Doktrinakoak ezarri zituen
eta 1.722en zuzendaritza Cesar Guillaumeren eskuetan utzi zuen.
Laister gehitu ziren jansenistak eta apezgaitegitik atera ziren
lehenbiziko erlijioso guztiek "apelanteen" kausa ("Unigenitus"
bularen kontra azaldu zirenak) defendatu zuten. Kolejioak kongregazio doktrinarioaren menpe XVIII. mendearen bukaerarte
iraun zuen.
Druillet 1.717an hil zen, bainan bere apezpikutzak iraun
zuen denboran jansenismoak Euskal Herrian indar haundia hartu
zuen. P. Lasalek dioenez, "ordu hartan (jansenisten) kideko
gehienak Euskal Herrian ziren: MM. de Haramburu eta Larralde
kalonjeak; M. Deces, San Leon Ospitaleko apheza; M. Lestage,
Miarritzeko erretorea eta M.Morel, Santispiritako kalonjea
(ezen denbora hetan Eliza hori "Collegiale" deithuetarik zen).
"Nahi bezain khartsua eta maithatua izana gaitik, jarraitzen du
Lasalek, kalte haundiak Andre Druillet aphezpikuak Euskaldunen
artean egin eta egiterat utzi dituela nahi ala ez aithortu
behar dena da" (1).
(1).

P. Lasale, "Jansenistak Euskal Herrian", ibid., 280 or.
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Horren ondoren Baionako apezpikutza de la Vieauxvillek hartu zuen (1.728 - 1.734). Hasieratik apezpiku honen helburua
jansenisten eragina ezereztatzea izan zen. Asmo honekin euskaldun apez guztiei jansenismoaren kondena eta "Unigenitus" bularen onarpena sinatzea eskatu zien. Gehienek baietz esan arren,
gorago aipatu ditugun bi pertsonai gogor ukatu ziren, Haranburu
eta Larralde kalonjeak hain zuzen. Baionako apezgaitegiari dagokionez, jansenisten prezentzia murriztearren, apezpikuak kolejioko buruzagiak aldatu zituen. Ala ere ezin izan zuen Doktrinarioen eragina deuseztatu eta apaizteria erreformatu
nahiean 1.733an Larresoroko apaizgaitegia eraikierazi zuen.
Haranburu kalonjearen hilketak eta batez ere bere lurperaiskanbila ugari sortu zituen (2). Bainan apezpikuaren
denboran, jansenismoak Euskal Herrian mendearen hasieran hartutako indarra beheratu egin zen. Nahiz eta euskaldun famili ugari jansenistez beteta egon oraindik, herri xeheko kide asko
jansenismotik aldenduak ziren. Bestalde hauen jarraitzaile zintzoenak burgesiako pertsonai aberatsen artean zeuden.
De la Vieuxville apezpikuak indarrez eraso eta jansenisrnoa
moteltzea lortu bazuen ere, jansenisten zalaparta oraindik entzunarazten ziren Euskal Herrian. Guigault de Bellefont izendatu zuten ondorengo apezpiku (1.735 - 1.741) eta hau ere jansenismoa erauzten saiatu zen. Euskaldun apez guztiei "Unigenitus"
bulari baietz esatea eskatu ondoren, bakarren batzu izan ziren
uko egin ziotenak. Baionako apezgaitegia Doktrinarioen eskuetan
zegoela kontutan izanik, jansenisten irakaspenak ohiltzeko asmoekin, apezpikuak euskaldun apezgaiak Larresoroko kolejioruntz
igorri zituen.

(2) 1.734an Haranburu kalonjea sakramenturik hartu gabe hil zen. Lalonjeen
kapitulua bilduta, gorputza eliza ez zartzea, eta argi eta kanturik gabe bi apezek lurperatzea erabaki zen. Erabaki honek euskaldun jansenisten sua bizitu zuen. Euskal Herritik kanpo ere gertaera honen berri
izan zuten, "Nouvelles Ecclesiastiques", jansenisten aldizkariak hilketa honi buruz zarata asko atera bait zuen.
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Larresoroko apaizgaitegia Dagerre abatearen eskuetan zegoen. Hau gogor saiatu zen herrialdean zabaldu ziren sineste
berriak ohiltzen. Are gehiago, teologiako ikasleei jansenismoaren gorabehera guztiak ikaserazten zizkien, hauek beren predikuetan idea hoien kontra mintzatu zintezen. Apezgaitegi horretako zenbait ikasle hau'-au Euskal Herri osoan zabaltzen
ari ziren misio famatuetan ibili zen. Bainan Larresorokoaz
gain, bide berean saiatu zen beste etxe bat ere badugu, hau da
Ahazparneko "Erretreta Etxea". Bi ikastetxe hauek jansenistek
Euskal Herrian zuten prezentzia murrizten asko lagundu zuten.
1.741etik 1.745era Baionako apezpikutzaren buru Christophe
de Beaumont egon zen. Denbora gutxi iraun arren, Jansenista eta
Filosofoen kontra elizaren eskubideak gogor defendatu zituen
eta elizbarrutiko apezterian diziplina berreraztea lortu zuen.
Honen ondotik Guillaume d'Arche heldu zen (1.745 - 1.774).
Apezpiku honek liturgia galikano berria ezarri zuen . Eliz
buruak aldaraztu eta eraberrituak izan ziren. Gertaera hauek
ikusirik, Jansenistek apezpiku hau aurrekoak baino eztiagoa zela uzte zuten, eliz liburuak berritzea hauen helburuetako bat
bait zen. Bainan lai_steroha rtu ziren hau besteak bezain jansenismoaren kontrakoa zela, apezpiku berriak zenbait pertso,lai
jansenista Baionatik kanpora bota bait zuen. Garai honetan geratzen ziren jansenista gehienak Baionako hirian zeuden. Bainan
Lasalek dioenez, "bakhar horiek, ez indarrak, ez eztitasunak,
deusek ez zituen ematen" (1).
Larresoroko buru zen Dagarre abateak, 1.751ean Baionako Jubileoan eta 1.759an Santispiritutako misioetan jansenismoaren
defendatzaileak isileraztea lortu zuen. Aurrerantzean Baionako
hirian jansenista azalduko direnak gutxi izango dira. Ezakort
hauetako bat Hiriart izenako Bidarteko erretorea izan zen,
nahiz eta honek ere azkenean eliza katolikoaren agindu ofizialak onartu. Gainera Frantziako muga barne hain indartsu bilakatu zen mugimendua erabat suntsitua zegoen.
(1).

P. Lasale, "Jansenistak Euskal Herrian", ibid., 338 or.
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Indarra galdu arren, jansenisten eragin izpiritualak Baionako hirian bizirik zirauen. "Harrabost guti zaukaten Jansenistek Baionan denbora horietan, naiz haikien izpiritua bheti guti
edo aski alha zen eta izanen ere ba oraino luzaz, aphez gehienek arras zorrozki zarabiltzatelakotz arima gaiohoak"(1).
XVIII. mendearen bigarren erdian, jansenistek bi aldiz soilik altxatu ziren. Lehena, Erreg(2ak 1.754an Ordenantza bat aterarazi zuenean gertatu zen. Agindu hori, aspalditik zetozen erlijioari buruzko eztabaidak isiltzeko eskatuz azaldu zen.
Erreakzio bezala, jansenistek beren idazki eta esanez bete zi,
tuzten bazter guztiak. Bigarren aldia, Dagerre abadeak "Abrege
des Principes de Morale" liburua argitaratu zuenean gertatu
zen. Jansenistek liburu honen kontra gogor mintzatu ziren,
hauen eritziz honelako liburuek, bekatuak azkarregi barkatzeko
proposatuz eta honela arimak harrotuz, erlijioen galera bait
zekarten. Guillaume d'Arche 1.774an hil zen. Urte horretan
apezpiku honek euskaldun apezgai guztiak Doktrinarioen eraginpetik kendu zituen, apezgaitegiko zenbait irakasle jansenisten
kide agertzen bait zen oraino. Horren ondorengo de la Ferronys
apezpikuak jansenismoaren kontrako azken hauzirik deigarriena
burutu zuen, aurrerago aipatu dugun Larralde kalonjearena hain
zuzen.
Lasalek idatzi duenez, "saindu bezala zaukaten anhitzek
(Larralde) eta omen horren itzalean jansenisten erakaspen
phozaintsuak guti edo aski hedatu zituen". Kalonje hau, Bellefont apezpikuaren denboran, "Lottre de Cachet" deituriko erregearen manu batez bere apez eginbideetatik aldendu eta Baionatik bota zuten. D'Arche apezpikuak, jansenisten indarra gutxitu
dela eta jarraitzaile indartsuenak famili aberats batzu zirela
bakarrik ikusirik, 1.753an Larralde bere katedralako kalonje
postuan berripini zuen. Apezpikuaren ustez, jansenismoak kalte
haundirik egiteko arriskurik ez zuen agertzen. Bainan Larralde
itzultzearekin Baionako ahots jansenistak berriro publikoki entzuten hasi ziren. Arrisku guztiak baztertu baztertzearren,
(1). P.

Lasale, ibid., 542 or.
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crain D'Arche apezpikuaren eskabidez, 1.767an kalonjea berriro
Donibane Garazira herbesteratu zuten. Jansenismoari uko egin
zezan ahalegin guztiek egin ondoren, 1.776an apezpikuaren aginduak onartu gabe hil zen.
Ordutik iraultza frantseza hasi arteko datu gehiegirik ez
dago. Bestalde aurrerantzeko jansenisten agerpideak ez dira
ordurarte bezalako nabarmenak izango. Honela azaldu du Lasalek
urte haietako egoera:
"Ereboluzione handirat artinako hamar urthe horietan harrabost handirik ez daukate (jansenis.tak) Baionan eta inguruetan. Bertzalde, zonbait gerthakari ez zen Frantzian
akhaitz izigarri horren aitzineko, jendeen begi, beharri,
gogo eta bihotzak, chut eta tente, harrituak bezala zauzkatenak, Jansenisten itzuliak urrun eta itzalean atchikitzen
zituztela!". (1).

(1).

P. Lasale, "Jansenistak Euskal Herrian", ibid., 544 - 545 or.
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"JESUSEN LAGUNDIA", JANSENISTEN ETSAI
Orain arte aipatu ditugun datu guztiak Ipar Euskal Herriari
dagozkion datuak dira. Mugimendu jansenistaren sorreran parte
hartzean duen pertsonai bat Baionakoa dugu, Saint Cyran alegia.
XVIII. mendean berriz, jansenisten historio gehienak Baiona inguruan gertatzen dira. Honela Baionako hiria euskal jansenismoaren foku eta gordeleku bilakatu dela ikusi dugu. Fenomeno
honek euskaldunen erlijiotasunean nolabaiteko eragina eduki
zuen.
Bainan jansenismoa ez zen Euskal Herri osora zabaldu. Hegoaldean, jansenisten prezentzia adierazten digun inolako daturik
ez dago. Are gehiago, hegoaldeko erlijiotasuna hauen kontra gogor aritu ziren erlijiosoen eskuetan zegoen, jesuiten eskuetan
hain zuzen. Beraz iparraldean eraiki zen Larresosroko apaizgaitegiaz gain, egoaldeko jesuiten kolejio eta misioak ere jansenismoaren hedakuntza urruti nahiean ibili ziren.
XVIII. mendean jesuitek Euskal Herrian eragin handia izan
zuten beren ideien beren zabalkuntza batipat bi bidetan eman
zen: - alde batetik kolejioak eraikiz; - beste aldetik berriz,
Euskal Herri osoan zabaldu ziren misiolari eta sermoiarien
bidez. Bide hauetan mendearen bukaerarte aritu ziren, 1.767an
Espainako erregeak kanpora bota eta 1.773an Clemente XIV.ak
"Jesusen Lagundia" deuseztatu bait zuen.
Kolejoiei dagokionez, XVII. mendearen barrena hasita, Euskal Herriko irakaskuntzari benetako bultzada eman ziotenak jesuitak izan ziren. Hegoalde osoan hedatu ziren, Bergarako
(1.613), Azkoitiko (1.600), Bilboko (1.604), Tuterako (1.613),
Donostiako (1.637), Oinatiko (1.647), Irurieko (1.598), Lekeitioko (1.693) eta Urduriako (1.694) beren kolejioekin. Baionan
ikusi dugunez, jansenisten kontra makina bat ahalegin eta burruka egin ondoren ezin izan zuten sartu.
Apaizgaien arloan ere lan haundia egin zuten eta XVIII.
mendean Baionakoaz gain beste hiru apaizgaitegi ditugu, Larre-
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sorokoa, Kalagurrikoa eta Iruñekoa (1). Beraz Baiona inguruan
ezik, bai euskaldun laiko eta erlijiosoen heziera jesuiten eskuetan zegoen. Bestaldetik be=iz,aipatu beharrekoa da ere irakaskuntza hau dohakoa zela, irakastegi dohain eta ia bakarrak
ziren hauen bidez beren eragin eremua haunditzea lortu zutelarik.
Bainan bide hau bezain eraginkorra Euskal Herri osoan zabaldu ziren misiolari eta sermoiarien lana izan zen. Hauek beren predikuetan jansenistek zabaldu nahi izan zuten izpiritualtasuna gogor eraso zuten. Jansenismoaren kontrako ekintzarik
garrantzitsuenetakoak Jesusen Bihotzaren debozioa eta ihardunaldi izpiritualak zabaltzea izan zen. Mota honetako debozioak
azkar sustraitu ziren eusakaldunen erlijiotasunean. Alde honetatik adierazgarria da, Espainian Jesusen Bihotzari buruz egin
zen lehenengo sermoia Euskal Herrian egin zela, Bilbon hain
zuzen.
Artechek dioenez Jesusen Bihotzaren debozio honekin Jaungoikoak gizonenganako duen maitasuna azpimarratu nahi zen. Berak idatzi duenez, "el Sagrado CorazOn de JesUs es ante todo el
corazOn de Dios conmovido a la vista de los hombres que E1 ama
infinitamente y definitivamente... es con un rostro humano el
Dios amor". Izpiritualtasun hau, gorago ikusi dugun garraztasun
jansenistaren guztiz kontrako da eta historialari askok euskal
erlijiotasuna jansenista ez dela frogatzeko, debozio honen hedakuntza azkarra aipatzen dute.
Debozio honen hedatzaile garrantzitsuena Agustin Kardaberaz
(1.703-1.770) izan zen. Hernaniar jesuita honek, Valladoliden
bere ikasteak egiten ari zela, Erroman argitaratu berri zen
buru baten berri izan zuen. Liburu hau Jesusen Bihotzari buruzkoa zen eta J. de Gallifet izeneko apaizak idatzi zen. Hau
1726an gertatu zen eta Kardaberaz berehala hunkitua izan arren,
(1) Bai kalagurriko eta

Iruileko elizbarrutitan zegoen seminario beharra
betetzera etorri ziren, beren irakaspenak Filosofia eta Giza zientzietatik hasita teologia Eskolastiko eta Moraleraino zijoaztelarik.
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debozio hau hedatzen hasi aurretik zazpi urte pasako dira.
Atzerapen honen arrazoia ez zen debozio honek adierazten zuen
izpiritualtasuna izan, baizik eta kultu honen objektuak zekarren berritasunaren arazoa. Jesusen Bihotzaren ohorez egin zen
lehenengo sermoia 1.733ko ekainean Bilbon egin zen. Kardaberaz
berak "Cristavaren bicitza" izeneko liburuan, debozio honen
historiaren berri eman digu: "devocio au Francian agertu, jayo
edo asi zen; baria gure Espanian ezan diteque asi, anditu ta zabaldu dalaemengobiotzetan bereala hartu zuen gueiaz edo aumentuaz. Bilbaoco erri noblean lenengo nerequico Jesusen Biotzaren
festa au pulpituan aditzera eman zan".
Debozio hau zabaltzen beste zenbait euskaldun ere aritu
zen, aipagarrienak Juan de Loyola, Miguel Ignacio de Oreilana
eta Sebastian de Mendiburu direlarik. Hauen lanari esker XVIII.
mendearen bukaeran Jesusen Biotzaren kultoa ia Hegoaldeko harri
guztietan ezarria zegoen. Konkretuki Bizkaian, Bilbon ezarri
eta urte gutxiren barru Elorrio, Zornotzan eta Markinan ezarria zegoen. Gipuzkoan berriz, 1.785ean hamahiru herri ziren
Jesusen Bihotzaren kongregaziorik ez zutenak (Eibar, Aia, Salinas, Orio, Albiztur, Errezil, Irura, Astigarraga, Itxaso, Eldua, Billabona, Ataun eta Zegama).
Debozio honekin batera jesuiten misio hauen bidez jansenismoaren hain kontrako ziren beste debozio batzuk ere zabaldu
ziren. Jaungoikoaren maitasunean oinarrituriko kristautasunaren
adierazgarri ziren ihardunaldi izpiritualak, induljentziak eta
gurutz bidearen debozioek indar haundi hartu zuten. XVIII. mendeko dokumentu dugun aita Larramendiren "Corografia" liburuan,
gauza hauek dira batik bat euskal kristautasunaren bereizgarri
bezala aipatzen direnak.
Debozio eta praktika guzti hauen azpian ideal bezala, prezeptuak zorrotz gordetzen dituen erlijiotasun sakramental bat
proposatzen da, alegia jansenismoaren arras kontrako erlijiotasun bat. Badirudi erlijiotasun honek iraun zuela XVIII. mendearen zehar. Behintzat garai hartako dokurnentuek hori azaltzen

116
dute Larramendik bere "Corografia" liburuan dionez, kristautasuna sakonki sustraitu zen Euskal Herrian. Honen adierazgarri
dira ondo apaindutako parrokia eta ermiten ugaritasuna, funtzio
erlijiosoetan herriak duen prezentzi masiboa, jaunhartze eta
aitortzetan partehartzen duen jendetza, kofradia elkarte, debozio eta beste ekintza erlijiosoek duten arrakasta. Dena dela
erlijiotasun tradizional, masibo eta sakramental bat deskribatzen da (1).
Ala ere erlijiotasunaz hitzegiterakoan, asko erlijiotasun
honen nolabaiteko kutsu jansenistaz mintzatu izan dira. "Les
idees de Justice, de Severite, d'Expiation sont le fond dominant de la doctrine religieuse des Basques", idatzi du P. Lhande jesuitak. Honelako interpretazioak egiteko zenbait arrazoi
badago ere, oraingoz ikusi dugunaren arabera euskal erlijioaren
aspektu hauek mugimendu jansenistaren eraginaren ondorio zuzen
bezala ezin dira onartu. Azaldu dugunez jansenismoak XVIII.
mendean izan zuen hedakuntza Ipar Euskal Herrira mugatu zen eta
batez ere Baiona aldera. Aldiz Euskal Herri osoan, mugimendu
honen kontrako jarrerak mende horretan zehar arrakasta haundia
izan zuten eta gogor sustraitu ziren. Beraz gauza hauek kontutan lzanik eta euskal erlijiotasun jansenistaz hitzegitea zilegi bada, interpretazio hauek argitzeko beste bide batzutara jo
beharko dugu.

(1) Erlijiotasun honen sugarri bezala urte haietan loratzen den literatur
erlijiosoa ere aipatu behar da. XVII. mendetik jadanik Iparraldetik
tradizio bat badator ere (Axular, Haraneder, Tartas Joannes Etcheverri
Ziburukoa, Silvain Prouveau...), Mendiburu eta kardaberazekin Hegoaldeko literatur erlijiosoaren produkzio ugaria hasten da. (IbOn Sarasolak
dioenez, XVI, XVII eta XVIII. mendeko euskal autore literarioen %90
apaizak dira). Bestalde XVIII. mendean "Azkoitiko Zalduntxoen Elkartea"
azaltzen da. Honen eragina, Eukal Herriko apaizteriak bere historian
euki zuen lehendabiziko mehatxu serioa bezala interrpretatu izan ohi
da. Bainan intelektual hauek naiz eta sortzen ari ziren gizarte aldaketei irekiak egon, Euskal Herrian zirauten balore erlijiosoak mantendu
zituzten eta ilustrazioak ez zuen euskal erlijiotasunarentzat eragin
haundirik ekarri.
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EUSKALDUNEN ERLIJIOTASUN JANSENISTA ?
Ohizkoa bilakatu da euskaldunen erlijiotasun jansenistaz hitzegitea eta badirudi honelako interpretazio bat egiteko arrazoiak badaudela. Euskaldunen erlijiotasunak jansenismoak zabaldu
nahi izan zuen izpiritualtasunaren ohiartzuna jaso zuen. Bainan,
zeren bidez jaso zuen?, zerk lagundu zuen euskal erlijiotasuna
izpiritualtasun horretaz kutsatzen?, non azaltzen da euskal erlijiotasun eta jansenismoaren arteko erlazioa?.
Orain arte historikoki ikusi dugunez, jansenistek garai batetan gogor aritu ziren Euskal Herrian. Bainan hauen etsaiak ez
ziren indar gutxiagorekin aritu. Gainera esan dugunaren arabera
XVIII. mendean ezarri zen erlijiotasuna jansenismoaren arras
kontrakoa zen. Ala ere jesuiten eta jansenisten burruka horretan, burruka beraren gogortasunagaitik, bi alderdien artean nolabaiteko kutsapen bat eman zela oharterazi da. "Los jesuitas
que formaron espiritualmente a las masas religiosas del pais
vasco y terminaron por darle forma, quedaron a su vez despues de
su victoria contra la tenacidad jansenista de algUn modo impregnados de las tendencias de estos" (Jose de Arteche). Nere ustez
euskaldunen erlijiotasunean jansenismoak izan zuen eragina
behintzat maila batetan, fenomeno honen azterketak argitu lezaiguke. Beraz azalpen hau egiteko bide honi helduko diogu.
Lehendabizi, euskal erlijioa eta jansenismoaren arteko erlazio hau historialariek nola ikusi duten azaldu dezagun. Mafiarikuaren eritziz euskal debozioak ez du jansenismoarekin inolako
erlaziorik eta askotan alderantzizkoa errazegi azaldu da, hau da
euskaldunen erlijiotasunak baduela jansenismo kutsu bat. Honen
arrazoi bezala zera dio, "Prueba de ello tenemos en la rapidez
con que se propag6 entre nosotros el tipico culto antijansenista, la devociOn al Sagrado CorazOn, que por primera vez en
España se predic6 en la iglesia de S. AntOn de Bilbao, y el
lugar preferente que ocup6 inmediatamente en la vida religiosa
de nuestros mayores". Ala ere onartzen du berak, Euskal Herriko
erlijiotasuna serio eta sakona dela, ohituretan azkar iragazirik
kanpoko agerpen folkloriko gutxikoa eta askotan erlijioaren alderdi gogorrenak azaltzen ihardun duena.
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P. Lhandek ere bide honetan, euskal erlijiotasunaren aspektu
jansenistak azaldu ditu: "Dios es para el vasco, ante todo el
Maestro absoluto, el Jefe supremo que tiene el poder absoluto de
mandar y en quien reside el poder total de ejecuciOn. Dios providencia, el Dios que tiene cargo de nosotros y nos socorre,
viene tambien ciertamente pero en segundo lugar. En cuanto al
Dios amor, el Dios que nos ama, si es verdad que el vasco cree
por la f ē en el dogma de la RedenciOn, creo poder afirmar que
cree por docilidad, por educaciOn: en modo alguno por instinto
por el sordo impulso del sentimiento racial. Para el vasco el
primordial privilegio de Dios es la justicia, no la misericordia".
Egokia ote da ezaugarri hauek aipatuz, euskal erlijiotasuna
jansenista dela esatea?. Badirudi behintzat historikoki ikusi
dugunaren arabera, interpretazio honek justifikazio haundirik ez
duela. Erlijioaren gogortasun eta soiltasuna ez da Ipar Euskal
Herrian soilik azaldu, Hegoaldean ere ezaugarri hauek nabariak
izan dira eta hemen Saint Cyranen irakaspenak inundik ere ez
ziren agertu.
XVIII. mendean Baiona aldean jansenismoak euki zuen eragipena ukatu ezinezkoa da eta Larramendik ere bere Autobiografian
hori seinalatu digu. Gutxi edo aski, iparraldean jansenismoak
laguntza lortu zuen eta apezteriak horren eragina jaso zuen (1).
(1) Adibidez 1.749ko Sinodoaren aginduetan lehen jaunhartzea atzeratzea gomendatzen zen batez ere jauna hartzera zijoaztenak ekintza horren garrantzia eta bikaintasuna ulertu zezaten. Ordurarteko aginduetan, jaunhartzea ogi material eta izpiritualaren arteko ezberdintasuna hatzeman
bezain laister egitea gomendatzen zen. Roland Moreak dioenez, aldaketa
hau jansenistek zabaldu zuten sakramentuekiko arretaren ondorioan da.
(Gogoratu jansenistek, sakramenduek adierazten dutena barne bizitza izpiritualaren isladapen batetan bihurtzea proposatzen zutela eta jarrera
hau benetan eman zedin sakramentuen erabilera gutxitzea eskatzen zuten.
P.Lhandek apaizteriaren gogortasuna eta sakramentuen erabilera murriztua, jansenismoaren zabalkundearen ondorio bezala aipatzen ditu. Berak
dioenez euskaldun kristau askok urtean behin bakarrik jaunhartzen zuten. Baina bere ustez, Ipar Euskal Herrian bizi zen diziplina sakramental hau lurralde honetako esklusiboa ez zen. Frantzian ere jansenisten
eraginez, joera hauek nahiko zabalduak zeuden.
XVIII. mendeko gorakada erlijiosoaren barruan honelako joerak azaldu
ziren. Baina ikusi dugunez ez ziren Euskal Herriko osora zabaldu.
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Bainan Hegoaldean mugimendu frantsez honen aztarnarik ez
dugu eta jansenisten doktrinaren nolabaiteko onarpena adierazten digundaturikere ez. Ala ere lehen esan dugun bezala, jansenistatzat jo diren ezaugarriak hemen ere azaldu ziren. Fenomeno hau batez ere jesuiten ekintzaren ondorio bezala onartu
beharko dugu. Hegoaldeko kristauak, jesuitek hezitu zituzten
eta jansenismoaren kontrako burrukarik gogorrena ere hauek eraman zuten. Bainan burruka horretan jesuitak berak, gudukatu zuten heresiaren eraginagatik kutsatuak geratu ziren eta batez
ere jansenisten moral hertsu eta zorrotzagatik. (Bide honetatik, lehen aipatu ditugun interpretazioak zerbait argitu ditzakegu). "Resulta parad6jico. Cierta analogia en tintes severos,
una idea de Dios animada mâs por el temor y el respeto que por
el amor, no implica sin mas derivaci6n genetica del jansenismo". (Jose Ignacio Tellechea Idigoras).
Jansenismoaren ondorio zuzenak ez baziren ere, urte gutxiren barruan gogortasun moral honen hondakinak ia Euskal Herriko
apezteri guztiarengan garrantzi haundia hartu zuten. Eragin hau
bai kristau bizitza eta bai ohitura zaharren tratamenduan nabariko da. Garai honetako gai aipagarri eta kuriosoena bezala,
euskal apaizteriak ohizko dantzei buruz hartu zuen jarrera
aipatu behar da. Gai honi buruz XVIII. mendean egin ziren sermoi eta predikuak, jansenismoak proposatzen zuen jarrera moral
gogorraren adierazgarri ditugu. Ala ere baieztapen hauek jansenismoaren aurka gogorren aritu ziren pertsonaiengandik datozkigu. Izen garrantzitsuenak aipatzeko, Mendiburu eta Prai Bartolome gogoratuko ditugu.
Aita Prai Bartolome 1.816an "Euscal-Errijetaco Olgueeta ta
Dantzeen neurrizco-gatz-ozpinduba" izeneko liburua idatzi zuen.
Liburu osoan etengabe, egilea dantzen kontra mintzatzen da eta
harrigarria dirudi agertzen duen jarrera morala. "Menturaz ez
da cristandade guztian dantza desonestubagoric, ta lotsa guichiagocoric eguiten egun argiz, euscal errijetan baino. Au gaiti pensau dot., azartu biar dodala, naataco dantzeen bereno
madaricatuba azaldeetara, euscal errijetaco Critinau itsubac,
contuban jausi ditezen, euren uts eguite andi onetan", idazten
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du liburuaren hasieran.
Dantzetan ematen diren jerrerak pekatu mortal bezala epaitzen ditu. Balorapen hau egiteko azaltzen dituen arrazoiak ez
ditugu azalduko, liburu osoan ugariak bait dira. Beste askoren
artean honako hauek aipatzen ditu: "...castidadiaren contraco
pecatu mortalac, verba loijac eta zatarrac; escuca ezainac eta
desnestubac; gorputzaquin alcar jote lotsarizcuac; chancheetan
venetan pecatu eguiteco convit clarubac; mosuca ziguiflac ta
errazoe indecentiac ta itchusijac". Guzti hau jakin arren dantzara joaten dena pekatu mortalean erortzen da. Honelako esaldiak dira liburu guztiaren zehar azaltzen direnak eta zenbait
eliz gizonek idatzitako textuak direla medio, "piestia ta dantzia, pecatubac gueiteco, arimic condeneetaco ta inpernuba
beteteco" lekua dela erakusten saiatzen da.
Balorapen hauek liburu batetan idatzita azaltzen badira
ere, mota honetako moraltasuna zen urte batzuk lehenago Mendiburu jesuitak euskal elizetako pulpituetatik predikatu zuena.
Sermoi hauetan dantzek sortzen zituzten arrisku moralak gogor
salatzen ziren eta gehien bat gorputzezko pekatuetaz hitzegiten
zen. Mendibururen garaikide zen Larrarnendik dantzak defendatuz,
aurkako eritziak plazaratu zituen eta bere antagonistaren moral
erizpide okerren kontra jarri zen, gogortasun jansenistarekin
nolabaiteko ahaidetasuna salatu ziolarik. Bainan azkenean zorroztasunak irabazi zuen (aipatzekoa da nola Mendiburuk zuzenduriko misio baten ondoren, Gipuzkoako herri oso batek dantzak
kendu eta debekatzeko konpromezu publikoa hartu zuen) eta honen
ondorloak Euskal Herri osoan azaldu ziren (1).

(1) Adibide bezala, txistulariei elizan sartzea debekatzen zitzaiela
aipatzekoa da. Txistulariak pekatari publiko bezala kontsideratzen
ziren, herria pekatu egitera bultzatzen baitzuten. Francisco de
Palacios oinatiarraren ustetan, txistulariei, bere txistu eta danbolina
erretoreari erretzeko eman arte, Jaunhartzetik baztertu eta absoluzioa
ukatu behar zitzaien. F. Zabalak dioenez, XVIII. mendean, hauek meza
elizataritik entzun behar izaten zuten.
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Ohituretan ikusten den gogortasun hau laister egin zen euskaldunen kristau bizitzaren jabe. Erlijotasun masibo eta tradizional honetan, erlijoaren aspektu gogorrenak azpimarratu eta
pekatu arriskuak behin eta berriro salatzen ziren. Kofradia eta
debozioen ugaritasun honen ondoan erlijiotasun serio bat azaltzen da, erlijioa motibo folkloriko batzutara murrizteko edozein posibilitate desagertzen zelarik (1). Pekatuaren arriskuak
hainbeste azpimarratuz, Jaungoikoaren beldurra edierazten duen
zorroztasun batek itxuratu zuen euskaldunen erlijiotasuna (2).
Orain artean azaldu duguna kontutan izanik, zer ondorio
atera dezakegu?. Jansenismoak ezarri nahi izan zuen izpiritualtasunaren zerbait euskal erlijiotasunean azaltzen zaigu, alegia
nolabaiteko kutsu jansenista bat ageri da. Bainan honen arabera
euskal erlijiotasuna jansenista dela esatea ez zait egokia iruditzen. Historikoki jansenismoa azaldu den lekuetan bere eragin
zuzena onartu daiteke. Historialariek interpretatu izan duten
zenbait gauza azaldu dugu. Bainan jansenismoaren prezentzia
historikoa, Euskal Herrian noraino heldu zen ikusi dugu eta
hauen aurkakoen lana ez zen hedapen txikiagokoa izan. Beraz
jansenj_statzat jo ditugun ezaugarri hoiek, jansenismoaren garapenaren ondorio zuzen bezala ezin ditugu onartu.
(1) Joera hau, XVIII. mendeko apezpikuek beren eliz barrutietako herrietara
bidaltzen zituzten manamenduetan argi nabari da. Adibide bezala 1.750.
eko pastoralgo bat aipatuko dugu, Miranda Argiaz apespikuak idatzitako
gutun bat hain zuzen. Gutun honetan dantzak alde batetik eta elizkizunetan hauek erabiltzea bestaldetik gogor debekatzen dira; "Profanatzen
eta menospreziatzen dituztelarik hanitzen tenplo sainduak, basilikak,
Hermitak, Eliza Atheak, zimitoriak". Bestalde dantzetan erabiltzen diren musika tresnak ere, elizkizunetan erabiltzea debekatzen da. Gutunak
dioenez, "Manatzen dugu halaber, eman diren pena eta zensuren azpian,
elizetan, Letanietan, Prozezioetan, Kofradia eta berze elizako funtzioetan, ez dadien usa zerbitzatitzen dituela Elizak, gisa hontako instrumentuak". (Angel de Irigaray, Diversiones de los Navarros en el siglo
XVII, in I1aGran Enciclopedia Vasca, T. III, 578 or.)
(2) Garai hartako zenbait literatur liburuetan, beste edozein sentimendu
erlijioso 4baino gehiago, Jaungoikoarenganako beldur hau askotan aipatzen da. Adibidez Juan Antonio Mogelek idatziko "Peru Abarka" liburuan,
gizon zintzoaren kualitate bezala, Jaungoikoaren beldurrekoa izatea
aipatzen da. Aita prai Bartolomeren liburuaren hasieran honako hitzak
irakurtzen dira: "... ta erre daguizan luurrezco gorputzetaco pecatuben
autsac ta sortu daguijan gueure armeetan ceure vildur santuba, ta gracija. Parcatu Jauna, niri Ceuri verba eguiten azartuba".
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Bestalde lehenengo zatian ikusi dugunez, mugimendu jansenistak eratorpen ezberdin asko izan zituen. Bainan euskaldunen
erlijiotasunean jansenista bezala izendatu ditugun ezaugarrietatik ia gehienak, edo moral arlokoak edo jarrera moral zorrotz batzuen ondorioak dira. Beraz jansenismoaren prezentzia
izpirituala nolabait mugatzeko, moralaren dogma eta teologia
arlokoa dela esan dezakegu. Bainan euskal erlijiotasunak, aspektu hauek gehien bat jansenisten etsai aritu ziren erlijiosoengandik jaso zituen. Paradoxikoa bada ere, jesuitek moraltasun
gogor batetan amilduz beren etsaien antzera bukatu zuten.
Beraz euskaldunen erlijiotasuna itxuratzen duen zenbait
aspektu, izpiritualtasun jansenistaren antzekoa dela onartzen
bada ere, fenomeno hau, naiz eta askotan honela interpretatu,
ezin dugu jansenismoarekin identifikatu. Historia zuzen hartzen
badegu, ezaugarri hauek mugimendu jansenistak ezarritakoak ez
direla konturatzen gara. Hauen prezentzia onartu arren beste
bide batzuk ere kontutan hartu behar dira, mugimendu horrekin
inolako zer ikusirik izan ez zuten lurralde euskaldunetan ere
ezaugarri hauek nabarmen azaldu bait ziren.
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Nietzscheren pentsaerak interpretazio anitz eta gaizki
ulertze askotara eraman izan du maiz. Hala baiezten du jarrera
guztietatik goretsia zein gaitzetsia izateak. Bere idazkera
aforistikoak izan du zerikusirik honetan. Izan ere, nahiko
erraza da aforismo isolatu bat bere lekuz kanpo jujatua izatea.
Hala ere, Nietzscheren obrak ulerterraz; bere egiturak poetiko,
eta aforismoen irakurketak errez eta arin irudi dezakete. Baina, gauzak ez dira hain xumeak: "Aforismo bat ongi eginik eta
estrukturaturik egonik ere, ez dairalzu_rtzaagatik bakarrik dezifratzen; orduan hasi behar da bere interpretazioa, eta hau zertzeko berari buruzko arte baten premia dugu". Arte hori behientzat da gizaki modernoentzat baino neurri handiagotan:
hausnartzeko artea, hain zuzen.
Nietzscheren obra da guztientzat eta inorentzat ez. Faltsutua izan da, manipulatua bere hil zenetik. Bere hizkera berezia, harrigarria eta anbiguoa da. Hitzak, kontzeptuak, polisemiko bihurtzen dira, zentzu zehatz bat izan ordez, zentzu asko
inguratzen dute, identitatetik ihes eginez. Hizkuntzak munduaren gure ikuskera baldintzatzen duten identitate faltsuak sortuko lituzke; errealitatea eta kausalitatea eragotziko lituzke,
egitearen atzean izate bat bilatzen duelako: "Azken finean jendeak egitea bikoizten du; oinaztarriak oinaztargia sortzen duela pentsatzen duenean, hau egitea egitearen baliokidea da: gertakari bera lehenik kausatzat eta gero horren ondoriotzat jotzen du. "Kontzeptua identiko ez den identifikatzerantz doa.
Hau gutxi bailitzen, Nietzschek erabilitako metodo kritikoa,
genealogia, ez aniztasuna batasunera eramaten saiatzen, ezta
lehenengo funtsa aurkitzen ere, baizik eta sinboloak infinitorantz bilatzen.
Den dena botererako borondatea ("Wille zur Macht") izateak
kontraesan bat irudi lezake bada. Badirudi hau azken funtsari
buruzko erantzun metafisikoa dela. Ez da hola. Ezin da botererako borondatea zentzu politikoan ulertu.
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Borondatea ez da bakarra. Batzuek besteei inposatu nahi
dizkieten pultzio eta instintoak inguratzen ditu. Hauek borondate bakartzat hartzea itxurazkoa da, hizkuntzaren on(!lorioa.
Borondate deitzen duguna sintoma da eta ez kausa. Baina, horrez
gain, botererako borondatea ez bakarrik fenomeno psikiko eta
gizatiarrei, baizik eta mundu osoari aplikatzen zaie.Indarrek
hartzen duten norabideari aplikatzen zaio. Botere eta borondatea bereiztezinak dira, borondateak boterea desiratu eta bilatu
egiten duelako, gehiago izan nahi duelak.o.
Badago bizitzeko bi era: ekinazko eta kontraekinezkoa, goranzkoa eta beheranzkoa edo dekadentea. Beheranzko borondatea
" ezer zearen borondatea edukitzea borondaterik ez edukitzea
baino nahiago duena" da.
Botererako borondatearen indeterminazioak anabasa dakar.
Anabasa hau Nietzschek " Izaki kunplexuentzako kontzerbazio eta
hazkuntza kondizioak, iraupen erlatibokoak bilakaeraren barnean", zeinen balorea botererako borondateak ezartzen duen, bezala definitzen duen baloreen hondoratzearen ondorioan izan
daiteke.
Funtsa honekin definitzen ditu Nietzschek ongia, gaizkia
eta zorionaren kontzeptuak, kristau tradiziokoej. oposatuz:
"Zer da ona? -Botereko sentimendua, botererako borondatea,
botere bera gizakiarengan altxatzen duen guztia.
Zer da txarra? -Ahuleziatik datorren guztia.
Zer da zoriona? -Boterea handitzen delako sentimendua, oztopo bat gainditua izan delakoa"
Bereziki harrigarriak dira hitz hauen inguran Nietzschek
egindako proposamen etimologikoak. Honela, latinezko "malus"
grekozko "beltza" esanahiarekin gonbaratzen du, larru beltza
edo hile beltzak gizaki arruntarekin alkar zitezkeela aditzera
emanez. "Bonus-en etimologia bilatzeko, aintzineko "duonus" bat
zegoela suposatzen du (bellum duellum duenlum bezala,non duonus
hori mantetzen dela bait dirudi). Bonus, berez, burrukaren, di-
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bisioaren (duo) gizona izango litzateke.
Goiko definizioei eutsiz, gizakienganako maitasuna ahulak
eta gizarajoak hil behar izatean eta hiltzen laguntzean datza.
Horrexgatik, horiekiko erruki aktiboa, hau da, Kristautasuna,
bazioa baino okerragoa da. Kristau etxaberea, saldo-aberea, gizaki abere gaixoa da.
Beraz, kristauari eraso egin behar zaio. Izan ere, berak
mespretxatu behar den gizaki moeta goresten du. Berak arrazoia
usteltzen du, baita izpiritu indartsuenena ere, beren instinto
gorenak bekatu bezala senti araziz. Usteltasun, edo ustelkeria,
kontzeptu hau dekadentziaren zentzuen ulertzen da. Gizarteak
gaur egun asumitu dituen baloreak oro balore dekadenteak dira.
Gizarteak kaltegarria zaiona, bere instintoak ezabatzen dituena, aukeratu du. Botererako borondatea, hazkuntza institutoa,
indarrak pilatzeko nahia faltatzen zaio. Indar hau gupida edukitzearekin galtzen da, kristaua izaten denean. Gupidak eboluzioko legea eragozten du, hautapen legea hain zuzen. Gupida nihilismoaren praxisa da.
Baina, zeri deitzen dio Nietzscheek nihilismoa? Nihilismoak
baditu Nietzscherengan bi zentzu gutxienez: balore gorenak ukatu eta ezabatu egiten ditueneko egoera modernoa, eta Platonengandik mendebaldeko historiaren bilakaeraren barruko logika.
Azken zentzu honetan, bcti cgon i2an da beheranzko
baloreen ezarpenaren atzetik egon den heinean.
Kristau dekadentzia zabaltzen duenaren aurka bereziki bideratzen dira Nietzscheren erasoak: "apaiza, ukatzaile hori, kalumniatzaile, bizitzaren pozointzaile profesionala (...)" "Bere
gorputzean teologoen odola daramanak gauza guztien aurrean jokaera makur eta desonestu bat hartzen du aurrez" "Teologo batek
egiazkotzat hartzen duena, hori da, beharrez, faltsu: honetan
badago ia egiazko erizpide bat".
Apaizen eman zaien botereaz kontzientzia hartzen dute,
Ja nkoaren beraren boterean parte hartzen dutela. Ez dira jain-
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koak, baina ezta fededun xumeak ere. Jainkoa ordezkatzen dute,
eta bere esklaboak dira; baina, gizakiei dagokienez, zanpatzaile dira. Hauek dira barkamena eman dezaketen eta Jainkoarenganako bitarteak izan daitezkeen bakarrak. Horregatik hilkorrak
haino gehiago izateaz harrotzen dira. Nietzscheren hitzetan:
"apaiza gaitzondoaren norabidea aldatzen duena da". Bera da
areriorik gaiztoena, indargabeena bait da. Gorrotoa, beraz, bere baitan handituz doa, zerbait "okaztagarri" bihurtuz. Bere
mendekua izpirituala da, eta etsaien baloreen transbaloraketa
baten bidez zertzen da: "zoritxarrekoak onak dira, txiroak,
indargabeak, baxuak birtutetsu bakarrak dira. Jainkoak bedeinkaturiko bakarrak, hauentzat baino ez dago zorionbiderik. "Berak patuarekiko adostasunaren alde egiten du eta kontzientziak
minaren narkosia, lan aberegarria, poz ttipien antolaketa eta
gizakiak bere oinazea maite araztearen bidez lotarazten ditu.
Herri gehienetan filosofoa apaizen eratorri bat besterik ez
da. Honek filosofiaren desnaturalizazio bat suposatzen du, hura
zientziatik urruntzen delarik. Nietzschek filosofoei buruz honela mintzatzen denean, Sokrateren herederoak direnez, hala nola dekadentziaren ernamiuna daramaten neurrian egiten du. Horregatik dio filosofoak erdi apaizak direla edo apaizen eratorriak; apaizen lehiakide izan nahi dutelako, beren mediok erabiliz eta autoritate gorena bilatuz.
Ez moralak, ezta erlijio kristauak ere, ez dute errealeitatearekiko harremanik. Ezartzen dituzten kausak irudimenezkoak
dira, harremantzen direneko izakiak irudimenezkoak dira baita;
zientzia, zeinen alde egiten bait dute, antropozentrikoa da,
kausa naturaletik urruna eta, bada, irudimenezkoa; bere psikologia irudiminezkoa da, aladuran, damuan, deabruaren zirikaldian etab. oinarritzen delarik; eta bere teologia irudimenezkoa
da, modu berean, ("Jainkoaren erresuma", "azken epaiketa", "betirako bizitza" ...). Ametsen mundua erligiotsua baino errealagoa da errealitatetik datorren neurrian.
Nietzscherentzat, bere buruan konfidantza duen herri batek
zentzu hone-

bere jainko oropio bat izan behar du.
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tan, bakoitzak bere buruari eskerrak emateko era bat da: eskertasun hori zertzeko jainko baten premia dago. Baina, jainko honek ona eta gaiztoa, lagun eta arerio, izan behar du. Ongian
eta gaizkian miresten da, biak existentziaren aldeak bait dira.
Herri bat ondoratzen denean, galtzaileek beren jainkoa beheratzen dute, "berezko ongi" bihurtuz. Mendekua hartzen dute
garaileen jainkoa deabru eginez. Jainkoak dira "botererako borondatea edo botererako inpotentzia-eta orduan onak bihurtzen
dira beharrez...".
Nietzscheren hizkera erabiliz, Jainkoaren inguruan metafisikoek ehoriko amaraunak hipnotizatu egin zuen. Honela, lortzen
da Jainkoa izpiritu puru, absolutu eta "berezko gauza" bat izatea. Hau da, prezeski, kristauen jainkoa: jainko moetarik ustelduena, dekadenteena, baieztearen ordez, ukatzen duen jainko
bat. Bi milutekotan ez da jainko berririk sortu Europan, baieztapen jainkorik hain zuzen ere. Luteroren erreforma, ordea, katolizismoa baino nazkagarriagoa da, zeren liberalismoz eta
zientziaz mozorrotzen bait da: "kristautasunaren hemiplejia"
da.
Kanten filosofoak lagundu zuen neurri haundi batetan germaniar instinto teologikoa bultzatzen eta indartzen. Egiazko munduaren kontzeptua, eta morala bere esentzia bezala, ez baziren
grogagarritzat jotzen, ukaezintza hartuak ziren behinik behin.
Errealitatea ez da itxura bat baino. Arrazoiak ez du urrutiago
joateko eskubiderik. Kantek bere kontzeptuarekiko begirunearengatiko birtutea proposatzen du, ongia eta gaizkia unibertsalki
baliogarriak bezala. Nietzscheren ustetan, berriz, norberak bere birtute propioa, bere inperatibo kategorikoa asmatu behar
du. Herri batek bere betebeharra betebeharraren kontzeptuarekin
nahastuz gero, hiltzen da. "Bizitza instintoak aurrera eramatera bultzatzen gaituneko egintza batek atseginean dauka egintza
zuzena izateko froga."
Nietzsche behin eta berriro saiatzen da kristautasunaren
aurkako bere erasoa ez dagoela budismo bezalako erligio kide
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baten aurka neurri berean zuzendurik adierazten: budismo eta
kristautasunaren arteko kidetasuna biak erligio nihilista eta
dekadenteak izatean datza. Bestalde, budismoak badu jakintza
eta filosofia mende asko bere bizkar gainean, "kristautasuna
baina ehun bider errealistagoa" izanik. Bera da erligio positibista bakarra. Ez du bekatuaren kontra egiten, oinazearen
errealitatearen aurka baizik. Budismoak egoera leun, mantso eta
liberal bat bilatzen du. Bere helburua begikotasuna, lasaitasuna eta desiorik eza da. Helburu hau mundu honetan lortzen da:
ez da perfekziorantz hurbiltzen soilik, eskuratu egiten da baizik. "Budismoa gizaki berantkorrentzako erligio bat da, onbera,
mantso, hiperizpiritual bihurtu diren eta mina errazegi sentitzen duten endentzakoa ("-Europa horretarako prest izateko
oraindik oso urrun dago-"). Hala ere, kristautasunak intolerantzia eta besteekiko eta norberaren buruarekiko krudelkeria dakar, egoera epilepsoideak bilatu eta goretsi egiten ditu:
"kristaua da sentimenei gorrotoa, sentimenen pozari, poza den
heinean..."
Kristautasunaren funtsa batzu ekialdetik eratorriak dira.
Zerbait egia izateak ez duela axola, baina oso garrantzitsua
izan daitekeela hola dela sinestekotan, bramanek, Platonek edo
edozein esoterikok ulertzen zuten gauza bat da. "Honela, adibidez -dio Nietzschek- bekatuak barkatuak direla sinestean pozarik badago, ez da, honen aurresuposaketa bezala, gizakia bekataria izan bebarrik. Baina, orokorki, eta batez ere behar dena
fedea izanez gero, orduan arrazoia, jakintza, ikerketa gaitzetsi behar dira: egiara daraman bidea bide debekatu bihurtzen
da(...)" "Sufritzen dutenak zutik mantendu behar dira ezein
errealitatek zapuztu ez dezakeen itxaropen bat dela medio (..):
haragoko itxaropena, hain zuzen". Honela funtsatzen dira fede
eta itxaropenezko birtute kristauak.
Jainkoarenganako maitasun zertu dadin jainko honek gizon
gazte bat izan behar du pasioak esnatzeko. Emakumeentzat saindu
ederrak egon behar dira, eta birginak gizonentzat. Horrez gain,
maitasunak sufritzen duenaren errealitatearen ikuspuntua lauso' tzen du, eta dena jasaten duenako egoera batera eramaten du.
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Kristautasuna bezalako erligio bat prezeski Israleen sortzea ez da kasualitate huts bat. Are gehiago, kristautasuna
sortu zeneko lekuaren arauera baino ezin da ulertu. Judutarrek
iraundu nahi izan dute mundu osoren errealitatea faltsutu ezezik. Jakinaren gain dekadentziaren instintoen alde jokatzen dute; baina ez hauen morrointzapean, baizik eta hauek menderatuz,
munduaren aurkako harma indertsu bihurruz. Dekadentzia ez da
bide bat besterik. Helburua gizartea gaixotzea da, baloreak
iraultzeak bere iraupena bera arriskutan jarriz.
Hasiera batetan, Yahvek eta Israelgo herriak harreman zuzenak bazituzten ere, hau da, hasiera batetan Yahve bizitza eta
baiezpen jainko bat baldin bazen eta bere herria prosperitatearengatik eskerturik bazegokion, eta geroxeago, anarkia eta gerla garaian, ikuspuntu hori mantendu bazen ere, itxaropen guzti
horiek bete ez zirelarik jainko zaharrak ez zuen jadanik balio.
Orduan, bere kontzeptua aldatu zen, iraundu ahal izateko desnaturalizatu egin zen, Nietzschek dioenez, Yahve jainko baldintzatu, apaiz agitatzailean tresna, behurtu zen. Hemendik aurrera, zoriona saritzat eta zoritxarra bekatuarengatiko zigortzat
hartuko dira. Jainkoak ez du jadanik laguntzen, eskatu egiten
du. Guzti honek kausalitate naturala iraultzen du: kausa eta
ondorioa "buruz behera" geratzen dira. Morala ez da jada bizitzerako, bere antitesi bilakatu da.
"Zer da moral judutarra, zer da moral kristaua? Azarea, bere inozentzia kenduta; zoritxarra, "bekatuaren" kontzeptuak zikinduta; ongia, arrisku, "zirikaldi" bezala, kontsideratuta,
ondoeza fisiologikoa, kontzientziaren harrak pozoinduta..."
Behin Jainkoaren kontzeptua faltsutuz gerotan, apaizek beren herriko historia osoa faltsutu behar izan zuten, eremu
ligiotsura eramanez, "iragan hori Yahveren kontrako errua eta
zigorra, Yahveren aldeko debozioa eta saria eskuratzeko tresna
salbifiko kirtena eginez". Gizakiak zer egin behar duen behingoz eta betikoz ezartzen da. Bere balioa Jainkoarenganako obedientziaren heinearen bidez neurtuko da.
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Gauzak honela apaizak denaren balioa jartzen du, eta "Jainkoaren erresuma" izendatzen du, eta horretara iristeko eta mantentzeko bitarteei "Jainkoaren borondatea" deitzen die, "Jainkoaren borondatea" zabal dadin, errebelazio bat behar da; ere
honetan, "eskritura sakratu" bat sortzen da. Hola apaizak toki
guztietan eta momentu orotan (jaiotzean, gaixotasunean, heriotzean eta sakrifizioan, afarian alegia) ezinbesteko bihurtzen
du bere burua.
"Apaizak natura desbalioztatu, desantifikatu egiten du:
prezio honetan erabat dirua (...)" "(...) apaiza bekatuengatik
bizi da; bekatuak egin daitezelako premia dauka..." "Jainkoak
penitentzia egiten duena barkatzen du -argi eta garbi esanda:
apaizaren morrointzapean jartzen dena".
Israel kristautasuna, "errealitatearekiko orain arte gainditu gabeko etsaitasun era hilgarri bat, "sortzeko tokirik
apropos,ena zen. Koherentziaren goren puntuan bezala azken
errealitatea ukatu zuen: judutar herri aukeratuena.
Nietzschek uste du lehen eta azken kristaua Jesus izan zela, ordenaren eta jerarkia sozialaren lehentasunaren aurka,
"Israelgo sainduen" aurkako bere iraultza gaizki ulertua izan
zela eta badela. Anarkista saindu deitzen dio, gizarte zentzugabeki apolitiko batetan kokaturiko kriminal politiko bat zelakoan egonik. "Hori izan zen gurutzera eraman zuena: honen froga
dugu gurutzean bertan ipinitako inskipzioa: Bere aurre propioaz
hil zen". Faltsua da, beraz, besteen aurreaz hil zela.
Jesusek besteei aurre egiteko kapazidaderik eza birtute bihurtzen du. Minarekiko hipersentikortasun batetik, errealitateari ihes egitera, barneko mundu bat sortzera, kanpoko munduaren aurrean hasi bat eraikitzera pastzen da. "Jainkoaren erresuma zeuen baitan dago". (Lukas, 17, 20-21)
Kristautasuna bada, sufritzeko eta sentitzeko ahalmen handiegi baten ondorioan den errealitatearekiko gorrototik dator,
baita "(...) kontrajartze oro jada ezatsegin jasenezin bat be-

•

137
zala sentitzen duen" ahalmena honen ondorioa den "ikusiezin eta
etsaitasun ororen uko instintibo (...)-tik ere. Maitasuna, beraz, bizitzeko azken aukera da. "Minaren bildurrak ez dezake
maitasun erligio batera baino eraman..."
"Berri onak" konkistatzen ez den fede bat, edukitzen dena,
saririk ematen ez duena, berez saria dena, iragartzen du. Fede
honek ez du frogarik, ez miraririk, behar. Bera da guzti hori:
"Jainkoaren erresuma" da. Barrukoa da garrantzia daukan bakarra, bestea zeinu, sinbolo da. Ez du kultura, ezta estatua ere,
ukatzen: ezin du ukatu arrazoiak fede bat froga lezakeenik
onartzen ez duelako. Ez du ezta beste fedeen kontra egiten ere.
Thangelioan zigor eta sari kontzeptuak ez dira azaltzen,
zeren Jainkoarekiko harreman urruna desagertu bait da. "Ebangelioarekin desgertu zena "bekatu", "bekatuaren ezabaketa", "fede", "fedeagatiko berrerospena" kontzeptuan judatasuna izan zen
-doktrina eklesiastiko judutar osoari egin zitzaion uko berri
onean". Berrerospenaren doktrinaren interpretazio txarraren
froga bat Jainkoa seme bat duen pertsona bat, bere erresuman
bizi dena, kontsideratzea da.
Jesus ez zen gizakiak berrerosteko hil, nola bizi behar den
erakusteko baizik. "Berak humanitateari utzitakoa praktika da".
Eliza ia ebangelioaren antitesiaren gain eraiki da. Geroxeago,
kristautasunak inperio erromatarraren azpiko kultoak jasoz eta
bere baitan sartuz joango zen.
"Ebangelioa gurutzean hil zen. Harez geroztik ebangelioa
deritzona berak bizirikoaren antitesia zen: "berri txar bat",
"disangelio bat". Baina, bahin Jesus hil eta gero, bere diszipuluek errudun bat bilatu behar zuten .
Errudun hori judutarren estamentu gorena izango zen. Hemendik atera zuten Jesus ordenaren aurka zegoelako ideia eta beren
buruak ordenaren aurka ere jarri zituzten. Ordurarte, ez zuen

Jesusek ezaugarri burrukalari hori izan. Bere diszipuluak ez
zeuden bere erahilketa barkatzeko prest. Kristauei ez dagokien
mendekuaren nahi bat nagusitu zen: epaiketa baten beharra zegoen. Honela sortzen da Jainkoaren erresuma bere arerioak jujatzera etorriko delako ideia. "Betiereko bizitza behar da Jainkoaren erresuman eternalki ere ordainez hartzeko". Paradisuaren
dohatasuna ez litzateke, beraz, mendekua baino izango. Nietzschek aipatutako Tomas de Aquinoren hitzetan: "dohatsuek zeruko
erresuman kondenatuen zigorra ikusiko dute, beren dohatasunak
gehiago poztu di'czan". Baina, gorroto izakutua eta kristautasunaren mendeku izpiritua hoberen ikusten deneko obra Juanen Apokalipsia da "mendekuak bere kontzientziaren gain duen idatzitako erretolikarik basatiena".
Jainkoak gertatu zena nola onartu ahal izan zezakeen adierazteko, asmatzen da "erantzun ikaragarri eta absurdu bat:
Jainkoak bere semea bekatuak berrerosteko biktima bezala eman
zuen." Errugabe baten sakrifizioak, beraz, errudunak berrerosteko balio du. Itxuraldapen hauen bidez hasieran ebangelioari
ez zegozkion kontzeptuak sartuz doazkio: epaiketa eta itzultzea, heriotza sakrifizio bezala, birbizkundea... Zorrozkeria
judutarra Jainkoa gurutzean iltzatzera iristen da, bere etsairik txarren bailitzen ukatzera. Honela, Jesusen martirioak Israelgo etsai guztiak erakartzen ditu, lilurapenaren trikimailuan eroriz. Behintzat, Israel gurutzearen zeinuarekin garaitzen da bere mendekuan: esklaboen moralen zabalkuntza, alegia.
Hemendik aurrera, kristautasunaren egile nagusienaren aurka
zuzentzen ditu Nietzschek bere eraso guztiak: Pabloren aurka,
hain zuzen. Bera izan zen bere gorroto disebangelistatik, bere
apaiz instinto judutarretik benetazko kristautasunaren antitesia agerterazi zuena. Berak judutar herriaren historia ezabatu
zuen; bere egintzen justifikapen bihurtuz. Berak profeta judutarrak bere "berreroslearen" profeta bilakatu zituen. Horren
ondoren, Eliza arduratuko zen humanitatearen historia osoa
kristautasunaren prehistoria bezala faltsutearen bidez obra
osatzen. Era honetan, kristautasunaren aurreko erligio guztiak
majuskulazko Erligioaren bidean egon diren pausak izango dira.
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Pablok ez du jesusen praktikatik, egiazko kristautasunetik,
ezer mantentzen. Jesusen bizitza bere helburuetarako erabili
ezin zuenez gero, gurutzean bere hilketaz bailatu zen eta birbizkundearen gezurra osatu zuen. Bitarteek ez zioten axola bere
helburuak lortzeko bidean. Beranduago, Mahomak Pablorengadik
jasoko zuen hilezintasunaren sinestea apez-tirania lortzearren.
Gezur honek arrazoi oro desegiten du, norberaren harrokeria
kOipatzen du, mundua salbazio pertsonalaren inguruan bira arariz. Gizakiak jadanik berdinak dira Jainkoaren begien aurrean,
jainkoaren e:cresuman izango dira.
"Kristautasunak hiltzerainoko gerla egin die gizakien arteko distantzia eta begirunezko sentimendu guztiei, hau da, gorapen eta kultura handitze ororen aurresuposaketari (...)" "Kristautasuna zolutik-herrestan-dabilen guztiaren iraultza da,
goiera duen denaren aurkako 1raultza alegia" "Z talen ebangelioak zitaldu egiten du..."
Bibliak hitz bakoitzaren atzean zailtasunak gordetzen ditu.
Judutarrek idatzia da eta, beraz, itxuraldatua eta okertua. Judutarrak maisuak dira "gezurrak sainduki egiteko" arteari dagokionez eta kristautasuna arte honen gailurra dugu. Era guztietako jendea engainatu izan du, garai onenetako pentsalari onenak barne direlarik. Inozentziazko liburu bat bezala irakurri
izan da, apez gaiztakeriak jositako liburu bat izan arren.
Moralaren bidez menderatu egiten dute apaizek humanitatea.
Ona bakarrik apaizari komeni zaiona da. Jainkoaren izenean jujatzen dute eta molestatzen dituen guztia infernura kondenatzen
dute. Beren bizitza bizitzaren eredua da; berenganako manakortasuna, betebehar bat; beren akatsak, birtuteak. Baloreen norabidea heren probetxuz zuten. "Instinto judutarra" humanitate
osoaren aurka, eta ez bakarrik judutarren aurka, erabili zuten". "Kristaua konfesio libreagoko judutar bat da soilik".
Biblia osoan zehar gezurra igarriagatik, Pabloaren epistoletan eta apostoletan egintzetan izpiritu juduaren ustelkeriaren gradua oso ongi ikus daiteke. "Pablo mendekuaren apostol
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guztietatik handiena izan da." Horregatik, komenigarria da
"Testamentu Berria" "eskularruez" irakurtzea. Baiezpen hau
Nietzschek datozen esaldiak bezalakoekTh hornitzen du:
"Testamentu Berrian instinto gaiztorik baino ez dago (...).
Bertan dena da bildurra, dena begiak ixtea burua engainatzea".
"Fariseoek eta eskribariek kontrako hauengandik (lehenengo
kristauengandik, alegia) abantaila ateratzen dute, zenbait birtute izan behar zuten hain ere lotsagarriz gorrotatuak izateko"
"Edozein hitz lehenengo kristau baten ahoan gezur bat da,
berak egiten duen egintza oro, faltsukeria instintibo bat, -bere bolore guztiak, bere helburu guztiak kaltegarriak dira, baina berak gorrotatzen duen edonork berek gorrotzen duen edozerk
badu baliorik..."
Are gehiago, Testamendu Berriaren esaldi baliotsu bakarra
Pilatorena da; bere aurrean egiten den "egia" hitzaren abusua
ikusita, dioenean: "zer da egia!"
Fedea, inperatibo bezala, zientziaren elkartezina da. Beraz, apaizaren burruka arrisku horren kontra zuzendu behar da.
Jainkoak emakumea, "berez sugea, Eva, dena" sortzen duelarik,
honek gizona ezagutzazko zuhaitzetik dastatzera bultzaten du.
Gizakia honela bere sortzailearen lehiakide bihurtzen da:
"zientziak Jainkoari berdin bihurtzen du". Zientzia da bekaturik handiena, bekatu bakarra. Honetaz defendatzeko, Jainkoak
gizakia paradisutik botatzen du: miseriarik eta gaixotasunik
txarrenetara kondenatuz: gizakiak ez du pentsatu behar!. Baina,
hala eta guztiz ere, gizakiek ezagutzen jarraitzen dutenez,
apaizek gerlak asmatzen dituzte.
Ezagutzeko bi gauza behar dira: betarik eduki eta begirada
errealitatera zuzentzea. Apaizak lehen puntua gizakia zoritxarreko bihurtuz, erru sentimenduak eta kontzientzia txarrekoak
bere baitan sortuz eta penitentzia gogorrak egitera kondenatuz
ebazten du. Guzti honek gizakiaren baitan kausen zentzua dese-
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gitea lortzen du. Bigarren puntuari dagokionez, bere baitan eta
ez bere burutik at begira dezan eginez ebazten du. Eta, noski,
kontzientzia txarraren menpea dagoen gizakiak ikusten duena sufrimendua da.
"Kanporantz asetzen ez diren instinto guztiak barrura
itzultzen dira, hau da nik gizakiaren barneraketa deitzen duena: bakarrik ere honetara bilakatzen da gero bere arima deritzona. Barneko mundu osoa (...) sakontasuna, zabalera, altuera
hartuz joan zen kanporanzko asetzea inhibiturik geratu zen
heinean". Mendeku desirek, oldarkotasunak etab. behin bere jaberen aurka itzuliz gero, kontzientzia txarra sortzen dute.
Kontzientzia, beraz, instintoren barneraketa bat da.
Aundua, bada, ez da dirudienaz adierazten, fantasmak eta
arimak, sariak eta zigorretako jeroglifiko ilunen zeinu bezala
baizik. "Apaizek bekatuaren asmakizunari esker menderatzen du".
Fedea, halaber, asmakizun antizientifiko bat da. Fedea ez da
frogatzen, errezibitzen da, grazia bat da.
Baina, apaizaren lotsagabekeriak atseginarena bezalako falaziak frogak bailiren zabaltzera eramaten du: fedea, honen
arauera, egiazkoa da gizakia zorionekoa egiten duelako. Baina
hau, Nietzschek dioenez ez dago frogatuta, bakarrik aginduta,
fedea izan duten haiek joango bait dira zeruetara. Gainera,
zerk bermatzen du egiazko juizioek faltsuek baino atsegin
gehiago sortu behar dutela?.Experientziak, aldiz, pena merezi
dena eskuratzeko zaila dela eta lortzeko sufritu behar
dela erakusten digu. Honela, beraz, 180 gradutako birakuntza
ematen dio arrazonamenduari. "Fedeak gizakiak zorioneko bihurtzen ditu, gezurra dario beraz...". "Fedeak ez ditu mendiak mugitzen, mendiak jartzen ditu lehenik ez zeudeneko tokian".
Apaiza gizakia gaixotzen saiatzen da. "Krisi erligiotsu bat
herri batetaz jabetzen denean urduritasunezko izurriteak izaten
ditu beti ezaugarri gizaki erligiotsuaren "barruko mundua"
gainkilikatuen eta ahituen "barruko munduaren" antzekoa da, berarekin nahasteraino; baloreen balore bezala kristautasunak hu-
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manitatearen gain ezarritako egoera "gorenak" ere ep.ileptoideak
dira. -Elizak ad majorem dei honerem eroak eta iruzurtzaile
handiak besterik ez du kanonizatu (...)" Kristautasuna osasuntsuen aurka zuzenduriko gaixoan arrenkura da. Teologoa ez da
ezta ongi irakurtzeko kapaz ere. Gertakariak faltsutuz irakurri
behar ditu, bere gisara interpretatuz.
Teologoak kristautasunaren alde jasotzen duten beste "froga" probidentzia jainkotiarra da. Nietzschek ez dio froga honi
inolako garrantzirik ematen. aburuz, berez errefusatzen
da. Jainkoa mandatari eta morroi bihurtzea eta kasualitatearekin nahastea bere aurkako argudiorik onena da.
Martiriei dagokienez, ez dutela ezer beren kausaren alde
frogatzen dio; aitzitik, beren kausak egiarekin zerikusirik ez
duelako ideia indartzen dute, beren bizitzen sakrifizioaren bidez beren ahalmenak kamusturik daudela baino erakusten ez dutelako. Martirien heriotzen zoritxar handia humanitate liluratu
dutela izan da. Horregatik, iradokitzaileen "kirtenkeria historiko-mundiala" da kontrakoen jarreraren alde jokatu dutela martiriak hilez eta torturatuz.
Fedea ere honetan justifikatzeko premia, eta fedea bera,
ahuleziatik datoz, zeren sinestunak ez bait du berezko indarrik, erabilia izan behar den bitarte soil bat besterik ez delako. Izpiritu handiak, izpiritu indartsuak, berriz, eszeptikoak dira. Ez dira usteren morrointzapean jartzen, beren borondatez erabili eta menderatu egiten dute baizik.
Sinestunak ez du egiari eta gezurrari dagokienez oneztu
izaterik. Gezurretan dabil, bada, ikusten duena ikusi nahi ez
duelako. Hau da gezurrarik ohizkoena: norberaren buruareriko
gezurra. Badago, horrez gain, arazorik non egiari eta ez-egiari
buruz erabakitzea zilegi ez bait zaio gizakiari: "Arazo gorenak, baloreari buruzko arazo gorenak giza-arrazoitik harago
daude..." Filosofiaren benetazko eginkizuna arrazoiaren mugak
ezagutzea da.
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Gezurraren eskubidea eta errebelazioko zorrozkeria apez
eraren ezaugarriak dira, baita apaiz paganoarenak ere, zeren
eta "paganoak dira bizitzari baietz ematen dioten guztiak,
zeinentzat "Jainkoa" gaUza ororen baietz handia izendateko hitza den". Gezurrak egiterakoan, benetazko garrantzia duena helburua da. Nietzschek kristautasunari leporatzen diona bere gezurra gezurrarik izatea da, bere helburu saindurik bere eza.
Haserrea eta ezkortasuna jendailari propioak bazaizkio,
soilik giza izpiritualenei ez zaie edertasuna debekatzen: bakarrik hauengan ez da ahulezia. Gizaki izpiritualarentzat mundua
hobezina da. Zoriona autogainditzean, bere buruarekiko gogortasunean, gehienek ezatzegina baino ikusten ez dutenean, aurkitzen du. Bigarren mailakoak hurbilen dagokienak, ordena zaintzen dutenak, gobernatzeko nahigabean laguntzen dituztenak dira. Eskulan eta egintza profesionalez arduratzen direnak kaxkarrak dira; baina kaxkarra izatea ez da ezduina eta ez zaio eragozpenlk jarri behar: "kaxkarrarentzat, kaxkarra izatea bere
zoriona da". Eskubideek ezberdintasunaren oinarriarekin baino
ez dute existitzerik, Nietzscherentzat, eskubide bat pribilegio
bat delako. Bidegabekeria eskubide berdinak eskatzean datoz.
Bekaitza eta mendeku dira, hain zuzen, gaizki ororen iturriak.
Honetan anarkistak eta kristauak bat datoz, deusestapena helburu bakarra bait dute. Mundua deuseztatzera, beren buruen gainetik zutik dirauen guztia suntsitzea, ezduina eta lotsagarria
denaren mailan berdintzea, egintza sakratutzat hartzen dute.
Agian, erligio kristauari buruzko Nietzscheren pentsaeraren
laburpenik egokiena, berak "Antikristo-ren azken aforismoan eta
kristautasunaren aurkako legean egiten duena izan daiteke:
"-Honekin konklusiora iritsi naizenez, nere sententzia
emango dut. Nik kristautasuna kondenatzen dut, nik Eliza kristauaren aurkako salatari batek ahoan inoiz eduki ez duen salaketarik ikaragarriena altxatzen dut. Bera da enetzat imajina
daitekeen ustelkeriarik handiena, berak ustelkeria posiblerik
azkena nahi izan du. Ez du Eliza kristauak bere ustelkeriaz
ezer ukitzeke utzi, baloreak oro ez-balore bihurtu ditu; egia
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oro, gezur; onestitate oro, arimaren baxukeria. Norbait ausart
dadila niri bere bedeinkazio "humanitarioez" mintzatzen!. Edozein zoritxar kentzea bere erabilgarritasunik sakonenaren aurka
doa, -zoritxarrak direla medio bizi izan da, berak sortu ditu
zoritxarrak bere burua betiko zedin... Bekatuaren harra, adibidez: Eliza da humanitateari zoritxar hori ekarri diona!- "Jainkoaren aurrean arimen berdintasuna", faltsukeria hori, sentimendu zitalak dituzten guztien arrenkurentzako aitzaki hori,
iraultza, ideia moderno eta ordena sozial osoaren dekadentzia
printzipio bihurtu den kontzeptu lehergarri hori -dinamita
kristau da... Kristautasunaren bedeinkazio humanitarioak! Humanitasetik autokontraesan bat ateratzea, autodeshohore bat,
gezurrerako borondate bat edozein preziotan, higuindura bat,
instinto on eta onestu guztien mespretxu bat! -Hauek izango
lirateke niretzat bedeinkazio kristauak! -Bizkarroikeria Elizaren praxis bakar bezala; klorosiseko bere idealarekin, saindutasun bere idealarekin, odol osoa bukaeraraino edotea, maitasun
oro, bizitzaren esperantza osoa; haragoa, errealitate osoko
ukapen borondate bezala; gurutzea, inoiz izan ez den konjurarik
azpikoenaren ezagutzaren zeinu bezala, -osasuna, edertasuna,
egitura, adorea, izpiritua, arimaren ontasunaren aurka, bizitza
beraren aurka...
Kristautasunaren aurkako betiereko salaketa horma guztietan
idatziko dut, hormarik dagoen nonnahi, -badauzkat itsuei ere
ikus araziko dieten hizkiak...Nik kristautasunari madarikazio
handi bakarra, zeinentzat bitarte nahiko pozointsurik, ixiltsurik, lurrazpikorik, txikirik ez dagoen, deitzen diot...
Eta denbora fataltasun hori hasi zeneko dies nefastus-etik
neurtzen da -kristautasunaren lehenengo egunetik! -Zergatik ez,
hobeto, bere azken egunetik? -Gaurtik? -Balore guztien transbaloraketa!..."

KRISTAUTASUNAREN AURKAKO LEGEA
Bizioaren aurkako hiltzerainoko gerla: bizios kristautasuna
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da.
Lehenego artikulua.- Kontranaturaren era oro bj_ziotsua da.
Gizakien espezier1k biziotsuena apaiza da: berak kontranatura
irakasten bait du. Apaizaren aurka ez dago arrazoirik, espetxea
baizik.
Bigarren artikulua.- Zerbitzu kristau batetan parte hartze
oro moralitate publikoari eraso egitea. Protestanteekin katolikoekin baino gogorrago izango da, gogorrago protestante liberalekin ortodoxoekin baino. Kristau izatearen kriminaltasuna
norbera zientziara hurbiltzen den neurrian handitzen doa. Kriminalik kriminalena, beraz, filosofoa da.
Hirugarren artikulua.- Kristautasunak basiliskoaren bere
arraultzak gorde ditueneko leku madarikatua erraustua izango
da, eta, Lurreko toki aipaezin bezala, ondokoen terrorea izango
da. Bertan suge pozointsuak haziko dira.
Laugarren artikulua.- Kastitatearen predikazioa kontranaturako kifia publiko bat da. Bizitza sexualarekiko mespretxua,
ezpuru" kontzeptuarekin zikintzea bizitzaren izpiritu sainduaren aurkako egiazko bekatua da.
Bostgarren artikulua.- Apaiz batekin mahaia berean bazkaltzeak egoizten du: Horrekin norberak bere burua gizarte onestutik eskomikatzen du. Apaiza gure jendaila da, -debekatuko da,
gosez erahilko da, basamortura botako da.
Seigarren artikulua.- Historia "sakratua" merezi duen izenaz ezagutuko da, historia madarikatua hain zuzen; "Jainko",
"salbatzaile", "berrerosle", "saindu" hi.tzak irainak bezala
erabiliko dira, -kriminaleentzako ezaugarri bezala.
Zapigarren artikulua.- Bestea hemendik dator.
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"Eta biziki eskaini nion nire bihotza lurra sendiari, eta
sarritan, gau sakratuan, heriotza arte, fidelki maitatuko nuela, beldurrik gabe, bere halabeharrezko zama astunarekin, eta
bere enigmak gaitzetsiko ez nituela zin egin nion. Horrela, berarekin lokarri hilgarri batez lotu nintzen". Lokarri hau errebelamenduaren ezaugarri da, ez errebelamendu moderno edo aintzinako, metafisiko edo historikoarena, errebelamenduarena baizik. Camus momentuko errealitate, hilketa lojikotik abiatzen da
eta bere zuribideak argitzen saiatzen da.
Orain dela urte batzu asko ukatu izan zen, suizidioaren bidez ere. Jainkoak, munduak eta neuk engainatzen naute; beraz,
htltzen naiz; suizidioa irtenbidea zen. Gaur egun, ideolojiak
besteak, engainatzaile bakarrak, besterik ez ditu ukatzen: beraz, hil egiten da. Camus-en azterketa honek suizidio eta zentzugabekoari buruzko hasitako hausnarketa bat burutu nahi du
hilketa eta errebelamendua arakatuz. Zentzugabekoa beti kontraesankorra da eta beti hilketan amaitzen da. Sinismentk ez badago eta dena posiblea baldin bada, ez ekitea erabakiko da, hilketa onartzea suposatzen duena. Ekiten bada, balore bat falta
da eta, ez dagoelarik, efikazia aukeratzen da. Hau indartsuena
ezartzearekin parekatzen da. Nihilismo eta ukapenetatik abiatuz, hilketak leku nagusia beteko du.
Hau horrela balitz, hil egiteko presta gintezen naikoa
izango zen, logikoa garrien gain ezarriz. Baina, Logika ez da
kontraesankorra den zerbaiten gain eraikitzen, eta zentzugabekoaren nozioa bada, zeren hilketa batera posible eta inposible
dela baieztatzen bait du. Bizitzak zentzurik ez daukala esatean
posiblea da; baina, hau esateko bizirik egon behar da. Ukapen
absolutua norbera eta besteen deseuztapen absolutuarekin bukatzen da. Suizidioa eta hilketa gai berberaren bi aspektu baino
ez dira. Honegatik, egokistasuna kentzen badio, hilketari berdin egin behar zaio. Zentzugabekoak irtenbiderik gabeko egoera
batetara bultzatzen gaitu. Hemendik ateratzeko, batzuk egoeraren eskakizunak aukera dituzte errebelamenduari bidea garbitzeko. Ezertaz sinesten ez dudala eta dena zentzugabekoa dela
oihukatzen dut, baina (Descartesen zalantza metodikoan bezala-
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xe) nire protesta sinistu behar dut: honetaz ez dago zalantzarik. Horrela, zentzugabekoan barne, lehenengoa errebelamendua
da.
Zer da gizaki errebelatu bat? Zapalkuntza bati uko eta eskubide bat baieztatzen duen gizaki bat. Lehen ixildu egiten
zen; orain, berriz, hitzegiten du eta, ezetza ematen badu ere,
balore bat aldarrikatzen du. Ezetza ematerakoan, esklabuak
aginte konkretu hori eta esklabutasuna ere baztertzen ditu.
"Guztia ala ezer"-ean murgiltzen da: ongi horrekin bat egin ala
indarraren aurrean suntsitzea. Balore horrek ekintzatik eskubiderako iragapena suposatzen du. Gizaki guztiek baltzuan duten
balore baten izenean eragiten du gizabanakoak: edo, behientzat,
baltzuan dutelakoan. Errebelamenduak giza izaera bat existitzen
dela somatzera garamatza. Errebelamendua ez da berekoia; besteengan zuzengabekeria ikustean sor daiteke. Ezta interes berdinak dituztelako sentimendua. Helburu identifikazio eta parte
hartzea besterik ez da. Gizabanakoa ez da defendatu nahi duen
balorea; balore hori osatzeko gizaki guztiak behar dira. Gizakia bere kideengan izaten da; elkartasuna kateetik sortzen da.
Scheller-ek, bere aldetik, errebelamendua eta gaitzondoa parekatzen zituen. Egia esan, errebelamenduak gizikiarengan ideiaren menpe jartezina den alde kementsu hori besterik ez du kontutan hartzen. Hala ere, zentzu zabalagoz ikusi behar da nozio
hau gaitzondoan ez erortzeko.
Errebelamendu gogoa oso gutxitan azaltzen zaigu ezberdintasun haunditazko (kasta hinduetan) edo berdintasun osozko (gizarte primitiboetan) gizataldeetan. Gizartean, errebelamendua
berdintasun teorikoak ezberdintasuna estaltzen duen tokitan
besterik ez da agertzen. Halaber, indiar batek ez dio bere buruari errebelamenduaz galdetzen, lehendik erantzuna emanda bait
dago: sakratua. Mitoak metafisika ordezkatzen du. Haatik, sakratua izan baino lehen eta ondoan errebelamendua dago. Errebelatuak mitotik kanpo kokatzen du bere burua eta giza orden bat,
non erantzun guztiak gizatiarrak bait dira, bilatzen du. Gizaki
batentzat bi unibertso besterik ez daudela esan genezake: sakratua eta errebelamendua.
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Zentzugabeko mugimenduan oinazea indibiduala da; baina,
errebelamenduztik gero, talde kontzientzia eta denon abentura
agertzen da. Errebelamenduaren sorreran somatzen den balore nahasgarri hori elkartasunean gorpuztatzen da. "Erebelatzen naiz,
beraz gu gara".
Bere azterketan Camus-ek errebelamendu metafisiko eta historikoa bereizten ditu. Bere azalpena jarraituko dugu. Gizaki
bat bere egoera eta kreazio osoaren aurka altxatzen deneko mugimendua errebelamendu metafisikoa da. Gizakia, printzipio bat
gabe munduan anabasa eta hilketa nagusituko zirelakoan dago;
printzipio horren bila dabil. Bere barnean somatzen duen zuzentasuna eta munduan ikusten duen zuzengabekeritasuna kontrajartzen ditu errebelatuak. Bere izaera hilkorra baztertzen duen
batera, egoera horretan bizitzera bortxatzen duen indarra ez du
onartzen. Naiz eta jainkogabe ez izan, blasfemaria da. Botere
baten aurka altxatzen denean bere existentzia baieztatzen du
eta bere egoera berbera ekartzen du. Goiko izate oro kontraesankorra dela baieztatzen du errebelamenduak. Errebelatuak zerutik errege atxilotu bat ekarri nahi du,geroago apaitu eta heriotz zigorra emateko. Honez geroztik, errebelatuak batasuna,
zuzentasuna eta ordena ezagutuko ditu baina bere eskuz sortu
egin beharko ditu. Hemen hasten da giza inperioa, hilketa truke
beharrezkoa bada, eraikitzeko ahalegina.
Has gaitzen Grezian. Prometeo-k bere gorroto jainko guztiei
deihadar egiten die. Grekoek, Satanas baino lehen, errebelatuaren ideia sortu zuten. Hala ta guztiz ere, heuren neurriari jarraituz, errebelatu grekoa ez da kreziako osoaren aurka altxatzen, Zeus-en aurka, jainkoen artean beste bat besterik ez duena, baizik. Grekoek Naturaz sinisten zuten eta, beraz, Naturaren aurka errebelatzea, bere buruaren aurka egitea bezalakoa
zen. Jainko eta gizakien arteko ezberdintasuna mailetazkoa zen.
Bururatzen zitzaien krimen bakarra neurrigabekeria zen. Jainko
pertsonalaren nozioak giza kezka hasten du: mendebaldeko
munduan errebelamenduaren eta kristautasunaren bideak aldentezinak direla esan daiteke.
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Epikuro-rentzat, heriotzak mehatxatzen gaituenez gero, ezer
ez dela frogatu egin behar da; beraz, goza dezagun. Atseginkoitasun hau minik ezan datza. Epikuro-k sentiberatasuna eta itxarepena hil egiten ditu. Jainkoak eta salbazioa ahantz ditzan
gizakia harresi batzuen atzean atxilotzen saiatzen da. Lukrezio-k jainkoak ukatzen ditu, klinamena eraikitzen duenean ere.
Heroi grekoek jainkoekin parekatu nahi zuten heinean, Lukrezio-k heuren lekua hartu nahi du; harresitik kanporatzen da eta
Jainkoa erasotzen du. Epikuro eta Lukrezio-ren jarrerak jainko
pertsonal baten agerpenak adierazten ditu. Cain-ekin batera,
lehenengo errebelamendua lehenengo hilketarekin batera dator.
Errebelamenduaren historia, Prometeo-ren jarraitzaileena baino,
Cain-en semealabeena da. Testamendu Zaharraren jainkoa errebelamendu honen sortzaile da. Hala ere, Jainko eta gizakien arteko bitarteko baten izatea sortu egin du: Kristo. Honek, gizakiaren arazoak barneratuko ditu: heriotza eta gaizkia. Bestaldetik, Nietzsche-k Jainkoa hil dela baieztatzen du eta lurreko
bere ordezkaria, morala alegia, deseuztatzen saiatzen da. Baina, kristautasunak arrazoia bereganatzen duenetik mina izan da
berriz gizakien halabeharra. Jabe eta esklabuaren arteko arraildura irekitzen da berriz eta errebelamenduak jainko zelati
bati oihuka egiten darrai.
"Jainkoak gizakia suntsitu eta ukatu egiten badu, zergatik
izan behar du birtutetsua gizakiak?" galdetzen dio Sade-k bere
buruari. Munduaren ordenaren eta norberaren aurka ibiltzea proposatzen digu. Natura eta, azken finean, sexuaren izenean jainkoari uko egiten dio. Eskatzen duen askatasuna ez da printzipioena, instintoena baizik. Baina, bere nahia mugaraino eramaten duenak dena menperatu behar du; bere nortasuna gorrotoan
datza. Monarkiak jainkoaren ideia, bere legeei oinarria ematen
ziena, mantentzen zuen. Sade-k proposatzen digu Errepublikak ez
duela aginterik bete behar; askatasuna krimena da, edo ez ,da
askatasuna. Hala ere, aurretik prestatutako hilketa bat onartezina da. Pasioaren eroaldian bai.
Suntsitzeko baimenak, '"norbera suntsitua izan daitekeela suposatzen du. Beraz, borrokatu eta menperatu egin beharko da.
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Krimenzaleak bi botere moeta besterik ez ditu onartzen: jaitzaren kasualitatean oinarritua, eta zapaldutak jauntxoekin parekatzen denean lorturikoa Jaun talde bat esklabu kasta baten
gain kokatzeko eskubidea onartzen duen moral batetara iritsi
gara. Sade-k irteerarik gabeko gaztelu itxita sortzen du; Horren baruan, gogo-ahultasuna herbesteratu behar da araudia indartuz.
Nahia eta suntsitzea Naturan legezkoak baldin badira, Naturaren borreroak bihurtu behar dugu. Baina, biktimarik ez dagoenean bakarrik geratzen dira; begiradaz neurtzen dira eta elkar
ezereztatzen dute bat geratu arte. Bakarra da. Sade-k bere buruarekin bat egiten zuen: baina, une honetan, esnatzen da eta
irud::men aberatsezko preso bat bezala ikusten da. Sade-k izateko zoriona lortzeko fikzio bat ekarri zuen. Bere lanak bere superbibentzi nahia adierazten du. Errebelamendu metafisikoaren
ordezkaririk onena dugu.
Sade bezalaxe, erromantizismoa aintzinako errebelamendutik
aldentzen da gaizkia eta gizabanakoari ematen dien lehentasunagatik.Heriotza eta zuzengabekeriarekiko gorrotoak gaizkia eta
hilketaren defentsara garamatza. Heroi erromantikoak ongia eta
gaizkia nahasten ditu; eritziak baztertzen ditu eta "horrela
da" batek, zeinak dena, kreatzailea ezik, onartzen bait du, ordezkatzen ditu. Erromantikoak jainkoaren bortizkeria gaitzesten
du. Bortizkeria kreazioaren mamian dagoenez gero, bere nahizko
bortizkeria batek erantzungo dio. Hala ere, hilketa ez da berez
aholkatzen, baizik eta frenesiagatik, erromantikoaretzako balorerik altuena.
Gizabanakoaren kultuari baino, erromantizismoak pertsonari
edo antzeslearen kultuari ematen dio hasiera; jarrerra bilatzen
da. Erromantikoak (petimetre edo dandya) Jainkoarengandik jasotzen zuen bere nortasuna; bere menpekotasun ukapenaren ondoren
bere nortasuna bilatu beharko du pertsonaia bilakatuz. "Bizi
eta hil ispilu baten aurrean" zen, Baudelaire-ren ustez, erromantikoaren goiburua. Beraz, publiko bat behar du; beti txunditu egin behar du. Erromantikoarentzat, bakarrik egotea ezer ez
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izatea bezalakoa zen.
Nahiz eta dandismoak gizabanakoa eta gaizkia goraipatu, ez
da gizakien alde kokatzen, gizabanakoaren alde baizik. Beti
Jainkoarekiko dandismo bat da; errebelatu erromantikoak Jainkoari aurre egiteko, behar du. Iv'ån Karamzov-ek, edo Dostoievsky, gizakiaren alde eta bere heriotz zigorraren aurka
aritzen da. Beraz, ez du Jainkoa ukatzen. Erromantikoak Jainkoarekiko berdintasuna nahi zuen. Ivån-ek, berriz, Jainkoa goitik epaitzen du. Jainkozko kreazioan gaizkia beharrezkoa bada,
kreazio hau onartezina da. Ez du Jainkoa aldarrikatzen, zuzentasuna baizik. Erromantikoek Jainkoa, gorroto printzipioa izanik, ukatzen zuten. Tvn-ek, ordez, ez du onartzen maitasun
printzipio bezala. Ivâ'n-ek ez du bere burua besterik salbatu
nahi; kondenatuekin elkartzen da.
Hilezintasuna ukatzean, bizitza geratzen zaio. Baina, bizitzeko lege bat, betetzeko printzipio bat behar da eta, hilezintasuna eta birtuteari uko egitean legerik ez dago. Beraz, "dena
onartuta dago"; hemen hasten da nihilismo garaikidearen historia. Ivån Jainko gizahiltzaile baten aurka errebelatzen da,
baina errebelamendu hau miatzen denean, gizahilketaren legea
ondorioztatzen du. Dilema onartzen du: birtutetsu eta ilogikoa,
ala logiko eta hiltzailea izan. Errebelamendua muturreraino
eraman behar da: iraultza. Gizakiak destronaturiko Jainkoaren
lekua bete behar du baina, erreinatzeko lege oro, berea ezik,
ukatu behar da; azken finean, krimena onestea. Iraultza metafisikoa moralatik politikara zabaltzen den momentutik, nihilismo horretatik sorturiko etapa berri bat hasiko da. Krimena
onartuko da eta arrazoiaren errebelamendua zorotasunean bukatuko da.
Stirner-ek berriz gizabanakoari ematen dio garrantzia, giza
elkarteari baino lehen. Halaber, Jainkoa eta gizakiarenganako
edozein Jainko-ordezkari deseuztatzen du. Bere ustez, idolo
guztiak ideia eterneetaneko sinismenetik datoz. Jainkoa niaren
bestelakatze bat besterik ez da, Askatasun bakarra bakoitzaren
boterea izango da, eta egia berekoikeria. Errebelatuak beste
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gizakiekin bat egingo du guztien berekoikeriek bat egiten dutenean. Indibidualismo mundu batetara iristen da; errebelamenduak
berriz krimena onesten da. Bakoitza Estatu eta herriarekiko
kriminala denez gero, bizitzea haustea dela onartu behar da.
Hilketaren legezkotasuna arautzen badugu Bakarren guda aldarrikatzen dugu. Era honetan, hilketak taldekazko suizidioaren antzeko zerbaitekin bat egingo du. Steirner eta nihilista guztiak
bukaeraraino korritzen dira, suntsitzez mozkorturik. Baina, gero basamortuan bizitzen ikasi behar da. Hor Nietzsche aurkituko
dugu.
"Berreraiki baino lehen, suntsitu egin behar den Jainkoaren
azken irudia morala da". Nietzsche-k nihilismoan babesten den
guztia, Jainkoaren hiltzea zuritzen duten idei guztiak ukatzen
ditu. Jainkoa hil da eta mundua libre da. Ezertaz sinetsi gabe,
federik eza metodo bat bezala, zeinak nihilismoa azken ondorioetaraino eramaten bait du, edukirik bizi egin daitekeela baieztatzen du Nietzsche-k. Jainkozko borondaterik ez dagoelarik,
munduak ez dauka ez batasunik ez helburutik: beraz, ezer ez da
egia eta dena onartuta dago. Nietzsche-k kristautasuna erasotzen duenean, moral gisa erasotzen du. Pasioak baztertzen ditu
mundu harmoniatsu bat eraiki ahal izateko. Kristo-ren mezua ez
zen fedea, ekintzak baizik. Kristautasunak ez du mezu hau bete:
Jainkoa kristautasunagatik hil da. Kristautasunak sortutako
epaiketa eta zigor nozioek Natura historia bihurtu dute: giza
osotasunaren ideia sortzen da. Jaiotzatik epaiketa arte gizarteriak aurretik emandako moral bat bete behar du; gero, pertsonai onak eta txarrak bereizten dira.
Aldiz, Jainkorik gabeko mundu honetan gizakiak legea egin
beharra dauka. Ezer egia ez bada, munduak araurik ez badauka,
ezer ez dago debekaturik; baina ezer ez dago baimendurik: legerik gabe ez dago askatasunik. Legerik gabeko lur batean bizitzea ezina da bizitzeak lege bat suposatzen duelako. Munduak
helbururik ez daukala baieztatzen duenean, bere errugabetasuna
adierazten du Nietzsche-k. Gertakarien jarioarekin bat egin dezagun; behar batekiko lotze absolutua da askatasunaren bere def'nizioa. Nietzsche-ren ahalegina, presokratikoena bezalakoa,
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jarioan legea eta beharrean jokuaren egotea erakustea da. Badago Jainko bat, mundua alegia. Munduari baietza ematea, mundua
errepikatzea, batera, mundua eta norbera bersortzea da, kreatzaile bilakatzea da. Gizakiaren jainkozko eternitatea aurkitzeko kosmosean murgil gaitezen proposatzen digu.
Zentzu batean, Nietzsche-rengan errebelamendua gaizkiaren
onestearekin bukatzen da ere bai. Gaizkia ongiaren aspektu bat
bailitzen onartzen da, halabehar bezala. Hala ere, bere aberriak, bera hil eta 33 urte ondoren, gezurra eta bortizkeriaren
. maisutzat jo zuen: Nietzsche erabili zen holokausto nazia zuritzeko.
Camus-ek orain errebelamendu metafisikoa olergintzan aztertzen du. XIXgarren mendeko bukaera eta XXgarren mendeko hasierako olerkigintza errebelatua literatura eta botere nahia,
irrazionala eta arrazionala, ametsa eta ekintzaren artean ibili
zen. Olerkari hauek, superrealistek, batez ere, eritzitik ekintzara daraman bidea argitzen digute. Blasfemia jainkotu dute
eta experientzia ekintzarako bide bat bilakatu dute. Errebelamendu irrazionalaren teoria goraipatu dute, pentsamendu errebelatuak, bestaldetik, arrazoiaren kultua sortzen zuen bitartean.
Lautreamont norbera eta gizakiari egindako zuzengabekeriaren aurka errebelatzen da. Baina, zuzentasunaren bidez zuzengabekeria garbi ezin duenez gero, zuzengabekeri osoz itotzea
nahiago du. Denak errugabekoak dira; beraz, Jainkoa kriminala
da. Erromantikoek bezalaxe, jainkozko zuzentasunaz etsituz,
gaizkia aukeratu du. Egitasmoa zera da: sufrieraztea eta, hori
egitean, sufritzea. Hona iritsiak direlarik, ez dira gizakiaren
alde aritzen. Erromantikoak giza bakardadea eta jainkozko axolagabekeria kontrajartzen zituzten; isolaturiko gaztelua eta
dandva edo petimetrea nahiago zuten. Lautremont-ek ez du gizakia gehiago isolatzeko, harresi guzti hauek sendotu nahi, erresuma guztiak nahaztea baizik. Kreazioaren aurkako errebelatu
baten ideia ez du eraiki izan nahi, biak deseustatze berberan
nahastea baizik. Instintoen erresumara, oinarrizkora itzuli
behar da; arrazionala gaitzeesten da. Ideia hauek Lautremont-en
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lehenengo fasean. "Chants" izeneko liburua idazten duenean
agertzen dira. Ezetza absolutu honi baietz absolutaren teoria
darraiko, errebelamenduari adostasuna. Ideia berri hauek "Poesies" deritzon liburuan azaltzen zaizkigu. Bigarren fase honetan Lautrêamont-ek otoitza eta morala ukatzen ditu. Errebelamenduaren oihu basatiak adostasunaz itotzen ditu. Mamia izaten
ez jarraitzen datza, bai dena izaten jarraitzeari uko eginez,
bai edozein gauza izatea onetsiz. Arruntkeria jarrera gisa
agertzen da.
Rimbaud-ek, bere "Saisons" eta ""Iluminations" liburuetaz,
superrealismoa zabaltzen du. Baina, Rimbaud, bere olerkigintzan
ezik, ez zen errebelamenduaren olerkaria. Bere bizitzan interes
ekonomikoak nagusiak izan ziren, errebelamendua tradituz. Bere
garrantzia, ordea, errebelamendua definitzen duenean azaltzen
da: garaipen eta larritasuna, mundutik kanpoko bizitza eta
nahitaezko mundua, ezinezkorantzako oihuka eta errealitate latza, moralaren ukapena eta betebeharraren miseria. Nahiz eta
superrealismoak errebelamendu absolutua proposatu, azkenean,
ezereztatzen nihilista nagusitzen da. Ezer ez izatea da bere
errebelamenduetaz nekaturiko izpirituaren oihua.
Antiteismo superrealistak ez dio gizakia7:i errua bota eta
Jainkoarengan utzi duen botere guztia berreskuratu nahi zaio.
Giza izaera goraipatzen den heinean, hilketa eta suizidioa goraipa litezkeela pentsatu zuten. Gizabanakoaren determinazioa
eta inkonszientearen lehentasuna aldarrikatu behar dira. Gizartea eta nahiaren aurkako oro suntsitu egin behar da. Breton-ek
dioenez, "bortizkeria adierazpide bakarra da".
Baina gizartea, pertsona, aparte, erakunde bat da. Nahia
askatzeko lehenengo gizartea desegin beharra dago: heuren , garaiko iraultzan parte hartzea erabaki zuten. Frenetiko hauek
marxismora pasa ziren, edozein iraultza nahi zuten eta; zentzu
honetan nihilistak ziren. Haientzat, iraultza ez zen egunero
burutzen den helburu bat, mito absolutu eta kreatzaile bat baizik. Gizaki bakoitza barrutik bizi dadin eta erreala miragarria
bilikatzeko gaia izan dadin lan egin behar zuen, iraultzak.
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Ezin da marxismoarekiko kontraesan haundiagorik pentsa.
Marxismoak irrazionalaren menpekotasuna eskatzen zuen eta osotasuna lortzen saiatzen zen; superrealistak irazionala eta batasunaren alde zeuden. Haatik, batasun nahiak maila berdinean
ezartzen ditu arrazionala eta irrazionala: marxismoarekiko
hausketa beharrezkoa zen. Superrealistek Marx-en "mundua bihurtu" eta Rimbaud-en "bizitza aldatu" beteratu nahi zituzten.
Baina, lehenengoak munduaren osotasunera darama eta bigarrenak,
ordea, bizitzaren batasunera.
Horrela bukatzen du Camus-ek errebelamendu metafisikoaren
bere azalpena. Gizakia bere kreatzailaren aurka altxatzen da,
gizabanakoaren bakardadea eta moralaren ezereza baieztatzen ditu. Berak aukeraturiko arauak agindutako lurtiarra eraikitzen
saiatu da. Botere eta nahia, arau gisa, aukeratu ditustenak
suizidio edo zorotasunean erori dira. Heuren indarraz araua
sortu nahi izan dutenek arruntkeria edo itxura ematea aukeratu
dituzte; edota hilketa eta suntsitzea. Laburtuz, giza errebelamendua heriotz aurkako protesta da; errebelatuak ez du bizitza
eskatzen, bizitzaren zergatiak baizik. Biktimek, heuren kondenamenduaz ziur daudelarik, Jainkoaren hilketa erabaki dute eta
beren mundua eraikitzen hasten dira. Errebelamendu historikoa
da.
Errebelamendu bakoitzaren experientziak ideiara doan heinean, iraultzaren betebeharraren ideia historian sartzea da.
Oraindik ez da iraultzarik egon, zeren hau, bere baitan, behin
betirakoa bait da: iraultza bat baino ez dago egoterik. Anarkistek Gobernua eta iraultza adostezinak zirela ondo ikusi zuten; gobernua, gobernua delarik, ezin da sekulan iraultzailea
izan. Bakarrik beste gobernuaren aurka izan daiteke iraultzailea; honexegatik, gobernu iraultzaileak beti gerra gobernuak
izaten dira. Horrela, zuzentasunaren izenean, askatasuna ukatzera eta hilketa eta bortizkeria onestera iristen da. Errebelamendu mugimendua "dena ala ezer"-ean bukatzen zen heinean,
eta errebelamendu metafisikoak munduaren batasuna nahi zuen
heinean, XXgarren mendeko mugimendu iraultzaileak, armaz, osotasun historikoa eskatzen du. Arrazoia manupe nahiarekin bat
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dator eta espezie edo supergizarteri baten ideiak gizabanakoaren ordezkatzen du. Iraultza gehienak gizahiltzaileak izan dira; baina, gainera, batzuk erregehilketa eta jainkohilketa egin
dute. Baina, has dezagun esklabuarekin. Jabearen aurka altxatzen denean ondorioa gizaki baten hilketa da. Espartako-k esklabuei eskubide berdintasuna agintzen die; ekintzatik eskubiderako iragapen hau errebelamendu metafisikoaren barne bezalaxe, errebelamenduaren lehenengo urratsa da. Baina, jabea deseuztatu ondoren, zer dago? Hemendik aurrera lehenengo uratsa
erregehiltzaileek emango dute.
Antiguo Regimen-eko monarkia jainko eskubidekozkoa zen.
Erregeak, jainkozko aginteagatik, lurreko gauzetaz eta, bera,
zuzentasunezko arduraduna zen. Nahiz eta erregeari gora jo ahal
izan, ezin da bere aurka egitea. Nahi badu eta nahi bat da.
Pentsamendu libertinoak Jainkoa kolokan jartzen duenean, hau
kulunkatzen da eta zuzentasunak azken ostikada behar dio lurreko bere ordezkaria egotziz.
Jainkoa ukatzen bada, erregea hil egin behar da; baina,
zein prinzipioaren izenean? Sozial Hitzarmenaren izenean. "Contrato Social" izeneko liburuak boterearen hastapenak aztertzen
ditu. Erligio berria ezartzen du; bere Jainkoa arrazoia, Naturarekin nahasturik, da, eta lurrean bere ordezkaria, erregearen
ordez, herria eta bere nahimen orokorra. Ordurarte, Jainkoak
erregeak egiten zituen, eta hauek, beren aldetik, herriak eraikitzen zituzten. Sozial Hitzarmenetik hauek beren burua egiten
dute erregeak egin baino lehen. Nahimen orokorrak Jainkoaren
lekua betetzen du. Agintea lortzen duen pertsona hau jainkozko
pertsona bezala definitzen da. Hutsezina, libre eta alienaezina
da. Era honetan, nahimen orokorrak ez dauka mugarik: libre izatera bortxatzen du. Jainko berria jaio da; horrela sorturiko
erakunde politikoak erakunde kristaua ordezkatzen du.
Hitzarmen natural batek erregea eta herria bateratuko balitu, elkarrekiko eginbehar bat egongo zen: herriaren nahimena
ezin izango zen epailea izan. Beraz, inolako lokarririk ez dagoela fragatu beharra da. Errege oro errebelatua edo usurpa-
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tzailea da, herriari botera kentzen bait dio. Monarkia ez da
errege bat, krimena baizik. Saint-Justek dioenez "ez dago errugabeki gobernatzerik". Gizabanakoak, haien artean, ukiezinak
eta sakratuak dira, legearen bidez, denon gogoa denaren bidez
alegia, besterik ezin dira elkar behar. Luis hitzarmen honetatik kanpo gelditzen da. Asanbladak herriaren nahia jasoko du
eta bere epaia botako du. Geroago, herriak berronetsiko du erabakia. Erregearen krimena gorengo ordenaren aurkako bekatu bat
da. Zigortu egin behar da. Nahiz eta guztiek erregeari barkatu,
nahimen orokorrak ez luke egingo. Hemen, Saint-Just Rousseau-k
sarturiko guztien eta nahimen orokorraren arteko bereizketaz
baliatzen da. Teokrazia 1.789-an erasotua izan zen eta 1.793-an
hilik suertatu zen bere ordezkariaren pertsonan.
1.789-ak ez du gizakiaren jainkotasuna baieztatzen, herriarena baizik, bere nahimena naturarekin eta arrazoiarekin bat
egiten duen heienean. Printzipio eternoak jokaera gobernatzen
dute: Egia, zuzentasuna, Arrazoia. Hemen errebelamendu berak
hildako erregea berragertzen du. Frantsez Iraultzak, historia
bertutearen gain eraiki nahiaz, moral formalari eta moderno
aroari hasiera ematen die. Baina, zer da bertutea? Orduko filosofo burgesarentzat Natura eta nahimen orokorrak agindutako legearekin bat etortzen da. Legehausketa oro ez dator legearen
nolabaiteko akatsetatik, gizabanakoarenganako bertuterik ezetik
baizik. Hala ere, moralak, formala denean, suntsitu egiten du.
"Ez dago errugabeki bertutetsu izaterik". Bertute absolutua
ezinezkoa da. Saint-Just-ek legea hautsia izateko egina dagoela
ahazten du. Lege bat onartzen den momentutik, nahiz eta morala
izan, krimena zuritzen da.
Sain-Juste-ek batasunarekin egiten du amets eta ez du fakzioen posibilitaterik ikusten. Hauek baldin badira, agian printzip:oak oker dabiltza. Erantzuna zera da: fakzioak kriminalak
dira. Zorabio logiko honen barruan, bertutezko moral honen muturrean, urkamendia askatasuna da. Baina, fakzioak ugaltzen dira eta urkamendiak guztien nahimenarekin batera aritzen duelako
ziurtasunik ez dago (nahiz eta nahimen orokorra bete). Errugabetasun unibertsalaren paradisua urruntzen da. Araua bertutea
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zen eta herritik zetorren. Herria ahultzen denean araua iluntzen zen eta zapalkuntza haunditzen zen. Orduan, herria zen
erreduna, ez agintea. Iraultzak berak krimen guztiak tiraniatik
zetozela esan zuen, eta tiraniarantz ari zen korrika. Honera
iritsiak garelarik, printzipioak oker dabiltzala edo herria
erruduna dela baieztatu behar da. Rousseau Hitzarmenaren gizartea bakarrik Jainkoeilegokiela konturatu zen. Sade edo diktadura, terrore indibiduala edo estatu terrorismoa, zera da, errebelamendua bere erroetatik aldentzen denetik, XXgarren mendeko
aukera. Hala ta guztiz ere, erregehiltzaile hauek oraindik gordetzen dute Gorengo izakia: Arrazoia. XXgarren mendean jainkohiltzaileek printzipio eternoak eta bertute formala zalantzan
jarriko dituzte. Erresuma bat, non gizakia Jainkoa izango den,
eraikiko dute. "Jainkoari zegokion guztia, aurrerantzean,
Cesar-i emango zaio".
XIXgarren mendeko pentsamendu alemanak frantsez Iraultzaren
lana jarraitu nahi izan zuen. Formala, beharrarekin bat egiten
duen printzipio batez, ordezkatu behar zen. Azkenean, unibertsal konkretuak arrazoi unibertsala ordezkatu zuen. Era honetan, arazoia gertakari historikoen jarioan sartzen da. Ideologia alemanak izatea higidurarekin nahasten du eta izate honen
helburua jario historikoaren amaiaren ezartzen da. Baloreak ez
dira ereduak, helburuak baizik; aurretik emandako balore batek
ezin ditu helburu horiek lortzeko bitartekoak gidatu. Gizakiak
ez dauka giza izaera geldo bat, abentura bihurtzen da. Zientzi
guztiak paramenatik aldantzen dira. Dena dialektikoa da.
Hala ere, Hegel ez da guztiz onartua izango, bere adostasuna dela eta, Berarentzat, erreala arrazionala da, orduko egoera
zurituz. XXgarren mendeko iraultzek berarengandik bertutea suntsitea hartu dute eta historiaren bere ikuspen dialektikoa gorde egin dute. Jainkoa hilda baina printzipioen morala hil egin
behar da; historia araua bilakatuko da. Historiaren dialektika
honen arauera, gaurko mundua jabe esklabu antitesiaren gain
eraikita dago. Hegel, bere aldetik, etapa mingarri hauen beharrizana azaltzen saiatzen da.
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Gizakiak, bere kontzientzia lortzeko, bera ez dena bereiztu
behar du. Bermatzeko, ukatzen duen izakia da. Kanpoko munduarekiko bere harremanetan, komtzientziak ez du bakarrik mundu naturala behatzen (animaliek bezalaxe), nahi du ere. baina, nahi
horrek, asetzeko, suntsitu egin behar du, nahi duena ukatzen
bait du. Halaber, beste nahi batetarantz bideratu behar da portaera animalarekiko bereizteko. Beste hitzetan, gizakiak beste
gizakiak nahitua eta onetsia izan behar du. Bakarrik gizartean
lortzen dugu giza balore bat. Giza harremanak ospa eta borrokazkoak dira. Bakoitzak onetsia izan nahi duelarik, guztiek
guztiak onestea historiaren amaiera izango da.
Izateko, kontzientzi bakoitzak bestaren hiltzea behar du.
Baina kontzientzi bat deseuztatuz gero, kontzientzia horrek,
hilik dagoelarik, ezin izango zuen beste kontzientzia bat
onets, garailearena ere ez. Kontraesan hau argitzeko hasieratik
izandako kontzientzia moeta datozkigu: jabea eta esklabuarena.
Jabeak morroi kontzientzia pizteko besterik ez dauka balio;
historia askatasun lortzeko ahalegin multzoaren jarioa da. Jabea Balitz jainkoa litzateke. Esklabu eta Jainko basatiaren
arteko borroka berpizten da. Sintesi gisa. Sintesi gisa Kristo
agertzen da; bere antitesia kontrajartzen diogunean sintesi
bat, lehenengo Eliza eta Arrazoian, eta gero Estatu absolutuan
gorpuztatzen dena lortzen dugu. Estatu absolutu honen ezaugarriak inmoralismoa, materialismo zientifikoa eta jainkogabetasuna dira. .Etorkizunarekiko bizi behar da, moral oro behin-behinekoa bihurtzen da. Norberari dagokion aberriaren ohiturak
betetzen dira. Haatik, balore moral ororen kentzeak eta ekintzaren truke ordezteak zinismo politikora darama. Irtenbide bakarra hil egitea edo menperatzea da. Terroristek, izateko, sakrifizio eta hilketa aukeratu behar direla erabaki dute. Hauek
lehenegoa aukeratuko dute. Beste batzuk nortzeko bide gisa esklabizatzea aukeratu dute. Hegel-ek dioenez "Jainkoa, gizakirik
gabe, gizakia Jainkorik gabe bezalakoa da". Zinismoa, historia
eta materiaren jainkotzea, terrore indibiduala edo krimen Estatua dira pentsaera honen neurrigabeko ondorioak. Kontzepzio honen arauera, baloreak eta egia egiten duena historia da. Historiaren amaiera ailegatu baino lehen deus ezagutzerik ez badago,
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dena nahierarakoa da eta indarra nagusitzen da. Egoera honen
aurrean edozein irtenbidek nihilismora darama.
Rusiak ideologia alemana sakrifizio eta suntsitzera eraman
du. Terrorismo errusoaren historia tiraniaren aurkako intelektual talde batetan borroka da, herri ixil baten aurrean. Eragin
aleman oso haundia izan zen Rusian. Alemaniak sorturiko gizakiaren erligioak ez zeukan ez martiretik ez apostolurik: kristau errusoek paper hori beteko dute. 1.820 inguruan, lehen
iraultzaila errusoen artean, decembristen artean alegia, bertuteak oraindikirauten zuen. Frantses ersgina oraindik ez zen zuzendua izan. Patrizio idealistek herriaren alde ematen dute bizitza eta gurtuak izan ziren. Asaldaketa giro honetan Hegel oso
ondo bereganatua izan zen. Hasiera batean giza geldizaletasuna
zuritu zen. Baina, gero, errusoek ez dute absolutismoarekiko
kidetasun hau onesten eta beste muturrera abiatzen dira. Izaki,
gizabanakoaren hilezintasuna bilatzen da, eta ez izpiritu hegeliarra bilakaturiko espeziaren hilezintasun abstraktu hori. Horrela, indibidualismo errebelatua sortzen da.
60 hamarkadaren nihilismoa berekoia ez den ekintza baztertzen du. Izpiritu historikoak ez du axola, gizabanako-erregea
baizik. Baina, honek ezin du bere kabuz boterea lortu; besteak
behar ditu eta kontraesan nihilista batean sortzen da. Pisarev-ek filosofia, arte, moral eta erligioaren aurka borrokatzen
du. Superrealistak gogorazten dituen terrorismo intelektual bat
eraikitzen du. Gizakia Jainkoaren isladapena baldin bada, ez
zaio axola giza maitasuna kentzea; baina, bakarrik baldin badago, besteak behar ditu. Uko egiten dutenek ukapena miseria bat
dela ulertzen dute azkeneak eta bere buruak ukatzen dituzte.
Bere nerabezaroan, Bakunin-ek Hegel atsegin eta onesten
zuen; konformista bihurtu zen. Baina 40-etako hamarkadan frantses sozialismo eta anarkismoa ezagutzen ditu eta absoluturantz
abiatzen da, dena ala ezerezara. Batasun absolutua goraipatu
ondoren, manikeismoa onartzen du. Bi printzipioak maneiatzen
dute historia: Estatua, krimena dena, eta Iraultza, ongia alegia. Kreazioaren aurkako borroka kupida eta moral gabekoa izan-
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go da, eta irtenbide bakarra ezereztatzean datza. Gizaki konkretu, errebelamenduarekin bat etorriaren alde dago. Legerik
gabeko mundu bat lortu behar da; baina, legerik gabeko mundua,
libre ahal da?. Nahiz eta Bakunin sozialismo autoritarioaren
aurka egon, etorkizuneko gizartea definitzean, diktadura antzeko bat eraiki zuen. Iraganaldia baztertzen bada, justifikazio
bakarra geroan dago. Bitartean, poliziak behin-behinekoa mantentzen du. Bakunin-ek suntsitze bere nahia betez, diktadura
onesten du.
Netchaiev-ek ahalik eta urrutienera darama nihilismoa. Suntsitze unibertsala eta "dena onartuta dago"-a zuritzen ditu.
Iraultzailea aurrez kondenaturiko gizaki bat da. Ez du ez harreman pertsonalik ez gauza edo izaki maitaturik eduki behar:
harengan, dena gogo batean bildu behar da: iraultzan. Lehenengo
aldiz, iraultza amodio eta adiskidetasunik aldentzen da. Netchaiev-ek bere "Sociedad del Hacha"- ren araudia ezartzen duenean, guztiek obeditu behar duten batzorde zentral baten existentzia onartzen du. Menpekoak kapital maneiagarri bat bailiren
erabil daitezke. Iraultza balore bakarra denean, ez dago eskubiderik; dena betebeharrak dira. Netchaiev-en zinismoa leuntzeko populismoari konfidantza ematen zaio; baina honen porrota
ikusirik, berriz zinismo eta bortizkerirantz abiatzen da. "Voluntad del Pueblo" izeneko talde terroristak printzipio gisa
terrorismo indibiduala ezartzen du eta 1.905 arte luzatzen den
hilketa seriea hasten du. Terroristak, maitasunetik aldendurik,
jabeen aurka altxatzen dira; baina haien etsipenarekin bakarrik
daude.
Orain arte, gizakiak zekiten izenean hiltzen ziren. Zerbaiten alde, ezagutzen ez dena, baina, ezagutu ahal izateko hil
behar den zerbaiten alde ematen dute bizitza terrorista hauek.
Etorkizuneko gizakien zuzenbideari gora jotzen diote. Jainkorik
gabeko gizaki hauen geroko bakarra etorkizuna da. Ia denak
jainkogabeak dira; klandestinitateak bakardadean bizitzera bortxatzen ditu; baina, elkartzen dituen lokarriak beste hunkimendu guztiak ordezkatzen ditu. Gizabizitza errespetatzen dute
eta, batera, beren bizitza mesprezatzen dute. Nihilismo
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kideak bi aspektu aurkezten ditu: burges eta iraultzailea.
Lehengoak ageriko bortizkeriari uko egiten dio, baina mundua
kutsatzen duen bortizkeri lurrubtsu hori onesten du. Iraultzaileak bortizkeria onartzen du azken muturreraino, zentzugabekeriraino alegia, eramanik. Hal ere, terrorista hauek bere buruak
eskaintzea erabaki zuten; hilketak suizidioarekin bat egiten
du; bizitza bat beste baten truke ordaitzen da. Ez dute ideia
bat giza bizitzaren gain. ezarri nahi, baina ideia horregatik
hil egiten dute. Haiengan errebelamenduaren ikuskera kasik erligioso bat aurkitzen dugu. Hil egiten duena ez da erruduna,
bizirik jarraitzen erabakitzen badu edo, bizitzen jarraitzeko,
bere anaiak traditzen baditu ezik. Balore honen bidez, terrorista hauek gizakien mundua baieztatzen dute eta haren gain
kokatzen dira; horrela errebelamendua balore sortzailea dela
frogatzen dute.
Terrorismo indibiduala jainkozko eskubidearen azken ordezkariei atzetik joatzen zaien bitartean, estatu terrorismoa gizarteen erroan jainkozko eskubide hori deseuztatzen saiatzen
da. Tkatchev-ek nihilismo eta sozialismo militarraren arteko
iragapena burutzen du. Printzipio oro ukatzen du eta, praktikan, arrazionala eta irrazionala batzen ditu. Giza berdintasuna
aginte estatalaren hartzearen bidez eraiki nahi du. Sozialismo
nihilista honek terrorismo indibiduala, baloreak dituelako,
gaitzesten du. Errebelamendua gizakiarekiko infidela bihurtzen
da eta historiaren menpean kokatzen da; chigalecismoa hasten
da. Gizakiaren zati batek bestea agintzen du. XXgarren mendeko
teokrazia totalitarioek estatu terrorismoa iragartzen dute.
Iraultza moderno guztiek Estatua sendotzen dute: Marx, Hegel edo Nietzsche-ren ideiak, Jainkoaren hiria suntsitu ondoren, estatu bat, arrazionala edo irrazionala, baina beti terrorista zena sortu zuten. Nihilismoaren jarraitzaileak izanik,
irazionala jainkotzen dute eta unibertsala alde batera uzten
dute. Deusek ez zentzurik ez zeukala eta historia azar bat zela
baiestatuz Estatu bat eraiki zuten.
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Hitler-ek higidura iraunkor eta ukapen baten gainean orden
egonkor bat zabaldu nahi zuen. 1.933-ko Alemanian balorerik ez
zegoen eta gizaki batzuren baloreak aukeratu ziren gizakeri
osoari inposatzeko: laguntaldearen morala. Ekintzak besterik ez
zion izakiari nortasuna ematen. Honegatik Hitler-ek ezin zituen
etsaiak urrun eta bazter. Guztizko derrotara edo odol eta ekintzaren inperioaren ezarketara iritsi behar zen. Esaten digu Hitler-ek: "Arraza arriskuan dagoenean legezkotasuna bigarren
mailakoa da". Eta arraza beti arriskuan dagoenez gero, existitzeko baldintza dela eta, ez dago legezkotasunik. Estatua lorpen eta zapalkuntzazko tresna guztien multzoa da, bai barrualdean bai kanpoan. Jabea eta herriaren artean erakundea, jabearen luzapena dena, ipintzen da. Jabearen aginteak legea eta
bertutea dira. Errebelamendutik sortzen den bulkada irrazionalak gilakiaren edozein errebelamendu zapaltzen du. Terrore
irrazionalak gizakiak gauzak bilakatzen ditu. iraultza nihilista hitleriarra bere buruaren aurka doa. Ukapena ez da kreatzailea izan.
Bere teorian Marx-ek behaketa metodo kritikoa eta teoria
sozialista nahasten ditu. Sozialismoari buruz, beti etorkizunari begira eta abstraktuki hitzegiten du. Marx-en hutsa metodo
kritikoa profezia sozialistari jarraiki nahi izan zitzaionean
ekintzetatik aldendu zela izan zen. Marxismo eta kristautasuna
bat datoz giza bizitzaren haien ulerkuntzetan: hasiera batetik
amaiera batetara abiatzen den historia bat, zeinak ibilbide honetan bere salbazio edo zigorra lortzen bait du. Naturarekiko
oreka grekotarra hausten da; Natura menperatu egin behar da.
Jainkogabetasuna marxista erabateko da; gorengo mailan kokatzen
da gizakia. Sozialismoa gizakiaren jainkotzerako ahaleglna da.
Historiaren legeek errealitate materiala erakusten dute; Marx-ek bere garaian suertatzen den egoera zuritzen du. Erabiltzen
dituen bitartekoak errealismo politikoa, disziplina eta indarra
dira. Aurrerapena teknika eta produkzioaren kultua eta zientziaren etorkizuna XXgarren mendean dogmak bihurtu ziren mito
burgesak dira. Aurrerapena geldiezina dela jakitean izpiritu
atzerakoia zuritzen da. Hegel eta Marx-ek ideia hau mantendu
dute eta XIXgarren mendeko pentsamendu burgesa mantendu dute
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ere.
Auguste Comte-k, bere hiru estudioen legearen bidez, garapenaren beharra definitzen du. Honekin batera, absolutua ordezkatu nahi du eta erlatiboa jainkotzen du. Era honetan, unibertsal eta iraupenik gabeko erligio bat azaltzen du. Baina,
Comte-k, Marx-ek bezalaxe, honek errealismo politikoa, eskubide
indibidualaren ukapena eta despotismoaren ezarpena suposatzen
zuela ikusi zuen.
Hau da profezia marxistaren aspektu burgesiarra. Ikus dezagun bere alde iraultzailea. Hegel-ek izpiriturantzako errealitatearen ibilbidea baieztatzen zuen heinean, Marx-ek klaserik
gabeko gizarterantzako ekonomiaren ibilbidea proposatzen du.
Bere berezitasuna historia, dialektikaz aparte, ekonomia dela
baieztatzean datza. Marx-en jarrera ezin da materialismo dialektikoa izenda, materia eta dialektika adostezinak bait dira.
Determinismo historiko dei lekiokeen, kanpoko errealitatea pentsamenduaren eragile bezala ulertzen bait du. Gizakia produkzio
bitartekoen historia da. Hau esatean, Marx determinismoan erortzen da; baina, berak nahl duena gizakiaren gizaera goraipatzea
da. Marx-ek printzipio guztiak deseuztatzean jainkogabetasun
modernoari hasiera ematen dio. Erligioarekin bukatzeko, gizakia
Naturarekiko eta materialarekiko askatu egin behar da. Ez dugu
hemen sakonki teoria marxista miatuko, gaiari ez bait dagokio.
Bere ondoriorik garrantzitsuenak aipatuko ditugu. Kapital-proletalgo kontrajartzea bakuna etaunibertsalaren arteko borrokaren azken fasea da, jabe-esklabu erlazioan gertatzen zen
heinean. Kapitalismoak proletalgoa pobrezira darama. Hau egitean sendoki lotzen du beste gizakiekin. Proletalgoaren betebeharra zapalkuntzatik abiatuz duintasuna lortzea izango da:
Jarrera hau geldizaletasunean buka daiteke: ez da langilearen
egoera hobetzen saiatzen, honek bere askapena atzeratuko bait
luke. Profezia honek dena zuri dezake, langilearen zapalkuntza
ere.
Profezia marxistaren bi aspektuak aztertuko ditugu: burgesa, nahiz eta agiriko bortizkeria ukatu, bortizkeri lurruna
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onesten duena; eta iraultzailea, askapenaren zain, errealitatearen bortizkeria onartzen duena. Hala ere, profezio marxistak
porrot egin zuen.
Gertakariak Marx-i jarraitzen ahaztu zuten. Etsipena gorroto bilakatu zen baina mugimendua zapaldua izan zen. "Oraindik
ez zen garaia" esango digu Marx-ek. Fedea ukitu gabe mantentzen
da baina arazo zama astun baten azpian. Kapitala eta proletalgoa Marx-i infidelak izan zitzaizkion eta krisialdiak tartekatzen dira. Gertatzen dena kapitalismoak produkzioaren sekretuak
ikasi dituela da. Halaber, Marx-ek ez zituen nekazaritza edo
naziotasun bezalakoa arazoak kontutan hartu. Proletalgoak ere
ez du bere bidea jarraitu: sindikalismoak bizitza maila eta lan
baldintzak hobetu ditu. Gainera, proletalgoa ez da mugugabeki
haunditu eta erdi mailako klase bat, teknikoena alegia, ugaldu
da. Honi lanaren zatiketa zapalkuntza haunditu duela eransten
zaio. Polizi Estatuaren bidez proletalgoaren gaitasun iraultzailea gutxitu egin da. Utopia marxistak porrot egiten du.
Zergatik? Bere metodoak, batera, determinista eta profetikoa,
dialektikoa eta dogmatikoa izan nahi zuen. Izpiritua errealitatearen isladapena baldin bada, ezin ditu gertakariak aurreratu. Zientziak determinismoaren ordez probabilismoa hartu du;
marxismoak ez. Marxismoari gelditzen zaion irtenbide bakarra
gertakari bat aurresatea da. Baina, errealitatean ez dago helbururik, bitartekoak besterik ez. Bitarteko hauek bideratzen
dituena jarioa da. Horrela, helburuen erresuma, morala eta zeruen erresuma bezalaxe, gizarteria engainatzeko erabiltzen da.
Lenin-ek iraultza eta eraginkortasunean besterik ez du sinisten. Langileak, beren kabuz, ideologia bat eraikitzeko gauzak ez direla dio; nagusi teorikoak behar dira. Iraultza militarra da eta proletalgoa bitartea indartsua. Estatu burgesa deseustatzen da. Proletalgoaren diktadura zuritzeko bi zergati
daude: burgesia desegiteko eta produkziobideak sozializatzeko.
Hemen hil da askatasuna. Proletalgoaren gobernamendurik profesionalak zuzenduriko iraultzara pasatzen da. Nagusi proletarioen diktadura hurbiltzen da. Askatasuna hil egin beharra dago
Inperioa lortzeko. Batasunerako bidea osotasunetik pasatzen da.
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Azkenean, Inperioak espezie osoa askatzen duenean, esklabuen gaineko askatasunak erreinatuko du. Baina, bestaldetik,
esklabuak Jainko eta edozein traszendentziekiko libreak izango
dira. Pentsamendu historikoak Jainkoaren lokarria kentzen du
baina jarioarekin lotzen du gizakia. Zapalduen matxinadak eraiki behar zuen Hiri Unibertsala Inperioaren menpe suertatu da.
Iraultza mundiala polizia eta bonbara kondenaturik dago. Inperioak Historia ukatu edo bere gustora aldatzen du. Marxismo
errusoak irrazionala aldentzen du gizakiaren askatasuna onesten
bait du. Pertsonen gobernuamendutik gauzen adminstraziora, baina gauzak eta pertsonak nahastuz, pasa egin da sistema errusoa.
Inperioak arimak eta gogoak ezagutu behar ditu gizabanakoaren
nahia menperatu ahal izateko. Gizakiaren errutasuna eta Historia= errugabetasunaren doktrina besterik ez da marxismoa. Bere isladapen historikoa bortizkeria iraultzailea da; agintean, terrore bihurtzeko zorian dago.
Nahiz eta historiaren arrazionalitate edo irrazionalitate
aldarrikatu, beti morroitasuna eta terrorea aurkitzen dira.
Jainkoa heriotzaren jabea da. Gizakiak Jainkoa bihurtu nahi badu, besteen bizitza edo hiltzearen gaineko eskubidea eduki behar du. Iraultzak, nihilismoari jarraituz, bere oinarri errebelatuen aurka jo egin du. Gizakiak espeziearen hilezintasunean
iraun izan nahi du; baina, mundua suntsitu arte, hiltzen jarraitu behar du. Errebelamenduaren egoerarik kontraesankorrene, ra, bere burua ukatzen duen momentura alegia iritsi bagara,
hil edo bulkada berri bat bilatu beharra dago. Zentzugabeko
egoera hau gainditzeko, iraultzak bere printzipioak, nihilismoa
eta balore historikoa baztertu behar ditu, errebelamenduaren
iturri berritzailea.aurkitzeko. Ikus dezagun ea iturri hau
kreazio artistikoan agertzen zaigun.
Aipatzekoa da iraultzaileek artearekiko izan duten etsaikeria.Horrela, Platon, Erreforma, Rousseau, Saint-Just, Frantses
Iraultza, nihilista errusoek eta ideologia alemanak ez dute artea kontutan hartu. Hala ere, errebelamendua, artea bezalaxe,
unibertso sortzailea da; errebelamendua, zentzu baten, eskakizun artistiko bat da. Artistak, bere kabuz, mundua berregiten
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du eta bere izaera ematen dio. Adibidez, eskulturgintzan eta
pinturan, artistari interesatzen zaiona mugatzen eta aukeratzen
saiatzen da. Arteak, beraz, errebelamenduaren hasierara garamatza, zeren jarioan ihes egiten duen eta artistak historiari
kendu nahi dion balore bati irudi bat eman nahi bait zaio.
Aintzinako eta Aro Klasikoaren adostasunezko literatura eta
moderno aroko nobela disidentea bereiz ditzakegu. Ikusten dugu
nola lehenego kasuan nobela ez den agertzen. Nobela errebelamendu gogoarekin batere sortzen da eta, estetiko arloan, helburu bera bilatzen du. Kritika iraultzaileak ihesbide bat dela
dio; nobela bizitzatik aldentzen da, ederreztatzen eta traditzen du. Nobelak, berriz, moralak nagusitzen duen mundu bat
eraiki nahi du. Gizakiak mundua baztertzen du eta eduki ezin
duenean sufritzen du. Horrela, beste gizakiekiko bekaizkeria
sortzen da; bizitza hauen koherentzia eta batasuna dituztela
pentsatzen da. Orduan, bizitza horiek buruz arte egiten da; nobela bihurtzen ditugu. Ekintza zertu, izakiek maitatu eta azken
hitzak ahozkatzen direneko mundua da nobela. Gure nahiari jarraituz bizitza bideratzen duguneko mundua da. Horrela, kreazio
bat bezala da eta heriotzaren gain nagusitzen da. Azter ditzagun bi nobela moeta: 40-etako hamarkadaren nobela iparramerrikarra eta Proust-ena. Nobela iparramerikarrak bere nortasuna
bilatzeko gizakia bere kanpoko portaerara murrizten du; ez du
sufrimendua edo nahiz aukeratzen; psikologikoa baztertzen du.
Bere teknika gizakia kanpotik deskribatzean datza. Errealaren
nahizko murrizte batetatik sortzen da. Mundu etsipengarri honen, non automatak ohikerian bizi bait dira, ordezkaria da.
Proust-ek, bere aldetik errealitatea behatzen du eta Proust berari , inor gehiagori ez, dagokion mundu itxi bat sortzen du;
horrela gauzen ihesa eta heriotzaren gain garaitzen du. Bere
metodoa berarentzat esankorrak diren momentu batzuren aukeraketan datza. Baina ez du erreala ukatzen; oroimena eta oraingo
sentimena batzen ditu. Jainkorik gabeko mundu bat, non gizakia
erdigunea bait da, eraikitzen du.
Errealitatea baztertzen bada obra formalak ditugu; artistak
errealitatearen goraipena aukeratzen badu errealismoa da. Le-
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henengo kasuan, kreatzailearen askatasun erlatiboa ukatzeko
munduren osotasuna aukeratzen da. Bi kasuetan ekintza kreatzailea ukatzen da.Hala ere, arteak ezin du ez erreala ez subjetiboa bazter. Artistak erabiltzen duen hizkerak eta aukeratzen
dituen elementuek tankera osatzen dute eta sorturiko unibertsoari bere mugak ematen dizkiotP.
Errealismoa mugagabeko zerrendaketa da. Bere helburua ez
batasunaren konkista, mundu errealaren osotasunaren konkista
baizik da. Osotasunaren iraultzaren estetika ofiziala dela
ulertzeko da. Hala errealistek nobela aukeratzen dute ere,
Bai abstraktoa eta iluntasun formalekoa, bai errealista, arte
modernoa jabe eta esklabuen arte bat da; kreatzailerik ez dago.
XXgarren mendeko iraultza eta artea nihilismotik datoz eta
kontraesan berdinean bizi dira. Gizarte kapitalistak printzipio
formalen izenean agintzen du; gizarte iraultzaileak, ordez,
errealitatearen izenean. Arte garaikideak, nihilista izategatik, formalismo eta errealismoaren artean borrokatzen du ere
bai. Errebelatuak ezerezaren zorabioa eta osotasunarekin adostasuna baztertzen dituen heinean, artistak zorabio formala eta
estetika totalitarioa aldentzen saiatu behar du. Munduak sintesi kreatzaile bat aurkitzen badu gizarteari egin daiteke. Gizarte industrialak, zibilizazioaren bideak irekitzeko, langileari kreatzailearen duintasuna eman behar dio. Kreazio orok
jabe eta esklabuaren mundua baztertzen du. Gaurko historiaren
ezaugarri bat artista eta konkistatzaileen arteko borroka da.
Luzaroan, artea desagertuko zen gizarte iraultzaileetan; baina
honek iraultzaren amaiera suposatuko luke.
Artea alde batera utz dezagun eta pentsamendu garaikidea
aztei dezagun Errebelamendua, bere hasieratik, sakrifizio eta
hilketaren artean kulunkatzen da. Baina, bi termino hauek kontraesankorrak dira. Gizaki bat hiltzen bada, errebelamendua
ezin da giza elkartzea izan. Jotzen, errebelatuak mundua bi zatitan berizten ditu; gizakiaren nortasunaren alde altxatu zen
eta orain ukatzen du. Beraz, hilketak etsipenezko salbuespen
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bat izan behar du.
Nihilismoak, itxaropena ukatzean, muga guztiak bastertzen
ditu. Dagoeneko, bere buruaren gain heriotz zigorra duena hil
egitea berdin dela uste du. Baina, bere arrazoiek, helburu komun baten onestean eta gizakien arteko komunikazioan, bizirik
dihardute. Errebelatua, zapaltzailearen aurka altxatzean, bizitzaren alde eta.morroitasun eta terrorearen aurka kokatzen da.
Nahiz eta independentzia orokorra ez aldarrikatu, errebelatuak
askatasunak gizaki bat agertzen den tokitan bere mugak dituela
adierazi nahi du. Muga hauek gizaki honen errebelatzeko ahaltasuna dira. Honegatik, errebelamendua suntsitzean bukatzen denean ilogikoa dela esan daiteke. Hala ere, errebelatuak hilketa
eta gaizkia onartu behar ditu: bere borrokak ezin du atsedenik
eduki.
Kontraesan errebelatuaren bi aspektu aztertuko ditugu: Bortizkeria - ez bortizkeria; zuzentasuna - askatasuna. Errebelamenduaren lehenengo urratsaren balore positiboak bortizkeriaren
ukapena suposatzen du. Giza duintasuna beterazteari uko egiten
badiot zapaltzailearen bortizkeria onesten dut. Duintasun hori
exigitzen badut, bortizkeria onartzen dut. Nire ekintza zuri
dezakeen balore bakarra Jainkoaregandik dator. Beraz, Jainkoa
ala ezpata aukera behar da; biek etsipen bat suposatzen dute.
Berdin gertatzen zaigu zuzentasuna eta askatasunarekin. Askatasun absolutua indartsuaren eskubidea da; zuzengabekeria absolutuak kontraesan oro deseuztatzen du, askatasuna suntsituz.
XXgarren mendeko iraultzak nihilismoa baztertzen duela uste du,
Jainkoaren ordez Historia jartzen bait du. Hala ere, errebelamenduak absolutua eta erlatiboa aldarrikatu behar du. XXgarren
mendeko iraultzak bi nozio aldentezin bereizten ditu: askatasun
absolutua eta zuzentasuna. Bi nozio hauek beren mugak batek
bestan aurkitu behar dituzte.
Gogo iraultzaileak, bizirik iraun nahi badu, errebelamenduaren iturrietan sendotu eta mugeen pentsamenduan oinarritu
behar du. Neurri lege hau pentsamendu errebelatuaren kontraesan
guztietara zabaldu behar da. Komuna eta Estatua, gizarte kon-
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kretua eta absolutista, askatasun hausnartzailea eta tirania
arrazionala, gizabanako eta multzoa, mendebaldean aintzinako
mundutik neurria eta neurrigabetasunaren arteko borroka adierazten duten kontraesanak dira.
Iraultza, botere eta Historiaren izenean, tresna hiltzaile
hori bihurtzen denean, neurria eta bizitzaren izeneko errebelamendu bat sortu beharra dago. Nihilismoaren gain, guztiok, hondakinen artean, berpizkunde bat prestatzen ari gara. Baina oso
gutxik daki.
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SARRERA
Filosofiak, toki mugatu bat hartu du, gizonaren ekintza intelektualaren osotasunean. Beste pentsamendu motatatik desberdina bezala onartua c1ago,baina haien gainetik egiten den gogoeta bat bezala. Orduan ekintza independiente hauen terminoak,
baietzak eta argumentoak edo arrazoinak, aztertu eta sailkatu
egingo ditu filosofoak.
Filosofiak garrantzi haundia izan du politikan. Politika
ekintza filosofiko bat izan da. Adibidez Aristotelek gizona
animali politiko bat bezala definitzen zuen. "Polis"-en barruan
zegoen gizona; gizona "logos" osatua dago. Ezin daiteke egon
"polis", "logos" gabe.
Filosofiak politikan duen garrantziaren proba, argi dago
gizaldietan zehar eduki ditugun filosofo ezagunenen lanetara
jotzen badugu: Platonen Errepublika eta Legeak; Aristotelen Politika eta bi Etikak (Eudemiari eta Nikomakori); San Agustinen
Jaungoikoaren hiria; Maquiaveloren Printzea; Hobbesen Leviatan;
Locken Gobernurako bi tratatuk; Hegelen Zuzenbidearen Filosofia; John Stuart Millen Askatasunaz; Marx eta Engelsen Manifestu Komunista, e.a. Baita ere garrantzi gutziago duten Ciceronen
Errepublika, Eginbeharrez eta Legeez; Santo Tomasen P,:intzeen
Regimenez; Danten ensaioa Monarkiaz; Inghen Pakearen defensorea; Suarezen Legeak eta Jaun Legisladoreataz; Relekzio batzuk
Vitoriarenak; Jean Bodinen sei liburu Errepublikaz; Soinozaren
tratuak; e.a. Kontuan hartu gabe, historian zehar zenbait pentsalari ospetsuek proposatuko idazlen eta ekintza filosofoak.
Baiezta daiteke ere, hemen azaltzen zaizkigun filosifo batzun obra, bere filosofia politikoa gabe ez dagoela osatua
(Platon edo Rousseau adibidez).
Filosofia politikoa, obra ospetsu batzuek komunean duten
gaia bezala definitu daiteke: Baina definizio honek ez du osatuko, prozesuan dagoen ekintza bat denez.
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Diskurtso politikoan ematen diren razonamenduen funtzezko
kontzeptu eta estiloaren analisi filosofikoa, posibilitate ireki bat izango da.
Politikaren analisi filosofiko batean, bi elementu nagusiak
desberdindu behar dira: zientzi politikoa eta ideologia. Orduan
filosofia politikoak, zientzi politikoetan erabiltzen diren metodo eta kontzeptuez arduratzez gainera, ekintza politiko eta
beste ekintzen arteko erlazioak ikas ditzake eta zientzia politikoan betetzen duten zeregina.
Filosofia politikoaren ikasgaiak hauek izango dira: Estatua
(zientzi politikoaren kontzeptu nagusiena bezala zenbaitentzat), poterea, zuzenbidea,morala eta politikaren eginbeharrak;
baita ere gobernuaren xedeak ikertu behar ditu. Ideologia ere
gogoan hartuko du beraz (ideiaen balorapenak, ekintzak, eta
proposamen politikoak).
Ideologiaren kontzeptu orokorrenak,balore politiko nagusienak izango dira: libertatea, justizia, seguratasuna, aurrerapena eta beharbada demokrazaia.
Bestalde, gaur egun oraindik politikak ez dauka estatuto
zientifiko bat, nahiz eta oso loturik egon zientiziari.
1.985.eko Irailean "Filosofia Politikoaren Etorkizunaz" seminario bat egin zen. Bertan Giaccano Marramao, Salvador Giner,
Javier Muguerza eta RamOn Garcia Cotarelok parte hartu zuten,
Victoria Camps, Madrideko Unibertsitateko Etika eta Soziologiako irakasleak idatzi zuen artikuluan azaldu zen bezala, politikaren zientifikotasuna aidean dago. Alde betetik Garcia Cotarelok pentsamendu politikoak, zientzi iharduera deseiatu dezakeela esan zuen; bestalde, politologo batentzat, filosofia politikoaren gaia irrixtakorra eta zalantzagarria izango zen; azkenean Garcia Cotarelok, zientzia eta filosofiaren erdian ipini
zuen politika.
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1. POLITIKA KONTZEPTUA

1.1.POLITIKA DEZISIONISTA
Politika kontzeptua era desberdinetan ulertua izan da. Aipa
dezagun adibidez, politika dezisionista batek nola ulertzen
duen. Jo dezagun batetara hontarako, hain zuzen, gaztelaniako
ESPASA ematen digun definiziora:
"Arte de gobernar y dar leyes y reglamentos para mantener la tranquilidad y seguridad publica y conservar
el orden y las buenas costumbres" (gobernatzeko eta
bai seguritatea eta lasaitasuna mantentzeko legeak
eta arauak ematea, eta ordena eta ohitura onak gordetzea). (1)
Kontzeptu bat, gizarte kapitalista eta kontserbadore bati
erantzuten dioena. Burgesiaren edo estatu burokratikoaren
tasuna, segurtasuna, ordena, e.a. defenditzen ditu.
Baina alderdi pragmatiko bat besterik ez zaigu azaltzen hemen. Erreflexio filosofikoa baztertzen du. Politika burokratiko
honek, egonkortasun bati erantzuten dio, aurrerapenarako edo
askatzeko pauso eta posibilitateei desagertzeko aukera ezin hobea emanez.
1.2.POLITIKA AUTORITARIA
Beste politikaren kontzeptu bat, honen kontrakoa litzateke.
Hau da, praktikotasuna kontuan hartzen ez duen politika. Ikus
dezagun: indar batek agintzen du eta indar honek ordenatzen eta
gidatzen ditu gizataldeak. Politika honek, gizataldeak gidatuak
izateko beharra duela defendatzen du. Behar hau naturala dela

(1) Diccionario de Filosofia Contenpornea. 1.985, Quintanillak zuzendua.
Salamanca: SIGUEME argitaleLkea (382 o.)
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dio, honela Hobbesen teoriak dioena errepikatuz. (Hobbesek zera
dio: indar bat ez badugu ordena jartzeko, gizona bere estadu
naturalean beti borrokan biziko litzateke "El hombre es lobo
para el hombre"; hau da, gizona berekoia da).
"(...) Esta es la generaciOn de ese gran LEVIATAN o
m5.s bien (por hablar con mayor reverencia) de ese
Dios Mortal a quien debemos, bajo el Dios Inmortal,
nuestra paz y defensa. Pues mediante esta autoridad,
concedida por cada individuo particular en la
blica, administra tanto poder y fuerza que por terror
a ello resulta capacitado para formar las voluntades
de todos en el prop6sito de paz en casa y mutua ayuda
contra los enemigos del exterior."(...) (1)
Non nabari da praktikotasun falta?.Teoria eta bere erabakiak respaldatzen dituen heinean nabari da, akzioari lekurik utzi
gabe. Indarra eta demonioa era absoluto batean mantendu beharra
dagoela justifikatzen du (bai historikoki eta bai relatiboki).
Masa kontzientziatu egiten du zintzoa izan behar duela indarrarekiko.
Orokorki, politika hau ere egonkortasun baten aldekoa
tzateke. Jendeak, leial jokatu behar duela indarraren menpean
sinetsi behar du.
Politika honen arriskua zera da aurrekoaren antzera: ez du
aurrerapena eta askatasuna bultzatzen.
1.3.KONTZPTU KRIT:1K0A
Hirugarren kontzeptu bat, politika kritiko batena izango
litzateke. Garrantzia askatasunari eta aurrerapenari emango

(1) HOBBES; Thomas.

Madrid: Editorial Nacional, 1.983 (267 o.)
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dioen politika bat. Politika hontan historiak parte hartuko du.
Historiak egingo du kontzeptua. Historian zehar esperientzia
politikoak ematen dira; politika batetatik bestera pasatzen da,
aurrekoaren akatsak gainditzeko asmoz. Aipatzekoak dira ere dependentzi erlazioak: ekonomia, linguistika, gizartea... Hauek
loturik egongo dira politika baten barruan; hau da, baten akatsak, besteetan ere nabarituko dira nola edo ala. Beraz akatsen
gaindiketa, politika batetik beste batetara pasatzearekin paraleloki joango da. Momentu batetako politikaren kontzeptua historian zehar dakarkigun esperientziak ezarriko digu.
Nahi ta nahiezkoa politika kontzeptua hontan, teoria eta
pragmatikotasuna dira. Zein da garrantzitsuena?.Teoria bat egiterakoan, praktikaz konprobatuko dugu eta praktikan zerbaitek
failatzen duenean teoria berritzen saiatuko gara; beraz lehentasunik ez dauka, ez teoriak eta ez praktikak. Biak beharrezkoak direla neurri berdinean argi dago.
Laburpen gisa, bi gauza azken kontzeptu hontaz: bat, politika historiaren bidez kontzeptualizaturik dagoela, eta bi,
kontzeptu hori aldaketen menpe dagoela.
Beraz kontzeptu honek lehenengo biak ezeztatuko ditu. Honek
autoritateari eduki daitekeen beldurra desagertzeko bidea ematen du, eta baita ere masaren menpekotasuna pribilegiatuetatik.
Honek suposatuko luke historiaren prozesu aurrerakoia.
Kontzeptu hau, kontuz hartu behar da, errealitatean garbi
ikus):en ez denez; hain zuzen ezin da dialektika hau mekanikoki
aplikatu. Nola aplikatzen den momentu bakoitzera ikusi behar
da. Nahiz eta dialektikoki jokatu eta besteek dituzten akatsetan erori, historiak erakusten digu.
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2. KONTZEPTUAREN ERAKETA
2.1.SOZIOKULTURAL KOMUNIKABIDEA
Esperientzi praktiko-politiko eta bere teoriaren eraketak
zera erabakitzen du: ea nola planteatzen den teoria politikoaren eraketa eta ea nola erantzuten duen errealitateko egitura
historikosozialean.
Politikaren kontzeptua definitzerakoan, esan bezala, historiak politika kontzeptualizatzen du, bai praktikak eta bai teoriak parte hartuz. Politikaren konstrukzio hau, soziokultural
errealitate baten komunikabide izango da. Esperientziarekin
formatu den politika hori, komunikabide bezala baliagarria izan
behar du.
Beraz, ez da kontzientzi partikular baten eritzia ezartzen,
baizik eta kontzientzi orokor bat dago, historian zehar, hau da
soziokultural mailan ematen dena.
Politika kontzeptu bat irekia izan behar du; publiko baten
eritzia bildu behar du. Beraz neurri batean politikaren esanahi
objetiboa, subjetiboki eratua ere egongo da. Honela hartzen dute garrantzia banderak (ikurrak), e.a.
2.2.HELBURUEN GARRANTZIA
Teoria politiko bat egiterakoan, xedeak gogoan eduki behar
dira, edozein arlotan (ekonomian, e.a.) erabaki bat martxan
jartzeko orduan.
Beraz helburuak garrantzi haundia izango dute kontzeptu baten eraketan.
2.3,HELBURUAK ASKATZEKO PROPOSAMENA
Autoritatea, egonkortasuna, orekaren mantentzioa, e.a. baztertu behar dira eta beste arlo batzuei garrantzia eman teoria
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egiterakoan: desberdintasunei, dominio- dependentziei, estratifikazio kategoriei, esplotazioari, e.a.
Menpeko hartuemanak gogoan edukiz, argi dago banaketa desberdina duen sistema batean irabaziak eta galerak gaizki banaturik egongo direla (hau da, batzuek gehiegi eta besteak gutxiegi). Sistema bat horrela badago, berdin jarraituko du; sistema
horrek bere mugak edukiko ditu eta nahiz eta beharbada berdintasun batetara joan, muga horiek ez diete utziko desberdintasunei desagertzen.

3. ALDABIDE IRAUNKORRA
3.1 POLITIKA KONTZEPTUA ALDAKETEN MENPE
Politika kontzeptuak aldaketen menpe egon behar du.
Estatuaren akzio hutsean geratzen bada politikaren kontzeptua, aldaketaz urrundu egiten da. Gainera fenomeno eta gertaera
politikoak kontzeptu egonkor hontan arazo komunen eta indibiduoaren artean inkomunikazio bat sortzen dute (ez dira
ulertzeko).
"En el estado presente de la civilizaciOn, la primera
capacidad politica es la capacidad de administraci6n.
El medio de terminar la RevoluciOn consiste en colocar la administraciOn de los negocios publicos en las
manos de los cultivadores, de los negociantes y de
los fabricantes, porque los industriales (esto es,
todos ellos) son los administradores los m'a's capaces
y sobre todo los ma's econ6micos" (Zibilizazioko egoera presentean, lehenengo ahalmen politikoa administrazio ahalmena izango da. Iraultza bukatzeko bidea
negozio publikoen administrazioa, gizon landuen, artekarien eta fabrikanteen eskuetan ipintzean datza,
industri gizonak bait dira administrakuntzan ahalmen-
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tsuenak eta batez ere ekonomikoenak). (1)
Saint Simonek hemen egonkortasun hau defendatuko du.
Baina indibiduok oportunitatea izan behar du gizartean aktuatzeko politika kontzeptu baten barruan. Baina noski, batzuen
oportunitatea besteena baino gertuago badago politika erdiguneari, hauek indar haundiagoa izango dute gizartean.
Beraz, gizarteko egitura agintariak erabakiko du ze interes
aterako diren aurrea, e.a. (bere interesatako). Lehen esan bezala beharrezkoa den aldaketa den aldaketa ezeztatzen du sistema politiko honek.
3.2.PAUSO AURRERAKOIAK INTERDEPENDENTZI BATEN BIDEZ

Transizioan politika, etika eta filosofia praktikoaren batasuna hautsi egin da. Politika espezializatzen ari da.
Zientzi partikularrak sortzen joan dira, geroz eta independentzi haundiagoa hartuz bakoitzak: ekonomiak, e.a. Baina,
aurrerakortasun ?rozesua, zientziak elkarrekin emanda egiten
dela ezin gara ahaztu.
Adibidez, hezkuntza nola izan behar duen planteatzeko orduan, kontuan hartu beharko dira: psikologia, hezkuntz desberdinen ondorioak konparatzen dituelarik, gizartea, e.a. Soziologiak ere (bere aurrerapenak kontuan hartuz), jokaera politikoa, bizitza orokorrarekin konektatzen du: gizartearekin, klaseen estratifikazioekin, ekonomiarekin, erlijio taldeekin, e.a.
Beraz, elkarmenderapen bat eskatuz, politika kontzeptua
ezin daiteke finkatu. Amaitu gabe beti bere burua berritzen
arituko da.

(1) SAINT SIMONE. La Physiologie Sociale, Oeuvres Choisies. PUF, Paris

1.965 (120)
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I.- SARRERA
AUTODETERMINAZIOAri buruzko lan hau planteatu zenean kezka
edo nahi bat agertu zen, hain zuzen lan urrun eta teoriko bat
egin beharrean gaurkotasunean finkatzea. Honela bi zatitan banatu genuen hitzaldi hura. Bata terminoak nolanahi edo bakoitzak bere erara erabiltzen duenez gero, zehazteko edo terminoak
bilatzeko beharra sortu zitzaigun. Alde teorikoa landu genuen
bide batez filosofo eta pentsalari batzuengan AUTONOMIA terminoa aztertuz. Bestean guzti hura gaur egungo arazoei lotu behar
zitzaiolarik alde praktikoago bat irten zitzaigun.
Momentu haietan genituen ahalmenak kontutan hartuz gidoi-eskema antzeko lantxo bat azaldu genuen, agian geroago sakontzeko asmoz. Eskema gizako hau ontzat hartu ezkero lan sakon
eta luze baten hasiera edo oinarria gerta daiteke.
Zuentzat lagungarri izan dadin espero dugu.

II.- ALDE TEORIKOA
1.- AUTONOMIA TERMINOA.

Termino zabal hau bi zuL4u aeberdinetatik hartu dalteke.
1.1.- Zentzu ontologikoa.
Metafisikoki ikusi, non izakia bezala aztertu ohi da. Ezin
daiteke esan gure errealitatea bata eta osoa denik, bere baitan
errealitate oro aurkitzen dira, bata bestearengandik autonomoak
direnak.
1.2.- Zentzu etikoa.
Hauxe dugu hain zuzen gure lanaren hildoa edo aztergaia
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2.-ZENBAIT PENTSALARI
2.1.- XANT.
Honen arabera lege morala autonomoa da, bere legalitatearen
arrazoia bere baitan duenean. Zentzu hau batezere KANT-ek landuko du. Berak dio lege moralaren autonomiaren ardatza borondatearen autonomia dagoela.
Borondatearengan "inperatibo kategorikoa" deritzana finkatu
ohi da eta bere autonomia moralitatearen oinarri gorena da.
Autonomiaren oinarriak zera dio aukera bakarra aukeraren
maximak nahiaren lege orokorrean egotea, hau da, bakoitzaren
borondateak erabakitako legea ahalik eta unibertsalena izan behar duela. Kanten ustez, lege praktiko hau inperatibo bat izango da, baino proposizio sintetiko bat denez gero ezin da frogatu legean agertzen diren kontzeptuak aztertuz. Hala ere moralitatearen kontzeptua ikertuz froga daiteke autonomiaren printzipio moralaren oinarri bakarra dela.
Borondatearen heteronomia berriz Kantengan, moralaren benetazkoak ez diren oinarri guztien iturria izango da. Borondatean
autonomiarik ez dagoenean legea ez du bereganatzen.
Heteronomiaren defendatzaileen ustez, moral eraginkorrik
ezin da lortu borondatetik at dagoen oinarri bat gabe, bai naturaren, ulerkor munduan, balore absolutuen munduan edo jainkoan. Pentsalari honengan berriz, heteronomiaren oinarri guztiak enpirikoak hala razionalak borondatearen askatasunaren
arazoa estaltzen dute, eta beraz gure ekintza propioen benetazko moralitatearen arazoa.
Bi bereizketa hauetatik kanpo AUTONOMIA-HETERONO•IA, hirugarren moral mota bat bereizten dugu moral TEONOMOA delakoa.
Honen jarraitzaileek ikuspegi teologiko bat dute zein moralitatea jain•o borondate zeharo hobeezin batetik ondoirioeztatzen
da.

197
Lehen aipatu dugun bezala borondatearen autonomia lege moral guztien eta dagokien betebeharren oinarri bakar bezala
ulertu daiteke.
Aukeraren edozein heteronorniak ez du betebeharrik oinarritzen eta hoien printzipioari kontrajartzen zaio, borondatearen
moralitateari ere bai. Derrigorrez moralitatetik ez dago edozein objektu desiratuarenganako independentziarik edo askatasunarik gabe, baino independentzia hau zentzu positibo batean
ulertuz. Askatasun hau arrazoi garbiaren (raz6n pura) eta horregatik praktikoaren legislazio propioan finkatu ohi da. Horregatik lege moralak arrazoi garbi praktikoaren autonomia
bakarrik azaltzen digu, hau da, askatasuna; eta hau dugu hain
zuzen maxima guztien formazko baldintza, zein honen azpian bakarrik denak goi mailako lege praktikoarekin parekatu daitezke.
Gauz bat egiteko beharra izan ezkero egin dezakegu agindu moralak balio absolutoa duelako, honek Kantengan ASKATASUNA suposatuko luke. Lege ikuspuntutik begiratuz autonomian borondateak
ala subjektuak bakarrik ezarri dezakete beharrezkotasun eta
unibertsaltasun zentzua legeari.
Guzti hau esan ondoren aipa dezakegu XANT izan zelan lehena
AUTONOMIA eta HETERONOMIAren arteko bereizketa etikoki ikusten.
Kantek borondate autonomoa bere doktrina moralaren oinarri
garrantzitsuenetako bat bihurtu zuen. Pentsalari honek autonomiari buruz zer zioen ikusi ondoren heteronomia kontzeptua berarengan azter dezagun.
Politikoki kontzeptu honek inposatutako lege batenganako
dependentzia adierazten digu. Filosofikoki berriz, borondatearen heteronomia borondatearen ekintzaren funtsea edo jatorria
kanpotik eragindakoa, ez barnetik eratutakoa, beraz autonomikoki.
2.2.-HEGEL eta FICHTE.
Bi filosofo hauentzat autonomia helburu bat izango da, ebo-
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luzio antzera. Pertsona eszindituta dagoenez ez dugu ni "absoluto" kantianoa.
2.2.1. HEGEL.
Hegelentzat askeak gara gure pasioak gainditzeko eta bilakaera baten barruan egoteko. Bere sistema bukaera finkorik gabeko bilakaera bat izango da. Bilakaera sistema honen barru askatasuna historikoa gertatzen da.
2.2.2. FICHTE.
Gizakia determinismotik at dago, eta bere keskak pentsakeren emaitza edo fruitu dira, eta kategoriarenak berriz errealitatea aldarazten dutenak. Benetazko errealitatean bizitza mugikorra da beti berritzen ari delarik.
2.3.1. FEUERBACH.
Pentsalari honekin autonomia absolutoki ulertzearen desagerpena hasten denez, autonomia heteronomia faktikoaren lortu
gabeko errepresio bat izango da. Ziri bat azken finean heteronomoak bihurtzearen. Gizakia ez du aktiboki kontsideratZen honela materialismoa mekanizista batean eroriz.
2.3.2.- ADORNO.
Kanten autonomiaren kontzeptua oso kritikatua izan da batipat kontzeptu abstraktoa eta errealitatetik kanpo finkatzen delako. Kritikatzaile hauetariko bat ADORNO dugu. Honek dio autonomiaren arazoa ez dela planteatu ere egin behar, hain zuzen
autonomiarik ez dagoelako. Honen arrazoia eta bere filosofia
ere mitologian finkatzen du; berak dioenez beti mitotik mitora
goaz eta mitologia dagoenez autonomia ez da zilegi. Gauza
hauetaz hitzegitea rnania edo ohitura txar bat besterik ez
tzateke izango. Adibidez ilustrazioari buruz azaltzen diguna
garbia da, garai hartan arrazoiaren rnitologian erori ziren
jainkoarena deuseztatuz, burgesi garaiak eta beraien nahiak
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arrazoi edo ideologi burges bat sortzea behar zuelako.
2.3.3.- MARX.
Idealismoak ez du planteatzen adimenezko subjektuen eta
subjektu enpirikoen arteko bereizketa nia oso abstraktoki eta
idealki aztertzen dutelarik. Desberdintasun hau egiten ez denean subjektu enpiriko sensibleak autonomia bereganatzen du bere nahiak edo beharrak betetzeko eskubide bat bezala. Bereizketa hau egiten ez denez subjektu enpirikoa ez da nia abstrakto
bat bakarrik betebeharrekoak psikologia eta pasioak ere badituelako. Subjektuak eszinditua eta alienatua dago. Marx interes
pertsonaletatik klase interesera pasatZen da, historiaren barruan gizakia pasiboa izanik.
2.3.4.- HABERMAS.
Honen arabera pertsonaren autonomia lortzeko eta historiaren subjektu aktiboa izateko diskurtsu razionalaren beharra dago, honela juizio eta konzienziazio praktiko bat lortzeko.
MARX eta HABERMASentzat autonomi razionala lortzea, arrazoia bide, ez da gizabanakoaren arazoa izango talde bilakaera
baizik -diskurtsoa ere pausoz pauso garatuz doa-. Bi hauek
autonomia kontzeptua momentuz behintzat askatasunarako saiatze
bat eta oroipen historiko bat bezala ulertzen dute.
Kontradizio nabari bat agertzen zaigu Habermasek dialogo
razional bat egiteko pertsona edo solaskideen autonomia aurre
suposatzen duelako.
2.4.- NIKLAS LUHMANN.
Subjektibitatearen kontzeptua bilatzen du autonomiaren arazoa alde batera utziz bere sistemaren teoriarekin subjektuak
baztertu egiten dituelako.
Luhmann estrukturalismoarekin bat dator eta ilustrazioaren
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historian lortu dun aurrerapena subjektibitatearen desagerpenarekin identifikatzen du. Subjektuaren autonomiaren arazoa gaur
egun radikalizaturik aurkitzen da, planteatzen den arazoa larriagoa delarik, gizabanakoaren subjektibitatea eta baita ere
autonomiaren posibilitatea eztabaidatuz hain zuzen. Gizabanakoaren errea]itatea planteatzen da subjektibitate razionala
zintzilikatuz -adibidez,Freuden subkontzientziaren lanak hor
dauzkagu-. Pertsonalitatea eszindituta dagoedota hizkuntzaz mugatua.
3.-ONDORIOAK.
Aurreko guztia ikusi ondoren hala ere praktikan edozein
egitarau politiko soziala ikusi ezkero askatasuna azken helburutzat edo xedetzat hartzen da. Ondorioz autonomiaren kontzeptua dominatzeko era baten barruratzea izango da mito
batena-identitate legearen bidez gauzei inposatuz eta subjektuan beraz ezarriz; beraz giza egoera, autonomi batekin elkartzen denean bakarrik ematen da.
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Nere hitzaldiaren nondik norakoa agertu nahiko nuke mamira
jo aurretik. Gai orokorra autodeterminzaioa bada ere, nere asmoa izango da munduan gaur egun edozein herrik autodeterminatzeko duen eskubideaz ihardutea; eskubide hau alde-juridiko aldetik jorratuko dudalarik batez ere. Izan ere nere aurretik
eman dituzten hitzaladietan autodeterminazioa kontzeptua bera
astertu baita, historian zehar zenbait filisofok horretaz izan
duen ikuspegia eta iritziak aztertuz.
Esan beharra dago beste alde, nere lanak oinarri mugatu eta
jakin bat izan duela, honako hau izan zuzen ere: 1.985.eko martxoan Euskal Herriko bost hiriburutan, Bilbo, Gazteiz, Baiona,
Iruña eta Donostian izandako kongresoa, gaia "Europako nazio
minorizatuen eskubide kolektiboak" zelarik eta horren ondoren
argitaratutako liburua "autodeterminaci6n de los pueblos, un
reto para Euskadi y Europa", bi tomotan aterea.
"Herria 2.000 Eliza" aldizkaria argitaratzen duen lan-taldeak antolatu zuen delako kongresua eta ezagunagoa da
"autodeterminazioari buruzko kongresoa" bezala.
Kongresoan 46 lagunek esku artu zutelarik nere egitekoa
izan da hauen arteko aukeraketa bat egitea, irizpidea beti ere
Euskal Herriari zein heinetan atxikitzen zitzaizkion izan delarik, eta aukeratuko lanetan agertzen diren ideia nagusiak laburbiltzea, nere iritziz noski.
Sarrera gisako honen ondoren, Aureli Argemi, idazle eta militante kataluniarrak esandakoak aztertzeari ekingo diot, bera
izan baita nere ustez ondoen tratatu duena Euskal Herriaren
autodeterminazio posiblea gaur egun, estatu frantses eta espainolean indarrean dagoen legediaren aldetik. Gainera "Herria
2.000 Eliza" sariaren irabazle gertatu zen nik aztertzen dudan
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lan hau zela medio.
Aztertzen du alde batetik konstituzio frantsesa, indarrean
dagoena 1.958.eko irailaren 28tik. Honen arabera Frantsia errepublika zatiezina, laikoa, demokratikoa eta soziala da. Bere
printzipio da: Herriaren gobernua, herriarentzat, eta herriagatik. Zatiezina eta herria kontzeptuak, beste batek zehaztuta
agertzen zaizkigu: komunitatea.
Komunitatea da herri frantsesak eta itsaso bestaldeko (ultramar) herriek osatatukoa libreki, konstituzio hau onartuz.
Komunitate hau osatzen duten herrien arteko berdintasunean eta
elkartasunean oinarritzen da.
Texto horien irakurketa literal batek garbi adierazten digu
Euskal Herria ez dela sikiera herri bat, ez daukala izate propiorik, eta frantses herriaren zati bat besterik ez dela. Nahiz
eta azken urtetako zenbait arauk aitortzen duten " de facto"
nolabaiteko euskal diferentzia. Esate baterako hizkuntza eta
kultura desberdina aitortzen duten legeak.
Gaur egun Iparraldeak bi departamendu ezberdinetan banatuta
jarraitzen du, batzeko agindua eman bazuten ere. Baina honek ez
du esan nahi legegizonentzat Euskal Herria eta Frantses herria
ezberdinak direnik baizik eta gaur egun herria kontzeptuari
esan nahi anizkoitza eta anbiguoa ematen zaiola.
Komunitate horretako herriei aitortzen zaie libre izateko
eskubidea baldin eta horrela erabakitzen badute demokratikoki
hautatutako Batzar Gorenek eta Errepublikako Parlamentuak.
Ondorioa da Euskal Herrian berak bakarrik ez daukala eskubiderik arazo honetaz erreferendum bat egiteko ere, ez baita
herria ere, frantses herria bakarrik dago.
Legokeen aukera legal bakarra rokanboleskoa da oso: Hego
Euskal Heriak, komunitate autonomo legala izanik salatu bi estatutan banatzen duten pakto eta tratatuak, salaketa hau Espai-
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niako Korteek onartua izatea, frantses gobernuari ezagutarazia
eta honek haintzat hartua izatea da bide bakarra kasu horretan.
Frantsiako konstituzioak onartzen ditu nazioarteko tratuak,
zeinen arabera gerta bait daiteke lurralde baten sezesioa, aldaketa edo eransketa.

Eta bestaldetik Espainiako konstituzioa, 1.978.eko abenduaren 6t:Lk indarrean dagoena. Euskal Herrian ez zen onartua izan,
baietza oso txikia izan bait zen. Autodeterminazioari buruzko
eskubidea ez da zuzenean aipatzen konstituzioan, prestatze lanetan, terminoa sartzearen aldeko propuestak baztertuak izan
ziren. Baina bestalde, nolabait onartzen du eskubide hau:
"Konstituzioak aitortzen dituen oinarrizko eskubideei eta askatasunei dagozkien arauak giza gidoi eskubideen deklarazio unibertsal eta gai hauei buruzko Espainiak izenpetutako tratatuen
arabera araupetuko dira". Eta hauetako zenbait tratatuan eta
delako deklarazioan garbi eta argi agertzen da eskubide hau.
Hau da, herrien autodeterminatzeko eskubidea.

Euskal Her r i.a horietako ba al da? Erantzun konstituzionala
oso anbiguoa da, hitzez hitz: En el estado español coexisten
los "espaHoles" el "pueblo espaHol" y los "pueblos de Espafia"
(Prembulo) hay en ē l la "Naci6n espanola" (preãmbulo) y las
"nacionalidades" (2. art.). E1 pueblo español da beraz izen hori merezi duen bakarra herri kategoriara iristen den bakarra,
sekula definitua ez bada ere. Be • a da baita ere konstituzio bera ratifikatzen duena ere (Preanbuloa), berari dagokio soberania (1.2 art.) etab. Herri abstraktu honen aurrean, zein egoeratan gelditzen dira?, zer dira?, los pueblos de España o nacionalidades, hauek ere oinarrizko terminoak dirudite, hauek
ere definituak ez badira ere.

Maila goreneko lege organikoa den Autonomia Estatuak aitortzen dio izate propio hori Euskal Herriari. Baina estatutu hau
konstituzioaren pean dago, beraz...

Komenigarria deritzot baita ere Hector Gors Espiellek dioena komentatzeari, izan ere aztertzen du figura honetaz, autode-
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terminaziorako eskubideaz, nazioarteko legediak dioena. Hector
Gros hau, Montevideoen jaioa, O.N.U. ete O.I.T.ren trbunal
konstituzionaletako epaile izana da, beste zenbait karguren artean:
Bere iritziz, eskubide honek gaur egun arazo ikaragarriak
planteatzen ditu, baina aldi beran berebiziko garrantzia izan
duen eta duen ideia eta printzipioa da, azken hiru hamarkadetan
mundua aldatuz. Juridikoki eskubide hau zeraren ondorioa da:
- Nazio Batuen Karta.
- Nazio Batuen giza eskubideei buruzko nazioarteko
hitzarmenak.
- Herri eta eskualde kolonialen independentziari buruzko deklarazioa.
Bere iritziz eskubide hau egungo nazioarteko egoeran "jus
cogens" kontzeptualizatu behar da, hau da, betebeharreko arautzat jo behar da eta eskubide kolektiboa den aldetk herri guztiek daukaten eskubidea da. Baina eta hemen dator baina, Nazio
Batuen Batzar Orokorraren 1.514 eta 2.625 errezoluzioen arabera, egungo estatuen batasuna eta lurraldearen osotasuna errespetatu beharra dago, hau da ezin da eskubide horretan oinarritu
sezesioa edo zati baten independentzia. Beraz, orain arte atzerritarren pean zeuden herriari edo herri kolonizatuei bakarrik
aitortu zaie eskubide honen esparrua hor bukatzen denik. Esate
baterako batasun nazional hori fiktizio juridiko bat besterik
ez bada, zapalketa edo mendearen atzerritar eta kolonialista
estaltzen duena, delako herriak arrazoi osoa dauka eskubide horren alde borrokatzeko. Egile honek azpimarratzen du gainera
bitarteko guztiak baliagarriak direla eskubiden honen aldeko
borrokan.
Askapen nazionalerako borroka kontenplatuta agertzen da eta
bere estatutu juridikoa du 1.977.eko lehengo protokoloan, nazioarteko zuzenbide gizakor edo humanitarioan eta Nazio Batuen
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Batzar Orokorraren errezoluzioetan. Gainera eskubide hau mantendu egiten da behin borroka bukatu eta independentzia lortu
ondoren ere.
Eta hori bai, bereizketa garbi bat agiten du, egungo nazioarteko legeen marko juridikoa eta berez edozein herrik, herria delako eta herria den aldetik, duen eskubidearen artean,
marko horretatik haruntza ere. Eta esaten du errealiate politikoak, eta indar erlazioak eta borrokaren arrakasa berak ere
aldatu egiten duela, nazioarteko azken aitorpena.
Guy Heraud frantsiarrak ere argira atera ,:zen du sarritan
nazioarteko legediak eta estatuek dituzten kont ,-adkzioak, esate baterako autodeterminaziorako eskubidea, izan ere askotan ez
dator bat demokraziarekin. Bera holakoetan autodeterminazioaren
alde agertzen da. Gertatu baita Estatu baten demokraziaren
izenean herri txiki baten autoderterminatzeko eskubidea ukatu
izana. Eta berak hau ez du onartzen. Argigarri adibide bat jartzen digu, estatu baten baitan bi herri, batak biztanlegoaren
80% eta besteak 20%a, demokratikoki ezinezkoa litzateke bigarren herri honen autodeterminazioa.
Gero azterteka historiko bat egiten du eta esaten du demokraziak izan dituen bi konzepzio teoriko nagusien ezaugarria
dela autodeterminazio eskubidea eskamoteatzea.
Bi iraultza nagusietan 1.789 eta 1.917.ekoetan, helburua
erregimen berri bat lortzea izan zen eta ez mundua eta Europaren berraldaketa. Lortu nahi zena herriaren ona eta ez herrien
askatasuna etnikoki. Gero praktikan Lenninek haintzat hartu bazuen ere.
Europako bi gerra ondorengo egoera ere aztertzen du, eta
Heraud honek ere azpimarratzen du hipokresia hori, alegia herri
kolonizatu eta Europako herri gutxituen arteko bereizketa. Esaten du nazioarteko zuzenbidea aurreratuago dagoela nazioena
baino.
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Bestalde esaten du demokraziaren izenean ezin dela inoiz jo
autoderterminazioaren kontra, hau askatasunarekin lotuta bait
doa.
A ' kenik egiten du autodeterminaziorako prozesu osoaren asterketa:
1.- Lurralde alogenoen kontaketa.
2.- Hiritarren eskuhartzea.
3.- Erreferendumaren iniziatiba.
4.- Galderak.
5.- Erreferendumaren errepikapena.
6.- Borondate ezberdineko lurraldeen arazoa.
7.- Beste herri batekin batzeko eskubidea.
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SARRERA

Ponentzia hau hasteko galdera bat egingo dut: Descartes-ek
zer ulertzen du filosofiaz?. "Filosofiaren hastapenak" liburuan
filosofiaren panorama aurkesten du bere zatiak osotasun trinko
bati loturik. Idazlan hau frantsesera itzuli zuen idazleari bidali zion eskutitzean, aurreko ideia baieztatzen du:
"Filosofia oro zuhaitza bezalakoa da, zeinen sustraiak metafisika dira (ezagutzaren printzipioak edo
lehen filosofia edo metafisika), enborra fisika eta
adarrak beste zientziak" (1).
Descartes, filosofiaren kontzepzio unibertsalistaren barnean dago oraindik. Jakintza frogatu ororekin identifikatzen du
filosofia. Metafisikaz, gainera, medikuntza, fisika eta matematika beraien zatiak dira. Filosofia zientzia unibertsala da.
Zientziaren batasuna baieztatzeko beste aipamen bat ekartzen
dugu, oraingoa I. Erregelatik hartutakoa:
"Zientzia guztiak giza adimena besterik ez dira, beti
bat eta beti berbera dena naiz Pta here objektuaren
ezberdintasuna handia izan, eguzkiaren argia bat den
bezala, naiz eta argitzen dituen gauzak asko eta desberdinak izan. Izpirituari mugaketarik ez zaio jarri
behar" (2).
Filosofiaren kontzepzio unibertsalista hau ikusita esan behar da, Descartes-ek bere "Diskurtsuaren metodoa"rekin pentsaera berriaren aroaren prestakuntza ixten duela. Har dezakegu
1.637. urtea idazlan hau argitaratu zen urtea, filosofia berriaren hasieraren urte sinbolikoa bezala.
Descartes-engan kristaldu diren ideiak, bi mendetan zehar
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prestatzen ari ziren, bilaketa eta saioaldi okerrak, Birpizkundeari krisiaren ezaugarri klasikoak ematen diotenak. Krisia
gaindituko duen bide berria, arrazoiaren bidea izango da. Descartes-ek, arrazoia ezagutzaren iturri garrantzitsuena eta
egiaren erizpide ziurra bezala sagaratzen du. Izakia bilatzera
sartu baino lehen, hara bideratuko lukeen pentsaera filosofikoa.ren bidea aurkitzen saiatzen da.
Zein bide egin behar du ezagutzak egia aurkitzeko?. Horrekin, giza arrazoiari buruzko ikerketa munduari buruzko ezagutzak baino aurrekoagoa izan behar duela, formulatzen da. Descartes, izan ere, ezagutza oro arautu behar dituen arrazoizko
printzipioak, gero jainkoari eta munduari buruzko nozioak ondorioztatuko dituztenak, aurkitzen zaiatzen da.
Arrazoizko printzipio horietan bere metodo ospetsua oinarituko du. Metodo hau, aldi berean, bere filosofiaren hasiera eta
helmuga izango da.
Horregatik, azalpen honetan, puntu hauek ikusiko ditugu:
Metodoa, Zalantza metodikoa, Lehen ziurtasuna eta Jainkoari buruzko oinarritasun gnoseologikoa.

1. METODOA
Aro Berriaren hastepena metodo berri baten bilaketak bereizten du. XVII. mendean metodo b=ibaten aurkikuntza ezinbestekoa zen. Descartes-ek berak zera diosku:
"Egiaren ikerpenerako metodoa ezinbestekoa da. Metodorik gabe egia bilatzea baino hobe da berari buruz
inoiz ez pentsatzea, zeren ikasketa desordenatua eta
gogarte ilunak adimena itsutu eta arrazoiaren argi
naturalak nahasi egiten dituztelako" (3).
XVI-XVII mendeetako pentsalari guztiak egiaren aurkikuntza
lortzeko bide berri bat aurkitzen saiatu ziren. F. Bacon izan
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zen bere Novum Organum-ekin metodo berri bat aurkitu zuen lehen
pentsalaria. Descartes-ek gauza bera egin zuen bere "Metodoaren
diskurtsu"-arekin.
Filosofo bi hauek esaten digutenez, metodo ziur baten falta
da gizadiak gizalditan zehar ezagutza urriak lortzearen arrazoia. Lortutako aurkikuntzak azarez dira gehienbat eta metodo
egoki baten falta da zientziaren gaitz gehienen zergatia eta
sustraia.
Zergatik sentitu zuten, bada, metodo beri baten beharrizana? Ba, Europan bi mendetan zehar (XIV. gizaldiaren amaieratik
gizaldiaren hasierararte) aurkako korrente filosofikoak
zirelako, eta mende horietan aurkikuntzarik egon ez zelako. Baziren, eta garrantzizkoak gainera. Baina izaera partzialekoak.
Arazoa zera zen: Aristotele-k azaldu eta Erdi Aroan erabilitako
silogismoa ordezkatuko zuen metodo berri bat aurkitzea, era berean, eleizaren, eta Aristoteleren autoritatea egiaren erizpide
bezala ordezkatuko zuena.
Premisa nagusi batean, hau da, egia orokor batean oinarritzen den arrazoinamendu deduktibo bat da, silogismoa. Erdi Aroan honelako arrazonamenduak erabili ziren ezagutzak lortzeko.
Horrelako sistema bat posible zen, fedearen bidez lortutako,
edo eliza edo Aristoteleren autoritatean oinarritutako printzipioa edo egia jeneralak zituelako, baina printzipio jeneral horiek hautsi zirenean, premisa nagusia, silogismoa, baliogabe
gelditu zen.
Gainera, Descartes-ek, "Gogamena zuzentzeko erregeletan",
zera esaten digu:
"Gauzen egia ikertu nahi dutenentzat silogismoa guztiz alferrikakoa da; eta erraztasun handiagoz arrazoi
ezagunak besteei azaltzeko bakarrik erabil daiteke"
(4)•
Silogismoak kasurik hoberenean zerbait ezaguna azaltzeko
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balio du, baina ez, Aristotele-k dioen bezala, egia berriak
ikertzeko. Zeren egiten duena zera da, egia orokor batetik kasu
partikular bat ondorioztatu. Gainera, konklusioa ez da premisetatik ateratzen dugun gauza berri bat, premisa nagusiaren oinarrian dagoen zerbait baizik eta premisa nagusia baino lehen
ematen dena eta ez hari jarraitzen diona, silogismoak nahi duen
bezala.
Horregatik, silogismoan erabili zen metodo deduktiboa desegin zenean, metodo berri bat aurkitzea gauza beharezkoa iruditu
zitzaion Descartes-i, zeren.
"izatez ez da nahikoa adimen on bat edukitzea; garrantzizkoena ondo aplikatzea da... baina bide okerretik dabiltzanak baino askoz ere urrunago irits
daitezke astiro eta bide zuzenetik dabiltzanak" (5).
Descartes-ek Metodo bi idazlanetan zuen: Gogamena zuzentzeko erregelak liburuan eta Metodoaren diskurtsuan. Diskurtsuan,
beranduago idatzi zuelako, laburpen bat aurkezten du. Baina,
metodoaz zer ulertzen da Descartes-ek? Laugarren erregelan zera
dio:
"Metodoaz erregela ziur eta errazak zeinen ikusketa
zehatzak faltsuak egiatzat hartzea eragozten dituenak
ulertzen ditut eta behar ez diren saialdietan denborarik eman gabe eta bere zientzia poliki poliki igoz
giza adimenari eskuragarri zaizkion gauza guztien
egiazko ezagutzara eramatzea behartzen du izpiritua"
(6).

1.1 Egiaren eri:zpidea.
Zein da egiaren erizpidea?. Judizio baten egia edo faltsutasuna erabakitzeko erabiltzen dugun patroia da egiaren erizpidea.
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Erdi Aroan, Elizaren, Aristotele-ren... autoritatea onartzen zen erizpidetzat. Baina XVII. gizaldian onartu ezina da
horrelako erizpidea, sostenga ezinezkoa zelako.
Posible zen beste erizpide bat, enpirikoa zen, baina Descartes-ek erizpide hau ere ez zuen onartu, zeren erizpide honen
baliozkotasuna posible diren kasu oro behatzen ditugunean bakarik ematen bait da, hau da, indukzio osoa ematen denean. Baina
arazo gehienetan, gauza posibleak askoz ere gehiago dira behatu
ahal ditugunak baino. Erizpide enpirikoaren ahultasunhone': esperientziatik ondorioztatutako legeei segurtasun osoa
-nahitaezkoa- kendu egiten dio.
Giza jakituria, zientziaren eraikuntza eta Filosofia finkatzeko erizpide sendo eta egonkor horiek aurkitzeko nora jo?.

1.2 Matematika eta arrazoiaren egiak.
Esperientziatik at daudelako eta beraien egia ez dielako
zor esperientziari, Descartes matematikaz baliatzen da egiaren
erizpidea bilatzeko. Horegatik deitzen zaizkie "arrazoiaren
egiak", esperientziaren pean daudelako, arrazoiarenean baizik.
Descartes-ek,- "beren arrazoiaren ziurtasuna eta nabaritasuna
dela eta, matematikak atsegin dituela" (7) esaten du.
Hau da metodoaren lehen erregela:
"ezer ez daiteke egiatzat har nabaritasuna osoz horrela dela jakin ezik" (8).
Nabaritasunak bi ezaugarri ditu: argitasuna eta bereizkortasuna. Adi dagoen izpirituari berehala agerian aurkezten zaion
ideia izango da argia, zehatza eta beste guztietatik diferentea
dena, berezia. Beste era batera esanda: ideia batek, argia izatekotan, beste ideietatik banancithaeta konfundiezina izan behar
du eta berezia izango da beraren zatia beraien artean bananduak
badaude.
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Nabaritasunak karakterizatzen du ezagutza zientifikoa. Baztertu egin behar dira egia probableak eta egiantzekoak. Nabaritasuna lortzeko kontutan hartu behar diren agindu batzu hauek
dira: proposizio bat nabaritasunez agertu arte eritzirik ez
ematea, aldez aurretik pentsaturiko ideiekin ez joatea eta argi
eta berezitasunez aurkezten zaigun puntutik harago ez joatea.
Descartes-ek eraiki nahi zuen sistema metodo matematikoaz
hornitu zuen, matematikan aurkitzen diren arrazoiak edo egiak
ziurrak eta nabariak direlako. Baina matematikaren arrazoi zergatik jartzen die Descaates-ek ziurtasuna eta nabaritasuna?.
Matematikaren objektua soila delako. Tkus dezagun berak zer
dioen Bigarren erreglan:
"Honetatik ulertzen da nabaritasunez zergatik diren
aritmetika eta geometria beste disziplinak baino askoz ere ziurragoak: konkretuki beraiek bakarrik arduratzen direlako objektuak hain soil eta bakunaz. Beraiek esperientziak ez–ziur bihur dezakeen ezer ez
dutelako egiatzat hartzen, osotasunean arrazonalki
lortutako inferentziak direlako baizik" (9).
Matematikaren bikaintasuna objektuaren soiltasunaren eta
esperientziaren aurrean duen inmunitatean errotzen da. Hau da
metodoaren bigarren erregela:
"Aztertzen ditugun zailtasunak ahalik eta gehien zatitzea, bere soluzio onenak eska zezakeen bezala"
(10).
Descartes-entzat, ezagutzak, egiazko ziurtasun bat izatea
nahi badu, soiletik hasi behar du. Zatiketak "natura soilak"
lortzea du helburutzat, ezagutzaren azken muga diren elementu
zatiezinak dira, zeinetatik harantzago ezin bait da joan. Natura soilek analisaren azken terminoa eta sintesiaren lehena
errepresentatzen dute. Intuizioz hautematzen dira.
Intuizioa, Descartes-entzat, izpirituaren hautemate soil
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eta berehalakoa da, hain bereizkor eta erraza ezen zalantzarik
izateko unerik ez duen uzten. Intuizioa ez da nahastu behar
juidizioarekin ezta pertzepzio sentikorrarekin. Intuiziaadedukzioa baino ziurragoa eta soilagoa da, ziurtasun osoa ematen digu.
Giza adimenaren ahultasunak gauza soiletatik hastea eskatzen du, errazenetatik, beste gauza batzuetara pasatu baino lehen. Beste ezagutzak, hasteko, nahitaezko puntuak diren nozio
soil hauetatik dedukzioz lortu behar dira derrigorrez;
"gero ikusi behar da horietatik gradualki beste batzu
ondorioztatu ahal diren eta azken hauetatik beste batzu eta horrela elkarren segidan" (11).
Baina ez da hasi behar beraiengandik bakarrik, baizik eta
proposizio konplexuen aurrean aurkitzen garenean eta horregatik
ilunak, soiletara bihurtuz hasi behar da:
"Proposizio ilun eta nahasgarriak soiletara bihurtuz"
(12).
Descartes-ek analisiaz ulertzen duen zentzu sakonena hemen
errotzen da. Hain da horrela ezen Descartes-en ustez proposizio
soil edo beraien konbinaketa edo konposizio soilak baino ezin
ditugu ulertu:
"Natura soil hauetatik eta beraiekin antolatzen diren
natura konposatuetatik at ezin dugu ezer ulertu"
Osotasunean ulertzean datza, hau da, bereizkortasun eta argitasunezko ziurtasunaz, zeren soilaren ezaugarria bere ezagutza argia eta bereizkora izatea da. Horregatik, soilean ez dago
huts egiterik.
Intuizioaren bidez natura soilak lortuak direnean, dedukzioa hasten da. Descarte-en eritziz gauzen ezagutza huts egiteko beldur gabe lortzeko, adimenaren bi ekintza bakarrik daude,
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intuizioa eta dedukzioa.
Hemen hasten da metodoaren hirugarren erregela, hau da, dedukzioa eta sintesiaren erregela. Diskurtsuan esaten digun bezala:
"Nire gogoetak ordena batekin zuzentzea, objektu soiletatik hasiz eta ezagutzeko errazenetatik, pixkana-pixkanaka konplexuenetaraino igotzeko eta horrela
jarraitzen ez dutenen artean ordena bat jarriz "
(14).
Gauza bat bestetik ataratzean, ondorioztatzean edo jarrai
eraztean datza dedukzioa. Dedukzioak ez du behar oraingo nabaritasuna, oroimenak prestatzen dio hori. Dedukzioak ez du intuizioak beste ziurtasunik; hala ere, huts egin gabe joka dezake, printzipio nabarietatik abiatuz, pentsamendua etengabeko
mugimenduan badarama. Horrela, badakigu azken katebegia lehenengoari loturik dagoela, nahiz eta tarteko katebegiak begirada
batez ez ikusi, baldin batetik bestera banan-banan joan bagara
eta bakoitza bere aurrekoari loturik dagoela gogoratzen badugu,
dedukzio-prozesuz, poliki-poliki arakatu ahal dira honela eta,
berauek ezagutzean, natura soil edo azken elementuen ezagupenean izaniko ziurtasuna berbera lortuko dugu.
Baina osotasunari buruzko ziurtasuna izateko, katebegi bakoitzari edo maila guztiei buruzko ziurtasuna lortu behar da;
maila baten hutsuneak kate guztiaren balioztasuna arriskuan
jartzen du.
Horregatik -metodoaren azken erregela bezala- zera aholkatzen digu:
"Guzti horretan oso zerrendaketa konplexuak eta oso
berrikusketa orokorrak egin behar ditugu, ezer ez dugula ahaztu ziur egon arte" (15).
Erregela honen helburua oroimenaren ahultasunetik datozen
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hutsuneak oharterazten da. Hutsuneak ekidintzeko egia batetik
bestera pasatzerakoan pentsamenduaren mugimendu iraunkor eta
etengabekoa egitea; zerrendaketa ez bada osoa eta hutsuneren
bat gertatzen bada, arrazoinamentuen uztardura eta konklusioaren ziurtasuna arriskuan jartzen dugu.
Bere metodorako geometrengan inspiratu zela esaten digu
Descartes-ek. Hauek (geometrek) ezagutzeko errazenak eta soilenak diren gauzetatik abiatzen dira eta, arrazoinamendu-katea
luzeak erabiliz, arazo zoilenak eta konplexuenak xehetzera heltzen dira. Zientzia guztien artean, matematikak bakarik ematen
ditu egia ziur eta nabariak. Horregatik aukeratu zuen zientzi
hau eredutzat.

2. ZALANTZA METODIKOA
Lehen egia ziurrak bilatzeko paradigmatzat erabili zituen
Descartes-ek matematikak, gero filosofiaren eta zientziaren
eraikuntza lortzeko. Descates oso arretatsua da lehen printzipio horiek bilatzerakoan. Lehen printzipioek hutsuneren bat
eduki dezakete eta, eraikuntza guztia behera erortzeko arriskuan jartzea ez du nahi. Printzipio horiek nabariak eta dudaezinak izan behar dute. Horregatik erabiltzen du zalantza metodikoa.
Zalantzak zergatik du hain garraintzi handia Descartesengan?.Funtzio asko dituelako.
Lehen funtzioa hondakinak kentzea da, hau da, burmuinaren
garbiketa gnoseolagikoa. Bere ziurtasun baliozkotasun zientifikoa eta objektibitatearen arazoa planteatzeko gai den gizakia
ziurtasun eta egiez beteta dagoen bagaia batekin aurkitzen da,
hau da, ziurtasun eta egiaz hornituta dagoen ezagutza-multzo
batekin.
Baina, ziurtasun eta egia horien balioa kritikoki planteatzen dugun artean, guzti horiek "balio zientifikorik" gabe ge-
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ratzen dira. Eta Descartes-e• proposatzen digun planteamenft,
kritikoa gure burua.ri galdetzea besterik ez da: zalantza moti
borik badaukagu, guztiz ahulak izan arren, ezagutza horien
ziurtasun nahia gabe uzteko?. Zalantza-motibo horiek benetakoak
diren legez, egin dezakegun gauzarik onena zera da, probizionalki gutxienez, ziurtasun guzti horiek gure adimenatik kentzea, hau da, den-dena dudan ipintzea.
Existitzen den-dena zalantzan jari beha.r da, baina zalantzatan gelditu gabe. Descartes-en zalantza ez da egoera kritiko
definitibo bat, egoera iragankor bat baizik, ziurtasun osoa den
egoera kritiko definitibo batera bideratuta dagoena.
Zalantzaren bigarren funtzio hau da: derrigorrezko pasagune
bakarrik ez izatea, ziurtasunaren iturria izatea baino. Horregatik, ziurtasunaren sorrera zalantzaren gainean jartzea,
zalantza berarekin oso zorrotzat izatea eskatzen du. Ezer ere
ez da geratu behar zalantza horretatik at. Horrelako zalantzak,
zalantza eszeptikoa gainditzen du. Ezin da benetako zalantza
izan. Eta ez da: zalantza metodikoa da, hau da, ziurtasunak
lortzeko erabiltzen dudan lanabes bat.
Haurtzarotik, dio Descartes-ek, ziurra eta egia bezala funtzionatzen duen ezagutza-multzo honekin aurkitzen gara. Eta benetan, ez dakigu egiazkoak. Ezagutza ez-ziur guzti horiekin bete gaitu haurtzaroak, zeren bizitzaren aro horretan arima gorputzaren pean bait dago eta, hori dela eta, arimak erraz onartzen bait ditu zentzumenak ematen dituen ezagutzak.
Horregatik, zalantzaren lehenetariko helmuga bat zera izango da: zentzumenetatik gogamena urruntzea, gogamenari eduki
sentigarriak onartzea oinarri gabekoa dela ikusi eraziz. Helburu hauek lortzeko zalantza, maila razionalean haurtzaroa gainditzea nahi duen gizakiarentzat, sendadura premiazko zerbait
giza aurkesten zaigu. "Gizaki helduarengan irauten duen haurra
itotzea da helburua; ez da Sokrate-ren araberako erditze bat,
haurhiltze bat baino" (16).
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2.1,Zalantzaren Bilakabidea.
Zalantzaren bilakabidean lau maila daude: lantxo honetan,
bere "Lehen filosofiari buruzko gogoetak" lana jarraituko dugu
batez ere, zeren idazlan honetan sakontasun eta zabaltasun
haundiarekin tratatzen duelako.
2.1.1.Lehen maila: Zentzuarena. Honela hitz egiten Descartes-ek:
"Orain arte ziur eta egiatzat euki dudan guztia sentsuetatik etorri da nigana. Sarritan sentsuek engainatu egin nautela esperimentatu dut; eta behin zimardikatzen gaituenez ezin gaitezkeenez fida, sentsuez
ezin nahiz fidatu" (17).
Zalantzaren maila honen aurrean galdera bat sortzen da:
"sentsuetatik ezagutzen ditugun gauza asko daude eta
gauza horietaz zalantza izatea ez da arrazoizkoa: ni
hemen nagoela, sutondoan jarrita..." (18).
Descartes-ek jartzen dituen adibideak hain onargarriak direnez gero, etana'q iz eta ezagutza sentikorrak izan, arrazoizko
zalantzarik ez dago, galdera edo objekzioari zalantza-maila berri batekin erantzuten dio, ezagutza sentigarri batzuentzat
bait da.
2.1.2.Bigarren maila: ametsena. Aurreko guzti hori ondo
esanda egongo litzateke, gizaki bat izango ez bainitz ezen.
"lo egiteko ohitura dut eta ametsetan agertzen zaizkit burugabeko horiei bururatzen zaizkien bezalako
gauza errealak eta beste batzu hain egiantzeko eta
zentzugabekoak. Zenbat bider egin dut amets orain nagoen bezala nengoela, jantzita, sutondoan... baina
nire ohean lotan nengoen. Ametsetan izango naiz?,
idazten ari naizen orria argiro ikusten dute nire
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begiek; askatasun osoarekin alde batetik bestera mugitzen dut burua, besoa altxatzen dut eta horretaz
argiro ohartzen naiz.
Guzti hau amets bat baino azkoz ere berizkor eta
zehatzago iruditzen zait. Ez, ez nago ametsetan. Baina une honetan gertatzen zaidana astiro pentsatzen
dut eta ametsetan ez nengoela etsitzeko lotan begiak
igortzen nituela gogoratzen naiz, eta orain iratzarrik egiten ditudan gogoeta berdinak egiten nituela.
Hori sarritan gertatu zait. Hortik ondorioztatzen dut
lotalditik itzarraldia argi bereiz dezakegun ezaugarririk ez dagoela" (19).
Orain bere balizko objektoreak horrela ere ez du garaitutzat ematen bere burua: eman dezagun dena amets dela. Baina
ametsetan gertatzen zaidana itzarraldiko irudi bat bezalakoa
bada, gutxienez amets egindako irudia onartu behar da. Eta ez
badugu irudia onartu nahi, gutxienez, irudi horiekin etxura
ematen duten elementuen errealitatea onartu egin behar da.
Ondorioa: ametsen baliabidea ere ez da aski gure ezagutza
guztien baliozkotasuna hondatzeko. Maila berri baten beharrizana dago.
2.1.3.Hirugarren maila: "Deus deceptor"ena. Descartes-ek
zera esaten du:
Antzinatik ni naizen bezalaxe sortu ninduen Jainko
ahalguztidunen ideia dut" (20).
Izan daiteke ni sortu nauenak lurra ez dela horrelakoa, bi
eta hiru bost direla, eta laukiak lau alde dituela esaten dudanean engainatzera behartzen nauela. Objekzioa jartzen zaio esanez:
"Jainkoak ez zuela nahi izango ni neu engainatzea,
zeren guztiz ahalguztiduna dela esaten bait da" (21).
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Objekzio honi Descartes-ek erantzuten dio zera esanez:
"era horretara ni egiteak ontasun hau nazkatzen badu,
nik batzutan nere burua engaina nezan ez zuen utzi.
behar eta aldiz ziur nago engainatzen naizela" (22).
Bigarren objekzio zera da:
"Badago beste gauza guztiak ez-ziur direla sinestu
baino lehen Jainkoa hain ahalguztidun horren existentzia ukatzea nahiago duena" (23).
Descartes-ek erantzuten du kasu honetan, iritsi naizen
egoera, azarearen patuari sor egin behar zaiola, esanaz. Eta
nire egileak zenbat eta botere txikiagoa izan askoz ere errazago izango da nire hutsuneak azaltzea.
Jainko alde batera utziz zalantza unibertsaletik alde egin
dezakegula zail ikusten da. Baina lortu duen mailarekin gogoz,
kontra egoteagatik, maila berri bat sortzen du.
2.1.4. Laugarren maila: Jainko gaiztoaren hipotesia. Honela
azaltzen du Descartes-ek hipotesi honen esanahia:
"Bere boterea ni beti engainatzen erabili duen Jainkoa, Jainko gaizkile eta maltzurra dela suposatuko
dut (24).
Jainko gaiztoa berearekin irten ez dadin, hipotesi honen
aurrean aukera hau bakarrik geratzen zait: ziurtzat ezertxo ere
ez onartzea. Ondorio honetara heltzen da I.Gogetaren amieran.
Hondakinak bidetik kendu egin dira eta bidea garbi utzi da,
ziurtasunaren bidea aurreritzi gabe. Filosofiaren hastapenak
liburuan zalantzaren prozedura egiten duenean ez da agertzen
"Jainko gaizkilea". Arterio hiperbolikoaren ezabatze honek zalantzaren prozedurari ez errotikotasunik ezta unibertsatasunik
ez dio kentzen, "Deus deceptor"en hipotesian lortuta zeuden
mailik.
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Baina alderantziz "Diskurtsu u an zalantzaren prozedura enbrioizko egoeratik ez da pasatzen. Horregatik, ondorio bezala
ez du lortzen idazlan horien errotikotasun eta unibertsaltasunik lehen bi mailak bakarrik agertzen direlako. Beharbada Diskurtsuan tarteko maila bat agertzen da, sentipen eta ametsen
artekoa. Fidantza merezi zezaketen ezagutza razional soilena
ere, hau da, matematikaren hutsuneak ukatu egiten dituen maila
bat izango litzateke.
2.2.Zalantzaren prozeduraren ulerkuntza.
Descates-ek, gure ezagutzaren printzipio eta oinarri guztietara zalantza eramanez egin duena zera izan da: zalantza
erradikaldu.
Beraz, gure berezko ziurtasunak finkatzen diren printzipio
oro eraitsitzeko funtsezko lau zergati aurkitzen ditu.
Descartes-ek proposatutako zergati hauei honela deituko
diegu: zergati errealak, zergati itxuradunak eta zergati hipotetiko-metodologiak.
Paradoxiko iruditu arren, Touraine-ko filosofoaren zalantzaren planteamentuaren barnean, garrantzitsuenak hirugarrenak
dira eta gero bigarrenak. Eta ia aurreratuz, arrazoia argia da:
zalantzaren zergati errealek egiazkoak izateagatik planteamentu
kritiko sendo batetik at ere aktuatzen dute.
Itzarraldi-egoeran gertatzen dena ametsetan gertatzen denetik bereizteko datu nahikorik ez edukitzeak ondorioztatzen diren zergatik errealak bezala har ditzakegu.
Errikoiak psikikoki onartutako aluzinazio-egite batzu edo
antzekoak, zergati horien errealitatea adierazten dute.
Orain, ezin da onartu errealtzat gure ezagutza oro ametsei
asimilatu nahi izatea. Horregatik, iratzarraldi eta ametsen arteko bereizketa egiteko ezintasunetik hartutako zergatia, zergati itxuradun bat baino besterik ez da. Horregatik zergati ga-
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rrantzitsuenak -eta jatorrizkoenak- hipotetiko-metodologiko
deituak dira: "Deus deceptor" eta Jainko gaizkilea.
2.2.1. Deus deceptor-a.
Descartes-en gnoseologian rol garrantzitsua jokatzen du:
bata positiboa (gero ikusiko dugu) eta bestea negatiboa.
Filosofo honen sisteman funtsezkoa den "ahalguztidun" atributuarekin kontraesanezkoa izateagatik "Deus deceptor" hipotesia erori egingo da. Jainkoak ezin du izan engaina nazan-aren
zergatia hau da: engaina izaki-aren era bat denez gero eta
Jainkoa summum ens, ahalguztidun izakia izanik, ezin du euki
bere ekintzaren helmuga bezala izaki-eza. Guztiahaltasuna,
jainkotiar perfekzioen sustraia. Ahalguztidun izateagatik oso
perfektua da. Goi perfekzioa horrelakoa izatea ez litzateke
izango posible bere ekintzaren helmuga izaki-eza izango balitz.
2.2.2. Jainko gaizkilea.
Zalantzaren laugarren maila, Jainko gaizkilearena da. Eztabaidagarria da benetan zalantzaren maila berri bat-tzat hartzea, zeren zalantzaren errotikotasuna eta unibertsaltasuna hirugarren mailan lortu ziren. Horregatik Jainko gaizkilearengan
beste edozein aldetan baino hobe ikus daiteke Descartes-en zalantzaren izaera metodologikoa.
Zalantzaren zergati hipotetikoaren izaera batean datza, hirugarren mailan bezelaxe, baina asmamenaren eta fikzioaren askoz ere gorengo gradu batean.
Descartes-ek hitz egiten digun "a me ipso factae" ideia-multzokoak dira. Metodoa martxan jartzeko asmatutako ideia bat
besterik ez da. Txorimalo baten antzeko funtsio gnoseologikoa
egin behar du.
Adimenaren eremuan baino nahimenarenean gehiago aurkitzen
da Descartes-ek Jainko gaizkileari egozten dion funtzioa.
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Nahiz eta zalantzaren zergati oro gogoan eduki, Descartes-ek, antzinako gure eritzietara itzuliko ote garen susmoa du.
Orduan, zalantzaren emaitza, zergatien etengabeko efikazia
nahimenari dagokion ekintza da.Ba2akiguDescartes-ek oroimenean
duen fidantza urria dela. Horregatik ez, da komenigarria, zalantzaren zergati desberdinen presentzia aktual eta iraunkorra
nahimenari eskatzea, berak une berean eska diezaion adimenari.
Zalantzaren zergati posible oro laburtuko lukeen komodin metodologiko bat bezala sortzen da Jainko gaizkilea.
Funtsarekin lehen hartu duen erabakitik, den denari buruz
zalantza egitea kontrakoa frogatu arte, nire nahimena aldendu
ez dadin txorimalo gnoseologikoaren presentzia nahikoa, da.
Horregatik ondo esan dezakegu Descartes-ek azaldutako eta
zerrendatutako zergatiak, batez ere, subjektiboak direla eta ez
objektiboak. Izatez, "Lehen gogoetan" egiaren objektibitateari
buruz ez da eztabaidatzen, objektibitate horretaz, dudan pertsuasioari buruz baizik.

3. LEHEN ZIURTASUNA
3.1. Zalantzatik lehen ziurtasunera.
Zalantza gnoseologikoa ugalkorra da. Beragandik sortu behar
du ziurtasuna. Lehen ziurtasuna izango da Descartes-en sistema
filosofiko guztiaren egitura oinarrituko duena. Kezka zera da:
zalantzaren zergatietatik aterako nauen lehen ziurtasuna subjektiboa bilatzea. Eta geroago lortuko ditudan ziurtasunen "ratio seminalis" bezalako zerbait izan dadila.
Zalantza metodokiaren azken mailarekin berieztu egin zituen, Descartes-ek pentsamendua eta pentsamenduaren objektua.
Esfera bat pentsatzen badut eta pentsamentua esfera argi eta
bereziki hautematen badut, dudan jarri dezaket pentsatzen nagoen esferaren existentzia?.Zerbaiten pentsamendu argi eta berezia dugunean, badirudi zerbait horrek errealitatea izan behar
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duela. Baina hemen dago gakoa. Ez dira nahastu behar pentsamendua aktu psikiko aldetik eta gogamena eta pentsamenduan edo
pentsamenduaren bidez pentsatutakoa. Pentsamenduaren objek,iva
bitarteko da niretzat, beste zerbaiten bidez ematen zaidana.
Arartegabekoa dena pentsamendua da. Pentsatzen nagoenean, hain
zuzen ere, pentsatua den horren izateaz duda egin daiteke, pentsamenduaren bitartez ematen zaigunez gero, baina aktu psikiko
bera ez dago bitartekotua eta zuzenean eta arartegabe hauteman
daiteke. Pentsamendua bederen hor dagoela badakit, ziur egon
naiteke. Hain ziur ezen, dudan jarriko banu ere, duda egite hori ere aktu psikiko edo pentsamendu mota bat besterik ez bait
da, pentsatzen nagoke. Eta zer da aktu psikiko hori?. Pentsatzen nagoen ni nerau, ni pentsatzailea ihardunean.
Azkenean, bada, duda-prozesu osoaren ondoren, printzipio
honekin, egia nabaria eta dudaezinezko honekin topo egin du
Descartes-ek: "pentsatzen nago, beraz existitzen naiz".
3.2. Lehen egiaren Zentzua.
Descartes-en lehen egiari buruz hitz egiten denean, normalean Diskurtsuaren "Cogito ergo sum"ean pentsatzen dugu. Gogoetak liburuan, ordea, "Ego sum, ego existo" erabiltzen du. Egia
berdinaz hitz egiten ari da testu bi horietan. Baina bigarren
formulazioan "cogito"ren egitean niaren existentziaren somaketa
gehiago azpimarratzen du.
Descartes-en formulazio arrunta "cogito ergo sum" har dezagun. Zer zentzu edo izaera du espresio horrek? Silogismoaren
zati bat eratzen du?.Ez. Berak argi esaten digu:
"Gauza pentsatzaileak garela konturatzen garenean, ez
da silogismo batetik ondorioztatzen den lehen nozio
bati buruz tratatzen ari garena; norbaitek "ni pentsatzen nago, beraz existitzen naiz" esaten duenean,
silogismo bat dela medio, existentzia pentsamendutik
ere ez du ondorioztatzen" (25).

234
Zerbait nabaria bezala zuzenean ulertzen du beraz gogamenean intuizio soil bat bezala; silogismoaren ondorioztasun bat
izango balitz, nabai:ia den bezala, premisa nagusi hau ezagutu
beharko luke: pentsatzen duen guztia da edo existitzen da; eta
areago, ezagutzen du bere baitan esperimentatzen duelako ez dela posible pentsatzea existitzen ez bada. Bada, gure gogamenaren izaera halakoa da ezen gauza partikularren ezagutza dela
medio heltzen bait da proposizio orokorretara.
"Cogito ergo sum", Villro-k esaten duenez, zera adierazten
du: "pentsamendu bezala zerbaiten presentzia adierazten den
esakune bat bakarrik da, eta horregatik ez beharrezkoa?.Komenigarri izango da bereiztea: logikoki bai, ba nahikoa zen "cogito" baieztatzea; psikologikoki garrantzizkoa da. Izan ere Descartes-ek lehen ezagutza egiazkoa existentziaren juidizio bat
zerbait izakiaren posizioa dela nabarmentzea nahi du. Espresio
predikatiboan posizio hori hitzez ez da nabarmentzen; "...ergo"k, "cogito n k baieztatu duenaren garrantzia azpimarratzen du:
zerbait izakiren izendapena da lehen ezagutza; eta "cogito"
existentziaren judizio hori nabarmentzeko bakarrik da gauza"
(26).
Esan dugunagatik argi dago ez gaudela silogismo baten aurrean, "simplex mentis intuitus" baten aurrean baizik, esperientzia subjektibo baten aurrean: existitu gabe ezinezkoa da
pentsatzea.
Descartes-en intuizio hau ez da guztiz originala. Aintzindari aurreko batzu baditu, beraien artean S. Agustin: engainatzen banaiz existitzen naiz. Existitzen ez dena ezin da engainatu; beraz, existitzen naiz engainatzen banaiz" (27).
Baieztapen berdintsuak S. Tomas-engan, Campanella-rengan
eta Descartes-en aurreko beste filosofo batzuengan aurkitzen
dira.
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3.3. ."Cogito" eta "Cogitatio".
"Cogitatio"aren eremua kontzientziarena bezalakoa da: egite
kontziente oro beraiei buruz kontzientzia duten artean gogoeketetan bihurtzen dira. Horregatik cogito-k ez ditu ezagutzaren
egiteak bakarrik inguratzen, baita nahimenaren egiteak. Eta
normala den bezala, pentsamenduaren barnean, sentsazioa eta
irudimena hartzen ditu. Entzun dezagun bere hitza:
Pentsamendu izenarekin gugan berehala kontzienteak
izateko halako egoera batean dagoen guztia inguratzen
dut. Horrela sentsuen, irudimenaren, adimenaren eta
nahimenaren ekintza oro pentsamenduak dira. Eta hauetatik ondoriozta daitekeen gauza haiek baztertzeko
"berehala" hitza gaineratu dut, idibidez higidura
nahikoak pentsamendua du printzipiotzat baina bera ez
da pentsamendua" (28).
Bigarren gogoeketan "res cogitans" zer den galdetzen duenean, edozein bizipen psikikorekin erantzuten du:
"duda egin, aditu, baieztatu, ezeztatu, nahi izan,
iruditu, sentitu" (29).
"Cogito ergo sum"ek subjektu pentsatzailearen errealitate existentziala implikatzen du. Zalantzaren
gaiarekin kateatuta, zalantzak ezagutzaren objektu
ororen ukapenara eroan gaituela gradualki, gutxienez,
probisionalki esan dezakegu, baina objektuaren ukapenean subjektuaren baieztapena dago.
Intuitzen dugun subjektua, momentuz, pentsamendua bakarrik
dela, beretaz esan dezakegu. Intuizioak subjektuaren esentziari
buruz baino bere existentziari buruz ziurtasun handiago ematen
digu. Existentzia argi eta berehala ematen zaigu; subjektu
existente honen esentziaren argikuntza, ordea intuizioen elkar-ekintzaren eta hausnarketa askoren lana izango da.
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3.4.Cogito eta intuizioa.
Descartes-ek zer ulertzen du "intuizio" hitzarekin?. Ikus
dezagun berak zer dioen III. Erregelan:
"Ez dut ulertzen intuizioz, sentsuen fidantza aldakorra edo irudimenaren judizio gezurtia edonola konposatzen duena; hobe gogamen huts eta adiaren kontzeptu
erraz eta berezia baizik, ezen ulertzen dugunaz zalantzarik ez dakigun gera; edo berdina dena, gogamen
huts eta adiaren kontzeptu zalantzagabea, arrazoiaren
argitik bakarrik sortua, dedukzio bera baino ziurragoa dena, nahiz eta, esan genuen bezala, gizakiaz
behar ez bezala ezin dela egina izan. Horrela, bakoitzak, izpirituarekin intuitu ahal du existitzen dela,
pentsatzen duela, hirukia hiru marraz bakarrik mugatuta dagoela, eta esfera azalera batez bakarrik,
etab." (30).
"Intuizio" hitzak bi adiera ditu:
3.4.1.Berehalako ezagutza.
Bitartekorik eta laborazioaren prozedura psikikorik behar
ez duena. Zentzu honetan intuizioa abstrakzioari kontrajartzen
zaio eta horrela erabilia izan da filosofian historian zehar.
3.4.2.Adiera psikikoa.
Hemen Descartes-ek benetako berritasun bat adierazten du.
Intuizioak halako ezagutza izan behar du zalantzarako tokirik
ez dezan utz; ziurtasunen ahalmen bakarraren ezagutza izan
behar du, eta intuiziozko ezagutzan ziurtasunaren erizpideak
eskatzen dituen ezaugarriak agertu egin behar dira, hau da:
argitasuna, berezitasuna eta aldiberekotasuna, XI. Erregelan
dioen bezala:
"intuizioari bi baldintza eskatzen diogu: proposizioa
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argia eta berezia izan dadila eta kolpe batez osoki,
eta ez elkarren segidan, ulertua izan dadila" (31).
Lehen bi baldintzei buruz hitz egin dugu. Aldiberekotasunaren eskakisuna absolutua da intuizio eta dedukzioaren arteko
bereizketa egiteko. XI. Erregelan zera dio:
"Dedukzioa berau lantzea aipatzen badugu III. Erregelan gertatzen den bezala, ez da egiten kolpe batez;
gauza bat beste batetik ondorioztatzeko gure izpirituaren mugimendua inplikatzen du; horregatik, intuiziotik arrazoiaz bereizten genuen. Baina gauza egina
bezala aipatzen badugu, VII. Erregelan esan den bezala, orduan mugimendurik ez du adierazten, mugimenduaren helmuga baizik eta, horregatik, argia eta soila
denean intuizioz eskuratuta dagoela uste dugu, baina
ez konplexua eta korapilatsua denean; indukzio edo
zerrendaketaren izena eman genion honi, kasu honetan
ezin da dena aldi berean eskuratua izan, adimenez
baizik, eta bere ziurtasuna sentsu batean oroimenaren
pean egon, non, emaitza bat lortzeko, zati bakoitzari buruzko judizioak gordeta egon behar bait dute"
(32).
Lehen esan den bezala, ezagutza zientifikoa lortzeko bi posibilitate bakarrik daude: intuizioa eta dedukzioa. Baina berarentzat ezagutza lortzeko bi era guztiz desberdinak direla
ulertzea engainatzea izango litzateke. Rabade-k dioen bezala
gauza bati buruz hitz egiten ari gara: "ezaugarri desberdinaz
har ditzakeen ezagutza ziurraren era bati buruz, kasuen arabera, konkretuki dedukzioa, prozesu konplexuen ezagutzaren modalitatea da. Baina prozedura horren elementu desberdinak eta
emaitza osoaren eskurapena berriz datoz intuiziora" (33).
Horregatik, besterik gabe, intuizioa denari soila deitzen
diogunean eta Thtuizio konposatu edo konplexuari dedukzioa, ondo ulertzen dugu Descartes. Halako mugimendu bat •do pentsamenduaren jarraipena da dedukzioaren ezaugarri berezia.
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3.5.Niaren ezagutza eta Natura.
"Cogito ergo sum"ean agertzen den 'nia', 'res cogitans' da.
Zer da 'res cogitans'?:
"zalantza egin, aditu, baieztatu, ukatu, nahi izan,
iruditu, sentitu" (34).
Niaren naturatik aldaezinak diren pentsamenduaren atributuak dira:
"Hemen aurkitu dut: pentsamendua da; kendu izan zaidan bakarra da. Ni naiz, ni existitzen naiz: hau ziurra da. Baina noiz? Konkretuki pentsatzen ari naizen
artean, zera gerta daiteke pentsatzeari utziko baino
guztiz, une berean existentziari utziko nioke absolutuki. Orain zera onartzen dut, naitaez egiazko dena
eta ez besterik; Ba, pentsatzen duen gauza bat bakarrik naiz, hain zuzen ere, hau da, gogamen bat, izpiritu bat, hitzak niretzat lehen ezezagunak" (35).
Descartes-engan subjektibitate ezagutzaileak alde materiala
galdu egiten du. Aurreko gnoseologian, ordea, ezagutzaren adierazpenean subjektura transzenditzen den objektuak betebehar garrantzitsuena jokatu zuen. Baina Descartes-entzat gogamen hutsa, izpiritu hutsa da ezagutzaren subjektu bakarra.
4.JAINKOARI BURUZKO OINARRITASUN GNOSEOLOGIKOA.
Descartes-en aurreko pentsalariek lehen munduaren existentzia frogatzen zuten eta gero, existentzia horretan oinarritzen
zituzten Jainkoaren existentziari buruzko frogak. Touraine-ko
filosofoak ordena inbertitu egingo du: Jainkoari buruzko ezagutza munduaren ezagutzan oinarritu beharren, Jainkoaren existentzia frogatzea nahitaezkoa zaio.
Baina Jainkoaren existentziaren frogak ikusi baino lehen,
esan dezagun zer funtzio betetzen duen Jainkoak Descartes-en
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sistema filosofikoan. Jainkoak bi funtsio dituela esan dugu aurreko orrietan: bata negatiboa: "Deus deceptor"ena, ia ikusia,
eta bestea positiboa: "Deus veracisimus fl arena, infinitu eta
perfektua izateagatik; eta jainkozko egitasun hau izango da giza ezagutza zientifikoa legitimatu egingo duena.
Ikusi dugu, baita ere, ziurtasun absolutua lortzeko nabaritasuna nahikoa dela, hau da, somaketa argia eta berezia. Baina
testu batzutan Touraine-ko filosofoak, zera dio: beste gauza
batzuei buruz ziur egoteko Jainkoaren existentzia baldintza dela. Ikus dezagun bere hitzekin:
"Jainkoa existitzen dela aztertu egin behar dut eta,
existitzen bada, engainagarria den ikusi; ba hau ez
dakidan artean, beste ezertaz absolutuki ziur egon
naitekeenik ez dut ikusten (36).
Eta III. Gogoeketa:
"Izaki guztiz mugagabe eta perfektuaren ideia hau bereziki egia da, zeren, nahiz eta behar bada halako
izaki bat ez dela existitzen pentsatzea posible izan,
baina bere ideia zerbait erreala dela adierazten didala ezin dut fingitu, lehen jarri dugun hotzaren
ideiaren kasuan bezala. Argia eta berezia da baita
ere bereziki bereizte eta argitasunarekin somatzen
dudana, erreala eta egia delako eta perfekzio •en bat
inplikatzen duena, hori dana ideia somatuan dago"
(37).
Orduan: ezagutzaren baliozkotasun objektiboa azken instantzian nori dagokio, nabaritasunari ala Jainkoari?, Testuetan
agertzen den bezala, Jainkoari buruzko nire ezagutza zerekin
balioztatzen du?.Zirkulu biziatu batean jausten da Jainkoari
buruzko ezagutza nabaritasunean oinarritzen duenean, eta horrela izanik era berean Jainko nabaritasun berberaren oinarria?,
S. Râbade-ri jarraituz, uste dugu "kontzeptu bi hauen ar-
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tean alternantzia dagoela, bereizte eta argitasunari erizpide
funtzio dudaezinezko lehentasunarekin dagokiolarik bere objektibitatetik ikustita ezagutzaren justifikazioan eta azalpenean
oinarriaren betebeharra Jainkoari dagokion bitartean" (38).
Edozein zientziarentzat ezagutza-multzo bezala ulertuta
beharrezkoa da "Deus veracisimus"aren existentziarekin kontatzea.Ondorioak jakiteko, hau da, zentzu kartesiarrean jakintza
"diskurtsibo" baterako Jainkoaren bermetasuna beharrezkoa egiten zaigu, zeren prozedura diskurtsiboaren ezagutza, bere konplexutasunagatik, ez da presentzialitatezko intuizio bat, oroimenak betebehar inportante bat jokatzen duen ezagutza bat baizik. Arrazoia eta sentsibilitateak portzentaia handian parte
hartzen duen ahalmena dela oroimena eta, horregatik, ez duela
adimenaren intuizioaren garantiarik. Jainkoaren bermerik gabe,
oroimenaz ezin da fidatu; garantia horrekin ordea, behin argitasun eta bereiztearekin somatu egin dudala gogoratuz eta nire
ahalmenak engaina nazaten Jainkoak ezin duela utzi kontuan edukiz, adimenezko ezagutza horiei baieztapena eman diezaieket.
Puntu hau amaitzeko, Descartes-en sistemaren garapenaren
ordena subjektibo-genetikoaren eta sistema hori eratzen duten
egia objektiboen ordenaren artean bereizketa dagoela esan behar
da. Ordena subjektibo-genetikoan subjektiboaren betetasun gnoseologiko den argitasunak eta bereizteak ziurtasunaren erizpide
bezala, bere lehentasuna ez du uzten. Ordena subjektiboan, ordea, hau da,ideien errealitate objektiboan, lehentasun hau
Jainkoari dagokio.
4.1.Jainkoaren existentziari buruzko frogak.
Jainkoaren existentzia frogatzeko, duen gauza bakarretik
hasi behar du, hau da, "res cogitans"etik. Etxe, gizon... eta
abarren pentsamenduei ideiak deitzen dizkie. Existitzen dira
judizioak, nahikeriak... baina orain ez zaigu interesatzen.
Ideian artean hiru mota bereizten ditu: jatorrizkoak, eratorriak eta irudimenezkoak. Pentsaerak bezala bakarrik hartzen
baditugu, beraien artean ez dago ezberdintasunik. Baina, gauzak
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ordezkatzen dituzten irudiak bezala kontsideratzen baditugu,
orduan beraien artean oso desberdinak dira. Adibidez, sustantziak ordezkatzen dituzten ideiak errealitate handiagoa dute
akzidenteak ordezkatzen dituztenak baino, sustantzia amaigabeak
ordezkatzen dituztenak, mugatuak baino gehiago.
Orain bada, nabaria da kausan efektuan beste errealitate
bat izan behar duela. Ba, nondik aterako du efektuak errealitatea kausatik ez bada? Ezeresak ezer ezin duen bezala ekoiztu,
halaxe perfektasun txikiago duenak ezin du ekoiztu perfektuagorik.
Ditudan ideien artean, Jainkoaren ideia dago, honela ulertzen duena Descartes-ek:
"sustantzia mugagabea, betierekoa,mugagaitza, -dena
dakiena, ahalguztiduna, berari esker ni eta diren
beste gauza guztiak (benetan existitzen badira) sortuak eta ekoiztuak izan dira. Kualitate hauek hain
handiak eta bikainak dira, ezen geroago eta gehiago
aztertzen ditudan eran gutxiago limurtzen nau ideia
horrek nigan izan dezakeela sorrerarik. Ba, esan dudan guztia kontutan eduki, zera ondorioztatu behar
da: Jainkoa existitzen dela; zeren, sustantziaren
ideia nigan izanik ere, substantzia bat naizelako,
substantzia mugagabearen ideia ez nuke edukiko, mugatua izanik, benetan substantzia mugagabeak nire izpirituan ez balu jarri" (39).
Gogoeta berdinean (hirugarrenean), Jainkoari buruzko bigarren froga azalduko du. Froga hau perfektuaren ideia daukagunengan oinarrituta dago. Ez da froga berri bat, aurreko froga
aurkesteko era berri bat da.
Bostgarren Gogoeketan hirugarren froga aurkestuko du. Argumentu ontologikoa deritzona da. Honela dio argumentuak: izaki
oso perfektuaren ideia dut. Bere existentzia bere esentziatik
separaezina da beregan, triangeluaren esentziak bere hiru ange-

242luaren neurria bi angelu zuzenen bezalakoa dela, edo bailararen
ideia mendiaren ideiatik separaezina den antzera. Arrazoi horregatik, mendi bat bailara gabe ulertzea kontraesana izango
litzatekeen bezala, horrelakoxe kontraesanezkoa izango litzateke izaki oso perfektua existentziarik gabe ulertzea.
5. AMAIERA
Descartes-en filosofia hitz hauetan labur genezake: kontzientzia lehen errealitatea dela, filosofatzeko hasierako
oinarri nahitaezkoa, ezagutzaren iturri garrantzitsuena eta
egiaren funtsezko erizpidea.
Descartes, filosofia berriaren mugimendu garrantzitsuenen
buruan dago: razionalisrno eta idealismoan; eta erasotzen dioten
korrente filosofikoek ere, enpirismo ete errealismo xumeek, bere ideiak bereganatzen dituzte.
Oraindik gehiago, bere ideietan zuzenki filosofia berriaren
alde handi bat elikatzen da: Spinoza, Malebranche, Leibniz eta
Kant bera, aro berriko filosofo handiena, bezalako filosofoak.
Gure garaiko filosofian, Descartes-en pentsamenduak eragin sakon eta hedatua du. Fenomenologia, azken finean, Descartes-en
ideietara itzuli bat besterik ez litzateke izango. Husserl-i
jarraituz, Lehen filosofiari buruzko gogoetak libura zera da:
"Filosofo hasberri batentzako nahitaezko gogoeketen eredua, beraiek dira filosofiari jatorriz sort dezaketen gogoeta bakarrak".
Gaur, berriro arrazoiara itzultzeko bultzatzen gaituzten
ohivak entzuten ari gara. Naiz eta itzuli honek gaindituta dagoen razionalismo historikoaren era ez inplikatu (adierazi),
pentsaera razionalista berriko eraikuntzaren zutabeak jartzen
dituen idazlanak (Descartes--enak) ere ez dira ahaztu behar.
Idazlan horien ezagutzak bakarrik ahalbidetuko digu gure garaiko arazoari aurre ematen: arrazoia dela medio historiaren eta
bizitzaren adiskidetasuna. Arazo honek antzinako "iraunkortasuna aldakuntzan"aren galdekizuna barne hartzen du.
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Eta, Descartes-en•mezua presente dagoela gure garaian, zere
gizatalde askok eta nazio askok giza eskubideak eskatzen dituzten garai honetan, lehen eskubidea, bakoitzak bere kabuz pentsatzea dela esanaz, amaitzen dut.
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Lan honetan barneratzera doan irakurleari aurre-ohar bat
egin nahi diot. Eta da lan hau apunte gisa burutua izan dela
eta, beraz, apunteek ohi duten behin-behinekotasunaren zigiluarekin eskaintzen dudala.
Edmundik Husserl 1.859an jaio zen judutar familia batean,
Prossnitz-en (Moravia-n), garai hartan Austriako probintzian.
Matematika-ikasketak Wien-en egin zituen eta Aldaketen kalkulu-ari buruzko tesi doktorala 1.883an burutu zuen. Oraindik ere
matematika-zientzian areago sakondu nahiak bultzatuta, filosofiara pasatu zen eta eremu berri honetan tesi berri bat, Aritmetikaren filosofia (Philosophie der Arithmetik, 1.891) izenekoa, egin zuen 1.891ean, Bolzano-ren baitan inspiraturik.
Haren unibertsitate-karrerak ez zuen arrakastarik izan.
Lehendabizi irakasle izan zen Halle-n eta gero G6ttingen-en
irakatsi zuen 1.901etik 1.916a bitartean; ondoren Freiburg-en-Brisgau-en 1.916tik 1.928a bitarteko epealdian.
Husserl-en pentsamenduaren eboluzioari eta aroei dagokienez, E. Levinas-ek bere Th6orie de l'intuition dans la phenomenologie de Husserl liburuan (1) jakin erazten duenez, Husserl-en pentsamendua filosofiaren historia barruan kokatu eta historia horren harian azaltzeax baditu bere zailtasunak. Zailtasunak ezezik, ezintasunak ere bai. Eta zailtasun edo ezintasun
hau, funtsean, Husserl-en pentsamenduak ezagutu zuen bilakabide
arras berezian datza. Izan ere, Husserl filosofiara matematiken
eremutik iritsi bait zen, haren gogoeta filosofikoek filosofiaren historiaren eraginetatik nahikoa aparte eboluzionatu zuten.
Egia esan, filosofia historikoei buruzko haren aipu esplizituak
benetan urriak dira, banaka aurkitzen dira han eta hemen.

(1) Librairie philosophique J. Vrin, Paris,

1.978,

14 or.
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Bestalde, eta hau izanen litzateke bigarren arrazioa, Husserl-en doktrina etengabe aldatuz etorri da eta zaila gertatzen
da azalpen sistematiko bat egitea. Baina bidea hori da. Guk hemen, Husserl-en pentsamendua azaltzerakoan, bi aldetatik begiratuta aztertuko dugu.
Lehen saio honetan, atariko gisa, Husserl-en pentsamendua
ordena kronologikoaren ispiluan edota, hobeto esanda, haren
obretan agertzen den eboluzioaren baitan azalduko da.
Eboluzio horren gurpilean muga kronologiko zehatzak jartzea
batere erraza ez bada ere, hiru aro bereizi ohi dira eta guk
ere bide horri segituko diogu.
A) HUSSERL MATEMATIKARIA ETA LOGIKARIA (1.887 -1.910)
Lehen aroa Husserl matematikari eta logikariariarena izango
litzateke, 1.887tik 1.910a bitartekoa. Garai honetan, batetik,
bere irakasle izandako Kronecker eta Weierstrass matematikarien
eta, bestetik, Wien-en bere irakasle izandako Franz Brentano
psikologoaren eraginpean aurkitzen da.
Aro honetan bi liburu dira oinarrizkoak: bata Aritmetikaren
filosofia (Philosophie der Arithmetik, 1.891) eta bestea Ikerkuntza logikoak (Logische Unterschungen I eta II). Bi tomo
hauen argitalpena egileak berak berrikusi zuen. Bigarren tomoa,
batez ere hau, gehitua izan zen, asko gainera. Azken hau bitan
argitaratu zen: lehen tomoa 1.913an eta bigarrena, berriz,
1.920an.
Aritmetikaren filosfofia lanean, Husserl-ek zenbakieran
kontzeptua definitzen du. Ikertzaile gehienen ustez, ikuspuntu
psikologikotik begiratuta aztertzen du. Termino psikologikoaren
esanahia eta, horrekin batera, termino intentzionalarena, biok
garraintzi handikoak dira Husserl-en pentsamendua ezagutzeko.
Hain zuzen ere, puntu askotan "intentzio" kontzeptua "psikologia" kontzeptuari loturik dago. Dudarik ez, hemen Brentano-ren
pentsamenduaren eragina handia dela.
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Fenomeno psikikoen izaera espezifikoa, Brentano-rentzat,
berorien intentzionalitaten datza, hots, horiek objektuarekiko
duten norabidean. Hemen, objektuaz hitz egiterakoan, objektu
erreala ulertu behar da, errepresentazioei buruz erabateko autonomia duena. Hain zuezen ere, zuzen-zuzenean, Berkeley-ren
psikologiaren kontra, Brentano-rentzat objektuak beren zerizana
dute kontzientziaren errepresentaziotik guztiz independentea
dena.
Husserl-ek Brentano-ren psikologiari darion joera naturalista salatzen du. Horregatik, harreman intentzionalei, berauei
dagokien fisionomia jatorrizkoa eta murriztaezina eman nahi
die. Honela, Aritmetikaren filosofia lanean, Husserl-ek aritmetika l .o elementu funtsezko batzurekin korrelazioan dauden egintza psikikoen azterketa egiten du. Aipaturiko lan horretan,
"anizkoiztasuna", "zenbakia", "agregatua" eta antzeko kontzeptu
oinarrizkoen azterketak, beraz, inplizituki hondo teoriko askoz
ere konplexuago batera garamatza. Azterketa honek, lehen-lehenik, Weierstrass-eri funtzioen teoria ukitzen du. Azken batean,
Weierstrass-en funtzioen teoria ukitzen du. Azken batean,
Weierstrass-en infinituaren aritmetika "agregatua" kontzeptuan
oinarritua dago, berori oinarrizko kontzeptu aritmetiko gisa
hartuz.
Brentano-ren intentzionalitatearen objektuak, asko edo gutxi, objektu enpirikoki errealaren azaugaarriak aurkezten zituen eta, beraz, objektuaren muga espazio-denboralak kontzientziaren korrealaziozko egintza intentzionala psikologikoki baldintzatzen zuen. Bere idealtasunean Husserl-i agertzen zaion
objektu matematikoak, aldiz, egitura nahitaezkoa eta aldaezina
du, kontzientzia bateratzailearen egintza korrelatiboan bere
eragina duena. Badirudi objektu ideal honek autonomi eta independentzi maila handiago hartzen duela kontzientziari berari
buruz. Objektu ideal horren beharrezkotasun hori dela eta,
egiazkoak diren proposizio logikoak eta matematikoak, nahiz eta
hauek inork inoiz ez pentsatu izan, badirela edo izan daitezkeela aitortzen du Husserl-ek.
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Bestalde, esan behar da Husserl-en arazo logikoa planteatzen deneko oinari filosofikoa neokantismoa dela, nahiz eta berak arazo logiko-matematikoei buruz agertzen duen sentikortasunak Leibniz-engana asko hurbiltzen duen, arrazoiaren egia gertakariaren egia baino lehen jartzen duelarik. Husserl-ek Kant-i
zor dio, adibidez, eragitea aritmetikoen subjektua subjektu
psikologiko baten mugetatik at lekutzea, zez-en subjektu psikologiko hori aldakorra eta kontingentea bait da eta zuzenean lotzen bait zaio objektu enpirikoki mugatuari.
Dena dela, Gottlob Frege-k, tesi honi egindako kritikan,
psikologismoaren salakuntza egiten dio. Frege-k arazo honetaz
Husserl-i egiten dion kritika, Rezo Raggiunti-ren ustez (2),
beharbada orokorregia eta drastikoegia da. Badirudi Frege-k ez
duela kontutan hartzen Husserl-en psikologismoa eta honen psikologismo hertsiki enpiristiko eta naturalistikoa ez direla
berdintzen; badirudi gutxietsi egiten dituela kontzeptu matematikoen eta lege logikoen baliozkotasun objektiboa eta beharrezkotasun ideala. Brentano-rentzat, hain zuzen, razionaltasuna
ede beharrezkotasuna ez datoz objektu logiko-matematikotik bakarrik;era berean, enpiria edo kontingentzia ez dator erabat
eta bakarrik subjektu psikologikotik.
Hala ere, Frege-ren kritika antipsikologista horrek Husserl-en gogoetan sekulako eragina izanez segitu zuen ondoko urteetan ere. Horregatik, Ikerkuntza logikoak libururen lehen tomoan, "Logika huts-garbiaren sarrera" deitzen den atalean, psikologismoaren kontrako kritika latza dakar. Baina bigarren tomoan, bereziki VI. Ikerkuntzan, eragiketa logikoen alderdi subjektiboez ari da eta hemen, Aritmetikaren filosofia-ko ikerketak birbaloratu ezezik, partez birbaloratu alegia, birneurtu
ere egiten ditu, zenbait ikuspunturi buruz bederen, berak psikologismoari egin zizkion kritikak.

(2) Introduzione a Husserl, Editori Laterza, Roma, 1.981, 7-18 orr.
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Ikerkuntza logikoak liburuan Logikaren oinarria aztertzen
du Husserl-ek. Eta, bide batez, ezagutzaren arazoa planteatu
eta erabakitzeko metodo eskaintzen du. Metodo hau edota filosofatzeko modu hau da, hain zuzen, mugimendu fenomenologikoaren
arima (3).
Ikerkuntza logikoak liburuan, II. tomoan, sei Ikerkuntza
datoz. Hemen ezagutza logikoaren alderdi subjektiboak aztertzen
ditu, helburu bikoitz honekin: objektibitate idealaren ezagutza
eraikitzea eta psikologia oinarri desberdinetan berreraikitzea.
Logikaren hizkuntz azterketa, fenomenologia mailan egiten
dena, adierazpenen eta esakuneen zerizanari lotzen zaio, hauek
zuzenean intuizio batean ematen diren bezala hartuta. Egia logikoaren ezagutza-teoriak, beraz, aurrepostu subjektibo gisa,
egintza intuitiboa du eta, presupostu objektibo gisa, berriz,
zerizana, berau intuizioaren edukin gisa hartuta.
Ikerketa fenomenologikoaren eremu propioa, ezagutzaren teoria gisa aurkitzen dena, abstrakzioarena da. Teoria honen oinarrizko egiteko bat zera da: hots, abstraktuaren ezagutza, intuizioa eta abstraktuaren ikuspena definitzea, eta definitzea
oraindik ere interpretazio enpirista eta psikologistekin eztabaidan egonez.
Ezagutzaren teoria intuizioan oinarritua dago. Eta intuizioa ez da zera konkretuaren ezagutza bakarrik, sentipenezko
pertzepzioaren eremu espazio-denboralean indibidualki emandako
objektuaren ezagutza bakarrik alegia, baita zera abstraktuarena
ere. Honela, ikuspegi crokorretik begiratuta, abstraktuaren edo
"objektu orokorren" intuizioa oinarrizkoa zaio konkretuaren intuizioari; ahalezkoaren ezagutza, halaber,errealaren ezagutzari
oinarrizkoazaio. Aipaturiko "objektu orokor horrek Husserl-en
filosofia "a priori fl zko esanahia hartzen du. Noski, "a priori"

(3) lAvinas, E.:111S- orie de l'intuition dans

phenom&lologie,11

Or.
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hori Kant-en " a priori"tik nahikoa desberdina da. Esan dezagun
"a priori" horren alderdirik esanguratsuena zera dela: alegia,
ez dela " a priori" diskurtsibo edo deduktibo bat, intuitibo
bat baizik.
Honela, bada, "objektu orokorrak" ezagutzaren teoria eramaten du intuizio gisa eta, halaber, ezagutzaren teoriak intuizio
gisa intentzionalitatera.
Husserl, beraz, intentzionalitatea zer den definitu beharraren aurkitzen da. Lan hau, batez ere, Ikerkuntza logikoak
liburuan egiten du. Honela, liburu,honetako lehen lau Ikerkuntzetan azaltzen duenez, esanahia batasun objektibo ideal bat da
eta hura ez da aurkftzen ez kontzientziatik kanpora ezta kontzientziaren egintza errealetan ere; aitzitik, kontzietzian
aurkitzen da, baina, eta hementxe dago puntua, berori egintza
intentzional gisa hartuta. Kontzientzia berez eta funtsean intentzionala dela esateak esan nahi du hark beragandik berezia
eta desberdina den zerbait adierazten duela, hura beti edukin
bati buruz zuzendua dagoela eta edukin hori, hain zuzen, berari
kontrajarririk dagoen zerbait dela. Ezagutzaren eta edozein esperientzi motaren (esperientzia irudimenezko, fantastiko, hunkipenezko, praktikozko, moralezko eta erlijiozkoaren) teoria
batean erizpide intentzionalaren arabera jokatzean zera inplikatzen du nahitaez: gauzak aztertzeko eta ikertzeko era erabat
berria hartzea, bai kontzientziaren egintza intentzionalaren
eremuan bai esanahi intentziodunen eremuan. Zentzu honetan,
Husserl-ek pentsatzen du tradizio bidez jasotako konbikzio guztiek ez dutela balio eta ez direla kontutan hartu behar. Husserl-entzat, ikerketa batek bere zentzua Izan dezan;. • oinarri
intentzionaletik abiatuz eta hortik abiatzen den neurflan bakarrik izango du zentzua. Azterketa intentzional hau fenomenologiarekin hasten da.
Husserl-ek, beronek kontzientziak duen ikusmolde jakin batean oinarrituz, ahaleginak egiten du filosofia enpirismo, bositibismo, subjetibismo eta psikologisrnoaren joeretatik aldentzen eta urruntzen.Joera guzti horiek, hain zuzen, ohargabean
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edo ohartuta, ezagutzaren sustraia "nia"k izadiko kanpo-errealitatearekin eta transzendentearekin duen erlazioan jartzen dute
eta hortxe dago okerra Husserl-en ustez. Eta honek horixe
gainditu nahi du. Ikuspegi intentzionalak ez du onartzen ezagutzeko egintzan "nia" eta mundu objektiboa erlazioan jartzea.
Presopostu teoriko hau absurdua iruditzen zaio.
Orduan, beraz, kontzientziaren intentzionalitatea ezaugarritzen duten bi elementuak jarraiko hauek dira: batetik, kontzientziaren joera objektiboa eta zentrifugoa eta, bestetik,
beraren idealitate-izaera edo zerizanezko irrealtasun psikologikoa. Eta maila honetan gogoematen den nozio funtsezkoa Erlebnis
da, hots, esperientzia bizitua. "Esperientzia bizitu" honen
barruan artikulatzen da, hain zuzen, kontzientziaren eta beronen
objektuaren arteko erlazio-berizketa (4).
Ikerkuntza logikoak lan honetan aztertzen ditu, bada, fenomenologiari funtseskoak zaizkion gai batzu. Badirudi bi uretan
bezala dabilela batetik, jarrera errealistari eutsi nahi dio
eta, bestetik, Plato-en Ideian errealismotik ere ez dabil hain
urruti. Husserl-en platonismoaz hitz egin bada, Raggiunti-ren
ustez (5), esera horrek badu, hein batean, bere arrazoi partea.
Iza ere, Ikerkuntza logikoak lanaren lehen tomoan hartzen duen
harrerak, Bernhard Bolzano-ren eraginez, justifikatzen du esaera
horren erabilera. Baina, bigarren tomoan, subjektu ezagutzailearen, kontzientziaren eta beronen eragiketen gaiek lehen lekua
hartzen dute. Honela, 1.981.urtean azkenaldirako, eskabide
antiplatonikoa dudarik gabe oso bizia da Husserl-en baitan.
B) HUSSERL IDEALISTA

Bigarren aroa, 1.910-1.931 epealdikoa, idealista da. Objektuen gainetik, ideia logikoei ematen zaie lehentasuna. Lau argitalpen dira funtsezkoak aro honetan. Hara hemen kronologiaren
arabera
(4) Raggiunti, op. cit., 22 -29 orr.
(5) Op, cit., 16 orr.
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. Filosofia zientzia zehatz gisa (Philosophie als strenge
Wissenschaft, 1.910-1.911)
. Fenomenologia huts-garbi bati eta filosofia fenomenologiko bati buruzko ideiak (Ideen zu einer reinen Ph:dnomenologie und phnomenologischen Philosophie, 1.913)
. Logika formala eta logika transzendentala (Formale und
transzendentale Logik, 1.929)
. Kartesiar gogoetak (Meditations Cartesiennes, 1.931)
Aro honetako lehen liburuan, Filosofia zientzia zehatz gisa
delakoan, izenburuak berak dioen bezala, Husserl-ek filosofiari
zientziak duen zehaztasuna eman nahi dio. Beraren hitzekin esateko, "hasieratik bertatik, filosofiak zientzia zehatz izan
nahi zuen. Areago oraindik: beharrizanik sakonenak beteko zituen eta, ikuspuntu etiko-erlijiosotik begiratuta, arau hertsiki razionalen bidez zuzenduriko bizitza ahalbidetuko duen zientzia nahi zen" (6).
Filosofiaren bokazio hori bada ere, ez du sekula bete ahal
izan ezkakizun hori, ezta Aro Modernoan ere. Filosofiaren egitekoa zein den oraindik eztabaidan dago: nolakoak diren filosofiaren eta natur zientzien arteko harremanak, izpirituarenak,
etab.
E. Puicciarelli-k liburu honi egiten dion hitzaurre luzean
esaten denez, ez da inorentzat ezkutuko gauza filosofiak anbiguotasun kezkagarria gordetzen duela bere barruan. Egoera hau
iharduera filosofikoari buruz dauden bi ikuspegi kontrajarrietatik datorrena da: batetik, jakintza bateratzearen eskakizuna
dago, esperientzia osoaren azalpen razional eta sistematikoaren

(6) La filosofia
or.

como

ciencia estricta,

Ed. Nova, Buenos Aires, 1.981, 43
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bidez lortu behar dena; bestetik, gizakia hezitzea dagokio filosofiari, hura bere patuaren jabe izan dadin eta bizitzan
zehar bere nortasuna landu dezan. Azken joera hau, moralaren
eta erlijioaren aldetik,oso sustraiatua dago.
Ez da sekula esan jakiturik jakintza ukatzen duenik; baina
giza jarrerak, dirudienez, heterogenoak eta, batzuetan, antagonikoak dira. Filosofia jakituria gisa hartzen dutenek "ars vivendi" gisa hartzen dute hura; haren esanahi eta alderdi praktikoa azpimarratzen dute eta oso gogozkoak dituzte gizakiaren
patuari eta egitekoari buruzko arazoak. Filosofia jakintza gisa
hartzen dutenek, aldiz, hura zientzia bilakatu nahi dute, hots,
ondoriotzat ezagutza objektiboa eta unibertsalki beharrezkoa
ekarriko duen ikerketa metodikoa nahi dute.
Baina gertatzen .dena zera da: filosofiari baliozkotasun
unibertsala eman nahi zaion une berean, beren artean kontrajarririk dauden sistema filosofikoen anizkoiztasuna ematen dela.
Filosofo berri bakoitzak bere aurretik inork ikertu ez balu bezala hasi behar du filosofatzen. Huuserl-en gogoetak hemen izan
zuen bere sarrera. Hortik beraren zientzia egarria.
Husserl-ek filosofiari zientzia zehatzari dagokion gradua
itzuli nahi dio aipaturiko liburu horretan eta asmo honek beti
gogor iraungo du beraren baitan, nahiz eta azkenaldian, 1.936.
urte-inguruan, bere gogoetak areago zabaldu izan.
Arazo hau dela eta, bere garaian eztabaidak sortu bazituen
ere, Husserl-ek, alor honetan, ez zuen ezer eskatu bait zioten
filosofiari zehastasun zientifikoa.
Historian zehar, hain zuzen, badira filosofia zientzia gisa
ulertzeko lau era bederen.
Lehen era: Zientziaren emaitzetatik abiatuz, sintesi-ahaleginen ondorio gisa lortutako jakintzaren batasuna da filosofia.
Ikuspegi honek zientziaren emaitzen orokortzen gisa aurkez-
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ten du filosofia eta zientzia filosofiaren aurretik jartzen da,
ez zentzu kronologikoan bakarrik, baita sistematikoan ere. Filosofia, beraz, jakintza zientifikoaren sintesia izatera murrizten da. Jakintza zientifikoaren edukina aldatzen den bakoitzean, filosofian ere nahitaez edukinaren aldaketa sortuko
tzateke. Zentzu honetan, jakina, filosofiak ez du autonomiarik.
Filosofia beti zientziaren atzetik dabilena da.
Ikusmolde hau Comte-k defendatu zuen bere Cours de Philosophie positive (1.830) lanean, eta honen ondoren beste askok.
Filosofia, pentsalari hauekin, zientzia positibo bihurtzen da.
Bigarren era: Filosofia zientziaren egiturari eta beronen
hizkuntzari buruzko gogoeta gisa hartzen da.
Ikuspuntu hau, Comte-k egin zuen garaian oraindik azalekoa
zena, asko sakondu da geroago, batez ere Hans Reichenbach-en
Filosofia zientifikoa (The Rise of Scientific Philosophy,
1.951) liburan. Honek errealitatea esplikatzeko bi modu arras
desberdin kontrajartzen ditu: espekulatiboa eta zientifikoa.
Reichenbach-ek lehenengoa baztertu egiten du. Hau da arazo filosofikoak planteatu eta erabakitzeko ohizko modua. Ziurtasun
absolutua maila teorikoan .bilatzen du eta giza ekintzarako
araua etikoak eraikitzen saiatzen da. Filosofia ikerketa zientifikotik independiente gisa ulertzen du. Bide honi ez deritzo
bide egokia. Alderantziz, filosofiak, berau ikuspegi zientifikoaren arabera ikusita, zientzia enpirikoen eremuan erabiltzen
den metodoa aplikatu behar da: hots, proposizio baten zentzua
beraren egiaztapen-printzipioan oinarritzen da. Reichenbach-ek
ziurtasuna erabatekoa logikan eta matematikan bakarrik dagoela
pentsatzen du.
Joera honen haritik segituz, Ludwig Wittgenstein-ek "mintzaiaren kritika" gisa ikusten zuen filosofia osoa. Honentzat,
filosofiaren egitekoa proposizioen egitura logikoa argitzea zen
eta, ondorioz, mintzaira arruntean erabilitako proposizioen zentzurik ezak sortutako sasi-arazo guztiak gainditzea.
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Filosifia hau, neopositibismoaren fruitu den hau, zientziaren atzetik doana da.
Hirugarren era: Zientzia desberdinen eremuan eraginkorrak
g rtatu diren metodoak aplikatzen dira filosofian ere.
Matematika, fisika, biologia eta historia dira filosofiari
beren metodoak eman dizkiotenak. Klasikoa da, adibldez, descartes-ek XVII. mendean landu zuen metodoa, matematikaren prozeduretan oinarritua. Gure mende honetan filosofian metodo zientifikoa aplikatzearen aldeko purrukatua Bertrand Rusell da. Honek
filosofia osoa logikara murrizten du eta, aldi berean, logikazko diskurtsu-pentsamendua kalkatu-terminotan interpretatzen
duen disziplina matematiko gisa gogoematen du. Whiteheadekin
batera egindako Printzipia Mathematica (1.910-1.913) obra handian lantzen ditu proposizio-kalkuluak, proposizio-funtzioak,
klaseak eta erlazioak, etab.
Espriski halaxe nahita, Rusell-ek filosofiaren eremutik at
uzten ditu motibazio etikoak eta erlijiosoak. Filosofiak kritikoa izan behar du. Ezagutza zientifiko orok azterketa logiko
zehatz baten galbahetik pasa behar dute. Russell, hala ere, azkenaldera (1.948) filosofiaren ikuspegi murriztu honetatik dexenten aldendu zen, gizarteaz, politikaz eta historiaz gero eta
gehiago arduratuz.
Zientziaren metodoak, hots, matematikan (XVII), fisikan
(XVIII), biologia eta histerian (XIX) oinarritzen direnak filosofian aplikatzeak edo logikaren, eremura murrizteak baditu
arrisku bat baino gehiago. Zeren, egia esan, galdera dexente
erantzunik gabe geratzen bait dira, adibidez: giza bizitzaren
zentzuari dagokiona.
Laugarren era: Filosifia zientzia da.
Horixe da Husserl-en ustea. Baina, aurreko ikuspegietatik
Husserl-ena zertan bereizten den ikusteko, zientziaren "ideia"
eta beronen eskakizunak zeintzu diren aztertu behar da. Filoso-
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fiak ez du inspiratu behar historian zehar eman diren zientzietan, ezta horietako bat-bakarrean ere. Zeren, horiek oso kritikoki aztertuz gero, ageri bait da horien oinarri teorikoak ahulak direla, ez osoak behintzat. Filosofiak perfekzio handiagoa
eskatzen dio bere buruari; berarentzat ezin izan daiteke arau
ezein zientzia. "Zientzia" ideian, beraz, bi eskakizun osagarri
aurkitzen dira: batetik, eraikuntzaren eskakizuna eta honek
"ebidentzia" noziora darama; bestetik, sistematizazioaren eskakizuna dago eta honek jakintzaren batasun osoa eskatzen du. Jakintzaren batasuna inherentea zaio zientzi eremu jakin batean:
matematikan, fisikan biologian, historian. Batasun hau jakintza
partzial guztien lotura sistematikoan agertzen da.
Husserl-en Filosofia zientzia zehatz gisa liburura itzuliz,
hauxe esan behar da: Husserl-ek liburu honetan mugatzen duela
esplizituki filosofiaren helburua zein den: zientzia zehatza
izatea, eta izatea arestian aipatu dugun zentzuan.
Fenomenologia huts-garbi bati eta filosofia fenomenologiko
bati buruzko ideiak lana 1.931an argitaratu zuen eta hemen jadanik aipaturiko filosofiaren helburua honetara iristeko metodoaz dihardu. Murriztapenak eskaintzen du metodo bati eskatzen
zaion zehastasuna. Liburu honetan dakar hogei urte luzez defenditutako azterketa-bide hau.
Logika formula eta logika transzendentala da Husserl-en lan
osoenetako eta originaletako bat, 16 urtez bere esku-liburuak
argitarazteko eman gabe egon ondoren, 1.929an plazaratua. Logikak ere fundazio bat eta justifikazio bat eskatzen bait ditu,
horretan dihardu lan honetan.
Logika formala, beronen baitan aldaketa guztien gainetik
aldatzeke dirauen pentsamendu iraunkorra, hiru mailatan sailkatua aurkitzen da.
Lehenengo judizioen morfologia hutsari dagokiona da. Hemen
bereizketa-mota anitz sartzen da: judizio sinplea, konposatua,
singularra, partikularra,unibertsala, konjuntiboa, hipotetikoa,
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etab. Bereizketa hauek judizioa logikaren aldetik zeintzu hizkuntz elementu osatzen duten erabakitzeko balio dute. Morfologia huts-garbiak ez du kontutan hartzen ez-kontraesanari eta
judizioen egiari buruzko arazorik.
Logika formalaren bigarren mailan, berau formaren ikuspuntutik begiratuta, judizioen ez-kontraesana bakarrik gogoematen
du. Honek lehenengoa aurresuposatzen du. Judizio kontraesankor
bat, morfelogia hutsaren ikuspuntutik begiratuta gertagarri dena, ez da propioki gertagarri ez-kontraesanaren ikuspegitik begiratuta.
Logika formalaren hirugarren maila, objektu gisa, "ahalezko
egiaren lege formalak" gogoematen ditu. Judizio bat egiazko
izan dadin, ez da nahikoa hori ez-kontraesanezkoa izatea; aitzitik, aldi berean, judizioarekin batera gauzek ere aurrean
egon behar dute. Judizio zein gauzatara zuzendu, gauza horren
egoerak aurrean egon behar du.
Logika formalaren hiru maila horiek (morfologia huts-garbia, ez-kontraesana eta egiaren logika) edukin gisa beti judizioa dute, baina beraien forma hutsean. Husserl-ek esaera horren bidez zer adierazi nahi duen unibokoki erabakitzea zaila
da.
Judizioa hiru modutara eskaintzen zaio subjektuari. Lehenik, era ilunean eta nahasian". Kasu honetan gertatzen da norbaitek, adibide batez azaltzeko, liburu bat arretarik gabe eta
pasiboki irakurtzen duenean eta hizkuntz zeinuak elkarren arteko artikulaziorik gabe jasotzen direnean. Bigarrenik, era "gardenean", hots, judizioa propioki egina denean. Hirugarrenik,
era "argian"; hots, lehen era "gardenean" judizio gisa bakarrik
emana zena, orain judikatua den gauzaren beraren presentzian
ematen da.
Hiru judj_zio hauek, oinarri gisa hizkuntza ez-formalizatuan
azaltzen den pentsanendua hartuz definitzen diren judizio horiek, ikuspegi eraikitzailearen ikuspunturik begiratuta, horiek
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errepresentatzen dute logikaren hiru mailen sustria eta arrazoia.
IV. atalean, 1. sekzioan, zientziaren doktrina analitiko-formalaz azterketa bat egiten da, judizio zientifikoaren azterketa bat alegia. Azterketa hau azterketa fenomenologiko bat
da. Eta ez da mugatzen zientziaren objektibitate idealaren esanahia zehaztera bakarrik, subjektibitate judikatzailea ere aztertzen du, norabidea eta zentzua garbi gera daitezen (7).
Kartesiar gogoetak (1.931) lanean, ebidentzia apodiktiko
baten bila abiatzen da eta hemen, V. atalean bereziki, subjektuartekotasun transzendentalaren arazoa jorratzen du. Lan hau
Husserl-ek Sorbonnen-ko Unibertsitatean eman zituen lau hitzaldiak osatzen dute.
Husserl-ek eskertzen du Descartes murriztapenaren arazoa
beronek jarri duelako lahenengo aldiz. Baina, damuz, ez du horren esanahi jatorrizko eta egiazko hartu. Beraren akats nagusia hauxe izan zen: delako "cogito, ergo sum" hura "munduaren
zatitxo bat" gisa hartu zuela, "substantia cogitans" gisa, alegia. Honela, dudaezinezko existentziatik, dedukzio bidez, "gainerako munduaren" existentziara iritsi zen.
Baina munduko gauzak izan daitezke "nia" transzendentalaren
zatiak; beraz, baldin ez badira "nia"ren zati bat, nahitaez
transzendenteak izan behar dute. Horregatik, transzendentziaren
izaera mundu-existentziaren zentzu espezifikoari dagokiona da,
eta hala dagokio "nia"ren izaera transzendentalaren indarrez,
munduaren esentziari transzendentziaren zentzu hori ematen bait
dio.
Objektuaren izate "transzendentea" eta nia "transzendentala", beraz, biok termino "intentzionalki" korrelatiboak dira
(8).

(7) raggiunti, op. cit., 56-61 orr.
(8) Raggiunti, op. cit., 67-70 orr.

Oro har Husserl-en lau liburu hauetako ideia nagusiak laburbIlduz, esan dezakegu haren pentsamendua idealismoz aski kutsaturik dagoela.
C) HUSSERL THANSZENDENTALISTA
Hirugarren aroan, 1.931-1.938 epealdikoan, era definitiboz
ez bada ere eta bai era original batez, idealismoaren eta
errealismoaren arteko oposizioa gainditu nahirik dabil Husserl.
Zentzu honetan, 1.936an argitaratu zuen Europako zientzien
krisia eta fenomenologia transzendentala (Die Krisis der euroba
. ischen Wissenschaften und die Transzendentale Phanomenologie)

da aWierazgarriena. Bere bizitzako azken urteetan, beraz, Europako zientzien krisia benetan bizi duen unean hain zuzen, bere
baitan kontzientziaren krisi bihurtzen du. Orduan planteatzen
ditu historiaren arazoak: hots, p ertsonaren mundua eta kulturaren arazoa kontzientziaren historizitatearen terminotan. Orduan
aztertzen du, halaber, "bizitzaren mundua", kontzientzia horren
horizontea dena.
Hemen Husserl-ek gizateriaren Izenean hitz egiten du. Gizakiak solidarioak dira elkarren arean: solidarioak beren aurrekoekin, garaikideekin eta etorriko diren belaunaldikoekin. Gzateria orotasun bat da, eta arazo bakarra beraren patuaren da.
Cizakiarcn patu hau ez da liukatuu, pixkanaÇa-pixkanaka
eginean dagoena baizik, historiari eragiten dion printzipio dinamiko bat. Eta historiaren dinamika horrek batasunaren eta
unibertsaltasunaren zeinua hartzen du, Teilhard de Chardin,
Marx eta Biblia baitan datorrenaren antzera. Baina Husserl-ek
bateratze-prozesu honetan ez ditu sartzen alderdi politikoak
eta ekonomiak (9).
Aro modernoan, hala dio Husserl-ek (10), zientzia zehatzen
(9) Robberechts, L.: E1 pensamiento de Husserl, Fondo de Cultura Econ6mica,
Mexico, 1.968, 8 or.
(10) La filosofia corno ciencia estricta, 13 or.
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emaitzak sekulako iraultza suposatu du izadiaren aurrerapen
teknikoari dagokionez. Erabat bestelakoa da izpiritu-zientzien
egoera metodologikoa. Zeren, giza izpiritualitatea giza physis-ean oinarriturik dagoenez gero, gizabanakoaren bizitza psikiko
guztia gorpuztasunean oinarritzen bait da; beraz, komunitate
osoa ere, arrazoia beragatik, komunitate honeko partaideak diren gizaki indibidualaren gorputzetan sustraitzen da. Honela,
inguruan dugun mundu hau ez zaio arrotz izpirituari eta, horregatik, eta, kontrazentzu bat da izpirituaren zientzia izadiaren
zientzia sustraitu nahi izatea.
Horra hor hiru aroak kronologiaren arabera azalduta. Segun
eta zein arori ematen zaion lehentasuna edo garrantzirik gehien, Husserl-i buruzko ikuspegia ere halakoxea izango da: nahikoa desberdina. Batzuk Husserl-engan logikari bat ikusi dute.
Adibidez, E. Levinas batek, bere Theorie de l'intuition dans la
phenomenologie d'Husserl liburuan, soilki Ikerkuntza logikoak
aztertzen du. L. Robberechts egileari ez zaio iruditzen ikuspegi honekin bakarrik geratzea aski denik. Beste batzuk, hauen
artean P.Ricoeur-ek, bigarren aroa lantzen dute. Eta, azkenik,
beste batzuk azkeneko aroa jotzen dute interesgarrien bezala.
Azken garaiko lanek irekitzen dute atea, bera da iraultzaileena.
Hussserl 1.938an hil zen eta esku-liburu mordo bat utzi
zuen idatzirik. Leuwen-en aurkitzen dira ongi zainduta eta argitara bidean jarrita. Husserl-ek bizitan programa-serie batzu
eta sarrera batzu baizik ez zituen argitaratu. Eta orain arte
horren berri ematera mugatu gara.

TI. TESTUINGURU HISTORIKOA
Husserl-en pentsamendua ulertu eta jaso ahal izateko, ezin
da isilik pasa Alemaniako filosofi egoera, Husserl-ek berak
Ikerkuntza logikoak idatzi zuen garai hartakoa. Honela, esan
behar da XTX. mendearen bigarren erdialdean, hegeldar sistemaren eragina izoztua geratzen zela. Neurri handi batean, natur
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zientzien eta historiaren aurrerapenak ekarri zuen krisi hura.
Zientzia zehatzek, hala uste zen, agortzen zuten izakian ezagungarri den oro. Honela, lehen begirada batean, bazirudien zer
ikerturik ez zuela, ikergaia falta zitzaiola. gertatzen zitzaion leku bakarra zera zen: ezagutzaren teoriari zegokiona
edo, bestalde esanda, ezagutzaren teoriari buruzko saila. Egiteko hau zegokion, bada, filosofiari. Garai hartan filosofiari
buruzko ikusmolde hori nagusitzen bait zen, filosofia alemana
bi jokabide hauetan banatzen zen: batetik, filosofo naturalistak eta psikologikoak (Wund, Erdmann, Sigwart) zeuden, filosofia psikologiarekin berdintzen zutenak; bestetik, neokantiar
filosofoak zeuden, Marburg-eko eskolakoak (Hermann, Cohen, Natorp), Windelband-eko eskolakoak, Alois Riehl filosofoa eta
beste zenbait, Kant-en kritizismoa berritu nahi zutenak, hots,
ezagutzaren teoria era berri batez interpretatu nahi zutenak.
Bi joera hauek bat zetozen filosofia eta ezagutzaren teoria
berdintzean. Baina desberdintasunak puntu honetan kausitzen ziren: antipsikologistek ezagutzaren teoriari, hots, "filosofia
transzendental"ari, natur zientzien gainetik, duintasun berezia
aitortzen zioten; psikologistek, aldiz, esaten zuten zientziei
buruzko gogoeta filosofiko horrek natur zientzia bat izan
beharko zukeela eta fisikak edo kimikak erabiltzen dituen metodo berberak erabili beharko lituzkeela. Laburki esanda: psikologia esperimentalak izan behar duela ezagutzaren teoriaren eta
logikaren oinari (11).
Husserl-ek bere metodo fenomenologikoa azaltzeko orduan,
une berean filosofia naturalista eta, honekin batera, psikologismoa eta, azkenik, historizismoa kritikatuz osatzen du bere
ikuspegi filosofikoa. Bere garaiko korrente nagusi horien kontrako kritika ia bere obra guztietan azaltzen da. Baina kritikarik sistematizatuena, zehazki naturalismo eta psikologismoaren, Ikerkuntza logikoak lanean dator; hsitorizismoaren kontra-

(11) Levinas, op. cit., 16-17 orr.
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koa, berriz, azken garaikoa da, zehazki Europako zientzien krisia eta fenomenologia transzendentala lanean datorrena.
A) NATURALISMOA ETA PSIKOLOGISMOA
Azalpen historikoa egiterakoan, zerbait esan da Husserl-ek
psikologia ulertzeko eraz izan zuen eboluzioaz. Aritmetikaren
filosofia lanean, batez ere Brentano-ren eraginez, psikologiari
leku handia ematen zion logikaren eraikuntza. Baina, lehen esan
den bezala, Ikerkuntza logikoak lanean jarrera al 4patzen du. Lan
honetako lehen tomoan psikologismoaren kontrako kritika errotikoa egiten du. Zergatik? Ba, batetik, Frege-k egin zion kritika
dago, jadanik aipatu; bestetik, Husserl-ek askotan aitortu zuen
bezala, Leibniz eta Lotze-ren azterketak daude. Hauen lanak zirela bide, Husserl psikologismotik aldenduz joan zen.
Beraz, Husserl-ek beste autore batzuren eragina jasan zuela
esaten denean izen batzu aipatu beharrean gaude, norengandik
zer jaso jakin dezagun. Honela, Leibniz-i bere baitango egiaren
nozioa eta zientziaren unibertsaltasuna hartzen dizkio; Lotzeri, ideiei buruzko teoria platonikoaren interpretazioa, teoria
hori bere baitako egien interpretazio gisa hartuz; Bolzano-ri,
bere baitako errepresentazioaren ideia eta, bereziki, logikaren
azterketan azaltzen duen zehaztasuna; Brentano-ri, kontzientziaren intentzionalitatea; Descartes-i, murriztapenaren ideia;
Kant-i zor dio eragiketa aritmetikoen subjektua subjektu psikologiko baten mugetatik at lekutzea, zeren subjektu hori aldakorra eta kontingentea bait da eta zuzenean objektu enpirikoki
mugatuari lotzen bait zaio(12).
Ikerkuntza logikoak liburuaren bigarren tomoan, ordea, E.
Levinas (13) eta Raggiunti (14) egileek azpimarratzen dutenez,
psikologismoari ikusiko dugun bezala, psikologia ona eta psikologia txarra bereiziko ditu.
Daniel:
Husserl,
(12) Christoff,
Raggiunti, op. cit., 18 or.
(13) Op. cit., 144-148 orr.
(14) Op. cit., 18 or.

Ed.

Edaf, Madrid,

1.979,

29

or.;
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1. Naturalismoaren azalpena.
Naturalismoa izadiaren aurkikuntzaren ondorio gisa sortua
izan da. Izadia, hemen, izaki espazio-denboralaren gisa gogoematen da, zeinak natur lege zehatzen arabera jokatzen bait du.
Ideia naturaz diharduten zientzia desberdinetan gero eta gehiago landuz eta zabalduz etoiden heinean, naturalismoa ere indartuz etorri da.
Zein da teoria honen funtsesko ideia? Hauxe: den oro fisikoa da eta, halaxe den aldetik, izaera fisikoki konplexu bateratzailari dakoiona da; edota errealitate psikikoa baldin bada, hau, azken batean, errealitate fisikoaren esanera dagoen
aldaLin bat besterik ez da; gehienez ere bigarren mailako fenomeno paralelo bat izango da. Izaki oro izaera psikofisikoa
duena da.
Naturalismo-mota asko daude: materialismo arrunta, monismo
sentsualista, energetismoa, etab. Baina zenbait puntutan guztiak bat datoz. Adibidez, guztiek onartzen dute kontzientziaren
naturaltzea, baita kontzientziaren datu intentzional inmanenteen naturaltzea ere,. Areago: ideian eta, ondorioz, ideal ororen eta arau absolutu ororen naturaltzea ere onartzen dute.
Lehen esan den bezala, psikologia psikofisikoa eta, batez
ere, psikologia esperimentala da, joera honen arabera, zientzia
zehatzen hierarkia azaltzen duena. Logikak, ezagutzaren teoriak
edo gnoseologiak, estetikak, etikak eta pedagogiak, azken batean, psikologia zientifiko zehatz honi esker lortu bide dute
beren funts zientifikoa. Psikologia hori da izpiritu-zientzia
guztien oinarri eta baita metafisikarena ere; baina, metafisikari dagokionez, esaten da ez dela bera oinarri baka. zeren
izadiaren zientzia fisikoak maila berean parte hartzen bait du
errealitatearen oinar ,:ltze-arazoan (15).

(15) La filosofia como ciencia estricta, 49-53 orr.
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2. Naturalismoaren kontrako arrazoiak.
a) Psikologia, beraz orotasunean hartuta, gertakarien zientzia gisa hartuta alegia, ez da egokia onarritze-printzipio
huts-garbiez diharduten disziplina filosofikoak eraikitzeko,
adibidez, logika,axiologia eta zientzia praktikoak eraikitzeko.
Lege psikologien izaera teorikoa iluna da eta ez du balio printzipio logiko-matematikoen eta berauen legeen zehaztasun absolutua oinarritzeko. Kausa-dependentziaren bidez ez-zehatzetik
zehatzera emandako pausoa ez da bidezkoa,bide hori iluna bait
da.
b) Lege logikoak "a priori" dira baliozkoak; ez dago, ordea, "a priori" ezagungarri den inolako lege naturalik eta,
arrazoi horregatik, probabilitatetik baino harago ezin joan
daiteke.
Huserl-ek logikan ezeztatzen duen psikologia hau psikologia
naturalista da, gertakarien zientzia gisa ulertzen duena, beste
natur zientzia guztien antzera. Lege psikologikoak, indukzio
bidez datozenak izaki, "a posteriori" dira, kontingenteak eta
probableak. Arazo honi buruz Husserl-en pentsamendua garbia da:
batetik, harreman edo erlazio logikoak arautzen dituzten legeak, berauen zentzugatik beregatik, zehatzak eta "a priori"zkoak eta, ondorioz, lege psikologikoetatik espezifikoki desberdintzen direnak dira; bestetik, beraien esanahiagatik beregatik, logikak ez du aurrez suposatzen psikologikorik deus eta,
beraz, psikologia orotik independentea da (16).
c) Lege logikoak eta lege psikologikoak berdintzeak ondorio
absurduak dakartza. Zeren, logikaren idealitatea, beraren existentzia ideala, egiaren baldintza bait da. Horregatik, lege logikoak esperientzia logikotik -berau izadi- esperientzia gisa
ulertuta- ateratako orokortasunetara murrizteak lege logikoei
beharrezkotasun-izaera guztia ukatzea suposatzen bait du eta,
jakina, erabateko eszeptizismoan erortzea, absurduan erortzea.
(16) Levinas, E., op. cit., 144-145 orr.
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d) Psikologismoaren kontrako arrazoirik indartsuena, Husserl baitan, zera da: psikologismoak, azken batean, izakiaren
teoria bat aurresuposatzen duela, antologia bat alegia. Antologia hori, kasu honetan, naturalismoa da.
Hara arrazoia: izakia, hasteko, zientzien objektua da, fisikarena, biologiarena, etab. Alabaina, zientzia hauek nozio
batzu erabiltzen dituzte, adibidez, oroimena, hautematea, espazioa, denbora, etab.beren gogoetak egiteko. Nozio hauek mugatzen dute izakiaren alor desberdinetako egitura ezinbestekoa
eta haiek eratzen dute egitura horien zerizana.Zentzu honetan,
bada, naturalismoa ontologia bat da (17).
e) baina naturalismoaren ontologia honetan arazo gnoseologikoa inplikaturik dago: hots, edozein judizio psikologikok,
esplizituki edo inplizituki, gauza fisikoaren jarrera existentziala besarkatzen du. Orduan, galdera hauxe da: esperientziak,
berau kontzientziaren egintza gisa hartuta, nola atzitzen du
objektua?.Galdera honi, Husserl-ek dioenez, ez zaio erantzun
zientifikoki garbirik, erabatekorik eta unibokorik eman. Husserl-ek, arazo honen aurrean, zehaztasun hauek egiten ditu:
Batetik, bereizketa bat egin behar da. Gorputzen mundu espazio-denborala bakarrik da izadia hitzaren zentzu hertsian.
Banakoaren beste edozein existentzia, psikikoa dena alegia, da
izadia zentzu zabalean edo bigarren zentzuan. Eta honek, noski,
funtsezko diferentziak markatzen ditu natur zientzien metodoaren eta psikologiaren metodoaren artean. Berez, izaki gorpuztuna bakarrik esperimenta daiteke indibidualki berbera gisa arartegabeko esperientzien edo pertzepzioen anizkoiztasunean. Bestela esanda, izaki gorpuztuna bakarrik hauteman dezakete subjektu askok indibidualki berbera gisa (18).
Bestetik, gure ezagumenaren lege orokorra dago. Gauzak ezin

(17) Levinas, E., op. cit., 20 or.
(18) Husserl, E.: la filosofla como ciencia estricta, 68-80 orr.
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dira ikusi, hauteman, beroriek beren baitan diren bezala. Nik
objektu bat ezin dut atzitu berori aldatzen duten beste objektu
batzuren bidez izan ezik: fisikariak tresna oso landuak erabiltzen ditu, kaleko gizonek eta fisikariek beren sentsuak erabiltzen dituzte. Gauzak eta beste gizakiak begien bidez ikusten
ditugu, nerbio-sistema baten arabera eta hainbat eta ikusten
ditugu, nerbio-sistema baten arabera eta hainbat eta hainbat
motatako ohiturak barne direla. Hau da: Husserl-ek gauzen ikuspenean faktore asko sartzen direla ikusten du (19).
Izadia, eta hau da azpimarratzen duena, itxura-serie baten
edo fenomeno subjektibo batzuren baitan azaltzen da. Husserl-ek
"subjektive Erscheinungen" esaten du. Fenomeno hauek aldakorrak
eta anitzak dira. Gauza material bat guri itxura, perspektiba,
argi-joku askoren eran ematen zaigu. Baina itxura, perspektiha
eta argi-joku hauen subjektibitateaz hitz egiteak ez du esan
nahi fenomeno horiek kontzientziaren edukin subjektiboak direnik. "Subjektiboak" esatean, esan nahi da ez daudela objektibitate iraunkorrez eta aldakaitzez horniturik.
Husserl-ek, bera, fenomeno subjektibo horietan bi alderdi
bereizten ditu: batetik, egintza subjektiboa eta edukin psikologiko inmanentea eta, bestetik, esfera objektiboa, hots, hura
zeinetaz kontzientziaren egintza hau ohartu bait da (20).
f) Gauza materialekiko gure esperientziarekin jarraituz,
beste ezaugarri honetaz ere ohartzen gara: alegia, fenomeno
subjektiboek, nahiz eta fenomeno hauek aldakorrak izan, gauza
iraunkor eta objektiboa iragartzen dutela, existentzia independentea izateko pretentsioa duena. Gauza materialei buruz dugun
esperientzian aurkitzen dugun bikoiztasun honek, beraz, egitura
berezia du, "sui generis"ekoa. Fenomeno subjektiboak ez dira
beraiek iragartzen duten objektutik banaduta dauden zerbait.
Fenomeno subjektiboak ez dira gauza materialen irudiak edo

(19)Robberechts, L., op. cit., 11 or.
(20)Le"vinas, E., op. cit., 24 or.
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ezaugarriak. Bestela esanda: gauzaren itxura bakoitzak, nolabait, gauza osoa besarkatzen du. Guk gauza pertzepzioen korrente jarraian atzematen dugu: jarraian, zatika eta pixkanaka eta
osotasunaren begiradapean.
Eta hemen dator Husserl-en kritika:
Lehenik, naturalismoak, mundu fisikoaren objektibitate hau
baieztatzen duenean, berdindu egiten ditu gauza baten existentzia eta gauza horrek, beronek dauzkan baldintzak oro hartuta,
daukan existentzia. Ahaztu egiten da, alegia fisikarien mundua,
beronen zentzu intrintsekoaren eskabidez, nahitaez mundu subjektibo honen erreferentzian dagoela. Beraz, fisikarien izadiak, nahiz eta beronek esperientzia lainotsu edo naturala
gainditu nahi badu ere, azken batean esperientzia lainotsu
horri loturik existitzen du. Horregatik, fisikariak ikertzen
duen gauza hori sentipenezko esperientziaren bidez azaltzen da,
era sentikorrez azaltzen da.
Bigarrenik, naturalismoak gaizki interpretatzen du izadiaren beraren existentziaren zentzua eta, honela, uste du fisika-zientziak errebelatutako izadian izaki absolutua atzitzen duela, baina, egiazki, egiten duena da izakiaren orotasuna muriztu. Honek esan nahi du, Husserl-ek naturalismo ikusten duen bezala ikusita, naturalismoarentzat fenomeno psikiko baten objektibitateak berak mundu fisikoa inplikatzen duela. Objektibitatea, errealitate eta existentzia bera desagertu egingo lirateke, baldin fenomeno psikikoa izadiari ez dagokiona ez dela
baieztatuko balitz. Laburki esanda, honetan datza naturalismoaren iturri oinarrizkoa eta egiazkoa: alegia, naturalismoak izakiaren orokortasunaren existentzia gauza materialaren irudiaren
gain jartzen duela, hor oinarritzen dela. Naturalismoak gauza
material horen azaltzeko modua atzitzen du, modu bat, baina
atzitzen du esperientziaren fenomeno subjektiboen bidez agertzen zaionaren arabera. Fenomeno subjektibo horietan, jakina,
errealitatea absolutu gisa agertzen zaio (21).
(21)

E., op. cit., 32 or.
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Orain arte esandakoa laburbilduz, hauxe esan dezakegu:
kologia psikologistaren eta logikaren arteko etendura erabatekoa eta osoa dela. Psikologia hori, beraz, ez da zientzia teorikoa, ez da zientzia arauemailaren oinarria.
3. Psikologia ona.
Baina, bestalde, ezin dira banandu logikaren ikerketa psikologikoa eta subjektibitateari burzuko ikerketa (hau beste modu batera ulertuta). Zentzu honetan, gauza bat argitu behar da:
Ikerkuntza logikoak liburuaren lehen Lomoan Husserl-ek psikologia txarra erasotzen duela eta bigarren tomoan, berriz, psikologia on baten bila dabilela (22).
Husserl-ek, arrazoitzen hasten den une guztietan, beti kontzientziaren zentzu barru-barrukoari dei egiten dio. Logikaz
eta ideala denaz iharduteko orduan, ez da abiatzen definizio
bat emanez; alderantziz, logikaren deskribapen bat egiten du.
Objektua , berau pensatzen duen egintzari transzendentea zaiola
aitortzen du. Badago objektu ideal bat, espezifikoa dena,
errealitate indibidual batera ezin murriztu ez du adierazten:
alegia, gure bizitza konkretu objektu idealetara zuzendu ezinik
ez dagoela, zeren guk ematen bait diegu haiei objektuen balio
erreala. Orokorra edo ideala, beraz, guri eman egiten zaigu.
Honela, proposizioek eta judizioek, berauek gure bizitzan aurkezten diren bezala, atributu orokorrak eduki ditzakete. Bizitza ideatiboaren intentzio intrintsekoa halakoa bait da, horrexegatik kondenatzen du Husserl-ek enpirismoa, honek orokorra
indibidualera murrizteko joera duelako, hain zuzen (23).
B) HISTORIZISMOA
Husserl-ek bere bizitzako azken urteetan, jadanik aipatuta-

(22) id., 148

Or.
(23) Lóvinas, E., op. cit., 152 or.
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ko Europako zientzien krisia eta fenomenolagia transzendentala
izenekoan, eszeptizismo historikoa salatzen du. W. Dilthey-ren
Waltanschaung. Philosophie und Religion in Darstellung liburutik esaldi hau jasotzen du: "Eszeptizismora bultzatzen duten
arrazoien artean, eraginkorrenetakc bat sistema filosofikoen
anarkia datozen ondorio eszeptikoak baino askoz urrutiago doaz
kontzientzia historikoaren garapen progresibotik datozen zalantzak" (24).
Husserl-en eritzia hauxe da honetaz: alegia, beraren ustez,
Dilthey-k egia konstatatu besterik ez duela egiten. Baina hori
printzipio unibertsal gisa daitekeen ala ez arazoa ez dela arazo batere garbia. Hain zuzen ere, mundu-ikuskera eta mundu-ikuskeraren filosofia giza garapenaren korrentea agertzen eta
desagertzen diren eta, horregatik, mundu-ikuskera horien edukin
izpirituala garaiko zirkunstantzia historikoek sortutakoa da.
Baina hau, arrazoi beragatik, zientzia zehatzei buruz ere berdin-berdin esan daiteke. Zeren, zientzia zehatzen mailetako
teorietan ere, gaur teoria egiaztatu baten balioa duenak bihar
ez bait du, ezeztatua gertatzen bait da. Honela, batzurentzat
lege ziurrak diren horiek beste batzurentzat hipotesi hutsak
dira. Horregatik, Husserl ondorio honetara iristen da: historizismoa azken muturreraino eramaten bada, azkenean subjektibismo eszeptikoan bukatzen dela. "Egia", "teoria", "zientzia"
eta antzeko beren baliozkotasun absolutua galduko lukete.
Baina honek ez du balio. Zergatik?.Hona hemen arrazoia: garapenaren gertakari historikoak eta, halaber, sistemen garapen-moduari buruzko gertakari orokorrak izan bide daitezke arrazoiak, eta gainera arrazoi onak; baina arrazoi historikoek, berauek beren kabuz alegia, ezin ekar ditzakete ondorio historikoak besterik. Historiak ezin du frogatu orain arte inolako filosofia zientifikorik egon ez denik. Zeren, hori frogatzekotan,
beste ezagutza-iturri batzuetan oinarrituta frogatu beharko
bait du. Eta iturri hauek, noski,filosofikoak izan beharko du-

(24) Husserl, E.:

La

filosofia como ciencia estricta, 87 or.
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te. Kritika filosofikoa, azken batean, baliozkoa izan nahi duen
neurrian, hori ere filosofia da eta bere esanahian filosofia
baten ahaltasun ideala inplikatzen du, filosofia hori zientzia
zehatz gisa hartuta.
Bestela esanda: kritika filosofikoak zerbait baliozkotasun
objektiboz ezeztatzeko biderik aurkitzen badu, seinale badagoela zerbait baliozkotasun objektiboz egiaztatzeko eremurik (25).
Bestalde, ez da ahaztu behar edozien zientzia, berau zehatzena izanda ere, honek muga batzuren barruan garatzen duela
bere doktrina-sistema eta beti geratzen dela oraindik garatu
gabeko eremurik.
III. METODO FENOMENOLOGIKOA
Husserl-en pentsamendua nolakoa den azaltzeko zailtasunak
daudela esan dugu. Zailtasunak ez datoz bakarrik beraren pentsamenduak eboluzionatu duelako eta, beraz, programa desberdinen batasunik erdietsi ezin delako, baizik eta, batipat, berak
darabilen hiztegia finkoa ez delako. Hortik sortu dira eztabaida exegetikoak.
Aurre-ohar hau eginik, eta bere metodo fenomenologikoan
zehar darabiltzan hainbat kontzeptuaren artean, "murriztapenaren" eta "intentzionalitatearen" inguruan biltzen dira gai nagusiak.
A) KONTZIENTZIAREN INTENTZIONALITATEA
Husserl-en abiapuntu fenomenologikoa honetan datza: alegia,
kanpoko gauzaren existentzia ez dela ikusi edo begiratu behar
beraren kontzientziarekiko oposizioan; alderantziz, gauza hori
kontzientzia konkretuaren bizitzan aurkezten den ikuspegiaren

(25) Husserl, E.: La filosofia como c encia estricta, 11-13 orr.
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arabera begiratu behar da. Hau bera, negatiboki esanda, honela
formula daiteke: zerbait ez du esan nahi nahitaez gauzaren arabera izatea, baizik eta gauzaren existentziak, nolabait, kontzientziaren existentzia adierazten du.
Husserl-en filosofiaren oinarrizko intuitzioak, batetik,
bizitza kontziente konkretuari existentzia absolutua ematen dio
eta, bestetik, bizitza kontzientziaren nozioa bera eraldatzen
du. Bizitza kontzientea izaki transzendentearen aurrean dagoen
bizitza bat bezala deskribatu behar da. Kontzientzia hau, azken
batean, intentzionalitatean datza. Eta hortik ondorioz ateratzen dena da kontzientzia dela izaki ororen ondorioz ateratzen
dena da kontzientzia dela izaki ororen jatorria (26).
Guri eskaintzen zaigun kontzientziaren existentziaren ezaugarri oinarrizkoenetako bat, intentzionalitatea da: hots, edozein kontzientzia ez dela kontzientzia soilik, eta hori bakarrik, baizik eta zerbaiten kontzientzia dela, objektuarekin zerikusia duena. Hemen Husserl-ek erabiltzen duen hitza "Erlebnis" da, frantsesez "vecu", espainolez "vivencia", eta euskaraz
"bizipena" esango genukeena. "Bizipen"aren nozio hau Fenomenologia huts-garbi eta filosofia fenomenolobati buruzko ideiak
liburuan lantzen du eta hor "Erlebnis" delakoaren bidez kontzientzian dagoen guztia ulertzen du, ez "bizipen" intentzionalak bakarrik, baita gogoeta aktualak eta potentzialak ere.
1. Intentzionalitatea zer ez den.
Intentzionalitatea ez da "kontzientzi egoera" deitzen den
gertakari psikologiko baten eta "objektua" deitzen den beste
izaki erreal baten arteko harreman gisako zerbait, bi ertz horiek lotzen dituen zerbait. Hala balitz, kontzientziaren munduarekiko harremana esplikatzeko bide bat izango litzateke
(27).

(26)
(27)

Lvinas, E., op. cit., 49-50 orr.
Id., 71 orr.
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Bestalde esanda: Brentano-k ulertzen zuenaren kontra, kontzientzia ez da kanpo-errealitateei buruzko adimen-edukinen ku' txa. Husserl-ek ez du planteatzen arazo epistemologikoa "edukitzaile" eta "edukin" terminotan. Kontzientzia ez da irudien ontzia edo errepresentazioen gordailua. Harreman intentzionala ez
da objektu "internatzional fl en eta objektu "transzendente"en artean aurkitutako egokitasunari dagokiona, eskolastikan ulertu
izan den bezala. Kontzientzian ez dira ematen gauza irudiak
edo zeinuak. Kontzientzia gauzetara zuzentzan da baina ez du
beretzen gauzen edukinik (28).
Definizioz, bada, kontzientzia zerbait intentzionala da,
gauzei irekita egotea, horixe besterik ez. Edota, abstraktuago
esanda, zera da: kontzientzia egintzaren objektibitate inmanentea.
2. Intentzionalitatea zer den.
Ikerkuntza logikoak liburuaren V. Ikerkuntzan, Husserl-ek

kontzientzia bizipen psikikoen "ehuna" dela esaten du (1. definizioa); baina hala da kontzientziak bere baitan inmanentzia
absolutua duelako eta, beraz, barne-pertzepzioa delako (2. definizioa); baina "bizipen psikikoa" kontzeptuak ez du zentzurik
"bizi psikiko" horiek zein motatakoak diren zehaztu ezik (3.
definizioa).
Kontzientziaren egintzak desberdinak dira elkarren artean,
ez bait dira intentzionalak "era" berean. "Era" asko daude:
pertzepzioa, judizioa, suposizioa, zalantza, esperantza, beldurra, etab. "Era" hauei, objektuaren aldetik begiratuta, beren
kizuna dagokie (29).

(28)Schere, R.: La

fenomenologia de las "Investigaciones 16gicas" de
Husserl, Ed. gredos, Madrid, 1.969, 254 or.; Robbererl, L., op. cit.,
70 or.
(29) Raggiunti, R., op. cit., 29-31 orr.
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Hona hemen definizio honetan sartzen diren hiru elementu:
bizipen psikikoen ehuna, barne-pertzepzioa eta bizipen intentzionalen motak. Hemen axola duena ez da fenomenoan izaera, berorein izaera psikikoa edo fisikoa alegia; alderantziz, axoladuena da bizipenen edo kontzientziak bere inmanentzian atzitutako egintzen deskribapena (30).
Intentzionalisteak, izpirituaren bizitza soilki teorikoaz
gain, gure bizitzako forma guztiak hartzen ditu: bizitza afektiboa, bizitza praktikoa eta bizitza estetikoa. Honela, intentzionalitatea desberdina da kasu bakoitzean. Esate baterako,
liburu bat ikusten dut mahai gainean. Hor dago bere propietate
fisiko guztiekin: handia, horia, zaharra, pisua, etab. Baina
beraren existentzia ez da hori bakarrik. Hori eta zerbait
gahiago ere bada. Beraren izaera praktikoa eta erabilgarria ere
hor dago: liburu hori zerbaitetarako da. Ez da harri baten
existentzia bezalakoa. Bizitza honen mundu korrelatiboa, noski,
kontenplazio teorikoaren kizun da, baina baita zerbait gehiago
ere: hots, mundu desiratua, mundu sentitua, ekintzaren mundua,
ederraren mundua, ontasunaren mundua, gaizkiaren mundua, etab.
Guzti hori da (31).
3. Noesia eta noema.
Husserl-ek, Fenomenologia huts-garbi bati eta filosofia fenomenologiko bati buruzko ideiak lanean, kontzientzian bi gauza
bereizten ditu: batetik, datu hiletikoak eta hauek eragiten dituzten egintzak; hura zeinaren bidez kontzinetzia kontzientzia
bait da.
"Hiletiko" hitzak, grekoz, "egurra", "basoa" eta, hedaduraz, "materiala" esan nahi du. Aristotele-k erabili zuen "materia" adierazteko, hau "forma"ri kontrajarririk. Zentzu fenomenologikoan, ordea, Husserl-ek kontzientziaren azken ehuna adie-

(30) Scherer, R., op. cit. 246-247 orr.; 253 or.
(31) Levinas, E., op. cit. 75or.
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razteko erabiltzen du hitz hori. Datu hiletikoaren forma bizipenen fluxu domaezina baizik ez da. Lehenengoa noesia da; bigarrena, noema.
a) Noesia zera dira: datu hiletikoak animatzen edo biziarazten dituzten atzemateak (Husserl-ek "Auffassungen" deitua).
Intentzionalitatearen alde subjektiboa da. Pentsatzeko egintza
(32). Noesia, kontzietziak bizitakoaren alde noetikoa alegia,
subjektuak pertzepzio baten elaborazioan edo esanahi baten
eraikuntzan izandako presentzia aktiboa da.
Nia, beraz, aldi berean mugimendu bakar baten eta berberaren hartzailea eta emailea da.
b) Noema zera da: noesiaren korrelatiboa. Hau da: hura zeinaren bidez kontzientzia kontzientzia bait da. hala ere, kontzientziaren noema ez da nahasten kontzientziaren kizunarekin
(33).
Noema, kontzientziak bizitutakoaren alde noematikoa alegia,
noesiaren elkarrizketazko ihardueraren emaitza da: eraikitzeko
objektua edo esanahia, eraikitzailearekin funtsezko dependentzian dagoena.
Noesia eta noema ezin dira elkarrengandik banandu eta, hain
zuzen, banaezintasun .hori da ebidentzia bera eta intentzionalitatearen zerizana.
Hau adibide bat jarriz esplika genezake: demagun arbola
bat. Arbola hautematearen kizuna arbola da, baina hautemate horren noema berorren korrelatibo osoa da. Honek esan nahi du arbola bere konplexutasun guztian hartu edo atzitu behar dela,
bere predikatu guztiekin, batez ere, bera ematen deneko moduak

(32)L'é. vinas, E.,
(33) Id.

op.

cit., 88-89 orr.

251
kontutan hartuta: arbola berdea, argia, garaia, hostoduna, zabala, etab. Noesiaren eta noemaren arteko korrelazio intentzional horretan elementu guzti horiek sartzen dira, beraz.
Baina zera gertatzen da: arazoa noemaren aldetik begiratuta, pertzepzioan sekula ez dugula gauza kolpetik eta lehen begiradan bere osotasunean hartzen. Demagun aurrean daukagula
"liburu hau". Beno ba: "liburu honen" alderdi batzu bakarrik
jasotzen ditut: batean kolorea, bestean enkuadernazioa, gero
azalaren nolakoa, orrien ertzak geroxeago, beste batean liburu
berriaren usain berezia, etab. Hau da: "liburu honi" buruz badut hasieran ikuspegi orokor bat, baina, aldi berean, bata
bestearen segidako alderdiak ("Als chattungen") atzituz noa;
errellitate anizkoitza da; alderdi edo eskema edo perspektiba
asko aurkezten dituen batasuna da. "Liburu hau", beraz, nik
hautematen dudan baino zerbait gahiago da, beti zerbait eskutatzen dit (34).
Bigarren ezaugarri bat ere badu: hegi edo perspektiben
anizkoitasun infinitua aipatu ondoren, esan behar da "liburu
hau" hondo baten aurrean aurkitzen dela. Non? Nonbaiten. Leku
bat adierazten du: "liburu honen" atzean mahaia, gero gela,
etxea eta, azken batean, mundua aurkitzen dira.
Beste hirugarren ezaugarri bat aipatu beharrekoa da: "liburuak honek" noizko bat dn, denboraren nozioa inplika€zen du,
zeinetan "ni-hari-begira" nagoeneko eginkizun eraikitzailea argi eta garbi azaltzen bait da. Hemen gogora etortzen zaizkit
"liburu honi" lortzen zaizkion oroitzapenak, hots, nongo erakusleihoan ikusi nuen, berorren prezioa, edukina, aurkibidea,
lagun baten eritzia, etab. Iraganari dagokionez, Husserl-ek
"erretentzioak" deitzen ditu oroitzapen inplizitu hauek; geroari buruzko gogoetak, berriz, "protentsioak" dira. Hemen sartzen
dira honelako esaldiak: "oporrak baino lehen iraukurri behar
dut", "komeniko litzateke honen aipamena libururen batean egitea", etab.
(34) Robberechts, L., op. cit., 83 or.
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Eta, azkenik, laugarren ezaugarria dago: "liburu honek" nire historia iraganari eta gerokoari buruzko aipu pila bat dakartza, baina historia hau ez da indibiduala, subjektuartekoa
baizik. "Liburu hau" ez da nik idatzia, nik argitaratua, nik
inprimitua. Guzti hauek iraganaldi linguistiko baten ondorio
dira.
Hona hemen, beraz, adibide honetan iau ezaugarri: gauza zatika hautematen dut, espazio jakin batean, denbora baten mugetan eta subjektuartekotasunean.
Noemaren eta noesiaren arteko erlazioa, "ni-hari-begira"
edo "ni-liburu hura-begiratzen" delakoa, azaltzeko, Merleau-Ponty-k "izeki argitsuaren" adibidea dakar, oso egokia dena
guk hemen azaldu duguna argitzeko. Konparazioa benetan argigarria da. Nire begiradak, hain zuzen, argi baten errainuari
darion ondorio bera du: gauza ager erazten du, itzalekin aterazten du. Argi-erreinu hori gabe, nire begirada gabe edo noesi
hori gabe, gauza hori edo noema hori ezagutu gabe geratuko da.
Hau izango litzateke idealismoaren egi zatia: hots, ez dago objekturik, berau ager erazten duen subjekturik gabe. Bestalde,
nire begiradak ez du objektua sortzen bere inmanentzian: errainu argitsua gauzak aurkitzen diren lekura zuzentzan da. Eta hau
izango litzateke errealismoaren egi zatia (35).
4. Zerizanen ikuspena.
Esentziaren intuizioa, "intuizio eidetikoa" edo "ideazioa"
(36) deitua, teleologia intentzionalaren xedea da. Teleologia
intentzional honen bukaeran ebidentzia goren batek egon behar
du eta logikazko enuntziatu unibertsalki baliagarriek ez dute
esanahi zehatzik esentzietan izan ezik, hauek bait dira, izan,
ebidentzia intuitibo osoaren korrelato posible bakarrak.
(35)Robberechts, L.,

op. cit., 83-88 orr.
(36) "Ideazio" kontzeptua funtsezko zerbait da forma logiko ororen eta egia
ororen ulerpenerako. Baina kontzeptu hau ez sistematikoki landua, ez
diren bezala besteak ere, hala nola: edukina, intentzioa, esanahien
idealitatea, etab. Hauek "operatiboak" dira. Ez gehiago (Ik. Schè'rer,
R., op. cit., 38-39 orr.).
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Husserl-en jarrera enpirismoari kontrajartzen zaio, esentziaren "a priori"zko ikuspena baieztatzen duelako eta, aldi
berean, Kant-en transzendentalismotik bereizten delako, zeren
"a priori" hori ez bait da subjektibitatearen egitura formal
bat eta, batez ere, sentipenezko intuizioa besterik ez bait du
onartzen.
Hori hobeto ulertzeko, bereizketa hauek egin behar dira:
a) zerizanak eta gertakari enpirikoak.
Logika formala eta transzendentala lanean, ikerketa fenomenologikoko kontzeptu oinarrizkoenetako bat jartzen da argitan:
esentziaren intuizioa. Hain zuzen ere, batetik, esentzia edukin
bat da, objektu bat, ikerketa enpiriko singularraren oinarri
beharrezkoa osatzen duen "a priori" materiala edo formala; bestetik, horrek kontzientzia eratzailearen egintzen multzora bidaltzen du. Esentziaren intuizioak esentziaren intuizioaren metodo tipikoki fenomenologikoa inplikatzen du (37).
Esperientziaren barruan, Husserl-ek "zientzia faktikoek"
aztertzen duten izadiko nahiz izpirituko gertakarien eremua eta
"zientzia eidetikoek" aztertzen duten esetzien eremua bereizten
ditu.
Gertakariak, esperientziaren bidez jasotzen ditugunaren
arabera, indibidualak dira, espazioan koexistitzen dira eta
denboran aldatzen; kontingenteak dira eta berorien ezagutzak
balio asertorikoa du.
Esentziekin alderantziz gertatzen da. Hauek gertakari horietan errebelatzen edo agertzen dira, baina, Husserl-en dioen
bezala, esperientzia naturaletik at atzitzen dira. Gertakarietatik esentzietara pasatzen da eta pauso hau legezkoa da, zeren

(37) Raggiunti, R., op. cit., 65 or.

284

gertakari horien egitura ulergarrian oinarritzen bait da. Gure
sentipenezko esperientzian agertzen den gertakari indibidual
honek "egitura berezi" bat du, "kualitate-serie" batzu azaltzen
ditu bere baitan, "determinazio-multzo" batzu, eta hauek denak
berari nahitaez dagozkionak dira. Nahitaezko atributu esentzial
horiek gabe ez lituzke hartuko gertakari indibidual honek beste
kualitate sekundario eta akzidentalak.
Nahitaezko determinazio-multzo hori, gertakari indibidual
bati buruz predika daitekeen kualitate-multzo hori alegia, horixe da beraren zerizana osatzen duena. Zerizana da indibiduo
singular baten "quid" edo zera osatzen duena, predikatuen "gunea".
Noema erreflexio bidez gogoemandako objektua besterik ez
da, beraren emateko modu desberdinen arabera gogoemana. Objektua noema osatzen duten elementuen multzoan aurkitzen da. Elementu horien artean objektuak ezaugarritzen duten predikatuen
gune ("Kern") bat bereizten da, hain euskarri bat. Horiek osatzen dute objektuaren "quid"a (38). Eta predikatu hauek halako
euskarri batean biltzen dira, "X" batean alegia, "substantzia"
gisako zerbaitetan, non "X" delako horrek beti berbera irauten
bait du predikatuak aldatzen diren bitartean (39).
Lehen arbolaren adibidea ekartzean, beraren "osotasunaren"
alderdiaz hitz egin dugu. Arbolaren adibidearekin segituz, esan
dezagun, arbolaren pertzepzioan, "berdea", "handia", gogorra",
"ederra" bezalako predikatuak lehen aipaturiko arbolaren guneari dagozkionak direla. Noemaren guneak, Ikerkuntza logikoak
buruan "materia" deitzen duenak, mugatzen du, ez bakarrik kontzientziaren objektua, baita kontzienatzia zeraren kualitatez
(38) "Quid" edo zera intentzionala azaltzeko eginkizuna duten predikatuen
multzoa, Ikerkuntza logikoak liburuan "materia" duena, Fenomenologia
huts-garbi bati eta filosofia fenomenologiko bati buruzko ideia liburuan "esanahia" ("der Sinn") deitzen da. Esanahi honek egiten du
Husserl-ek "noema osoa" deitzen duen hori. Oraindik Ikerkuntza logikoak liburuan ez bait du egin esplizituki noemaren eta noesiaren arteko bereizketarik, "materiaren" izenpean Husserl-ek batez ere "esanahiaren" korrelatibo noematikoa aztertzen du.
(39) lAvinas, E., op. cit. 88-89 orr.
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dezagun, arbolaren pertzepzioan, "berdea", "handia", gogorra",
"ederra" bezalako predikatuak lehen aipaturiko arbolaren guneari dagozkionak direla. Noemaren guneak, Ikerkuntza logikoak
buruan "materia" deitzen duenak, mugatzen du, ez bakarrik kontzientziaren objektua, baita kontzientzia zeraren kualitatez
edo nola ulertzen duen ere. "Materiaren" esku dago objektua hola edo hala agertzea. Adibidez, Napoleon-ez hitz egiterakoan,
beraren izena gogoeman dezakegu bai "Iena-ko garaile" gisa edo,
baita ere, "Waterloo-ko garaile" gisa. Objektua ((Napoleon)
berbera da; materia (Iena eta Waterloo), ordea, desberdina da
(40).
Esentziaren intuizioaren oinarritako bat, beraz, bariazioprozsua da. Irudimenez eta mugaruik gabe egindako aldaketen
barruan, halako objektibitate batean egindako aldaketa guztiak
kontutan hartuta, nahitaez irauten duen hori da "eidos" edo
"inbariantea" deitzen dena, "gunea", "X"a, "substantzia" edo
delakoa, Prozedura honek, noski, ez du izaera enpirikorik edo
kontingenterik (41).
Bariazio-prozesua esan dugu. Bai ba. Objektuaren determinazioetan hierarkia bat aurkitzen da. Hau da: "zera" batzu beharrezkoak dira, ezinbestekoak alegia, eta halaxe dira, beste batzu ahalezkoak izan daitezen. Objektuaren esentzia, hain zuzen
ere, horixe da: objektuak horren beharrezko egitura hori. Bestela esanda: bera den hura egiten duen horixe, hots, objektuaren edozein ezaugarri enpiriko eman aurretik, objektu berori
ahalezko eta ulergarri bilakatzen eta bihurtzen duen horixe.
Laburki esanda: beraren printzipioa. Adibidez, "soinuan", intentsitate jakin bat, soinu jakin bat, halako eta halako altuera duena, egon dadin, lehenik nahitaez ezaugarri-multzo bat
eduki behar du (soinua, intentsitatea, altuera), berauek orotara hartuta (42).

(40) IAvinas, E., op. cit. 88-89 orr.
(41) Raggiunti, R., op. cit., 66 or.
(42) Levinas, E., op. cit., 159 or.

286
b) Egintza adierazleak (43) eta gauzatze-egintzak (44).
Ikerkuntza

logikoak liburuan logika huts-garbiaren oina-

rriak lantzen ditu Husserl-ek eta hor eskaintzen dizkigu azterketa fenomenologikoaren adibideak. Hemen metodo positiboa darabil. Egintza adierazleak eta gauzatze-egintzak bereizten ditu.
Egintza adierazleak zera dira: esanahiak ematen dituzten
egintzak, intentzio hutsa direnak, zuzenean objektura zuzentzen
direnak. Honela gertatzen da, adibidez, zerbaitetan pentsatzen
dugunean, baina beraren propietateak edo kualitateak ezarri eta
zehaztu gabe, haiek nolakoak diren jakin gabe, osoki ezer errepresentatu gabe, alegia. Hau da: intentzio adierazgarriak bere
objektuak begiztatu egiten du. Ez gehiago.
Gauzatze-egintzak zera dira: esanahiaren forma hutsa edukin
intuitiboz betetzen dutenak. Egintza hauek pertzepzioaren gisakoak dira argitasunean eta aberastasunean, aurrean ("en persona/ "in persone") ematen bait da eta halaxe ematen da bera den
bezalaxe. Hau da: intuizioak eta, batez ere, pertzepzioak atzitu egiten du.
Bi egintza horien objektuak berbera izan daiteke, lehen
esan bezala; ez objektua bakarrik, baita beren materia edo zentzua ere, zeren esanahiak eta beroni dagokion intuizioak gauza
bera begizta bait dezakete. Bi egintza horiek, beraz, batera
etor daitezke eta, honela, esanahi hutsean edo edukinik gabekoan begiztatua zen objektu hura intuizioan ikusi gertatzen da.
Honela, intentzio adierazgarri eta edukinik gabekoa zena, nolabait, betea aurkitzen da. Husserl-ek fenomeno hau adierazteko
"Erf1lung" hitza darabil, hemen gauzatzea esaten duguna.

(43) Egintza adierazleak = actos significantes.
(44) Gauzatze-egintzak = datos de efectuaci6n.
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Esentziaz dihardugunean, beti gauzatze-egintzaz ari gara.
Gure ohizko pentsamenduan, esanahi-egintzak eta gauzatze-egintzak ez dira gehienetan bereizten.Baina elkarrengandik bereiziz
gero, bereizketa horiek txikiak izango lirateke eta ohargabean
pasatuko lirateke. Esanahia auzitan jartzen denean, orduan
azaltzen dira desberdintasunak. Baina garrantzitsua da elkarrengandik banatzea eta bereiztea. Zergatik eta zertarako?. Ba,
honetarako: nolabait esateko, hasieran itsua den esanahi bat,
objektu adierazia "zirriborroz" betea den heienan, pixkanakapixkanak gero eta zehatzago bilakatuz joan dadin. Bereizketa
honek, bada, pentsamenduaren aurrerapenaren azterketa-eskema
eskaintzen du, aurkikuntza nola egiten den erakusten du; aditzera ematen digu abidentzia ez dela kolpetik eta berehala erdiesten, ez osoa bederen; aitzitik, bere dinamismoa eta aurrerapena dituela; gure pentsamenduan esanahi-ahaltasun asko eta
asko geratzen direla erakusten digu.
Bestalde, esan behar da esanahiaren eta begistatutako objektuaren artean ez dela egokitze osoa ematen. Intentzionalitatearen azterketak agiaren jartzen du pentsamenduaren egintzetan
halako teologia bat, hots, esanahi objekturantz "zuzentzen da"
(45).
Betetasun hori edo "objekturantz zuzentze hori" nolakoa
den, zein neurritan betetzen den, gauzatzea ere halakoa izango
da. Pertzepzioa egokia baldin bada, intentzio adierazgarriaren
gauzatze edo errealizazio betegina erdietsiko
dugu. Demagun,
adibide bat jartzeko, nik teila gorriz estalitak p teilatu bat
pentsatzen dudala, ezer ikusi eta ezer bururatu gabe; irekitzen
ditut begiak, ikusten dut teilatua eta konturatzen naiz nik
pentsatu bezalakoa dela. Hemen nire lehen pentsamenduaren
errealizazio bat gertatzen da: teilatua, nik hura pentsatu bezalaxe, zuzenean nire begian aurrean dago, hantxe "en personne"
delakoan dago.

(45) Christoff, D., op. cit., 36 or.
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Adibide horretan, lehen intentzioa bete egiten da. Baina
gerta liteke ez betetzea. Orduan "dezepzioa edo kamusada" ("EnttAuschen") ematen da. edozein modutara ere, diskordantzia hori
egon dadin, objektuak hor egon behar du, guri eman egin behar
zaigu. Intentzio adierazgarria tronpatzen bada ere, beti ere
egiarentzat bidea irekia geratzen da Eta zentzu honetan diskordantzia fe:lomeno positiboa bilakatzen da.
Ebidentzia, hain zuzen ere, horixe da: errealizazioaren ala
dezepzioaren kontzientzia. Ebidentzia ez da sentimendu soilki
subjektiboa, fenomeno psikiko bati loturik dagoen zerbait aitzitik, intentzionalitate bat da, zeinetan objektua bera aurrez-aurre ematen bait zaio kontzientziari. Ebidentzia, kontzientzia izakiaren aurrean agoteak mugatzen du (46).
Husserl-ek, Ikerkuntza logikoak liburuan, bi objektu-mota
bereizten ditu: batetik, gauza errealak, hots, sentipenezko
pertzepzio kanpokoaren nahiz barrukoaren bidez lortutako edo
atzitutako gauzak; bestetik, objektu idealak, hots, espeziea
edo esentzia eta forma logikoak.
Gauza errealei buruz esan behar da ebidentzia ez-egokia
ematen dela. Kanpoko gauzaren pertzepzioak gauza bere presentzia korporalean atzitzen du. Beraz, gauza erreala hautematean,
beti eta funtsean, ebidentzia ez-egokia da. Hain zuzen ere, Fenomenologia huts-garbi bati eta filosofia fenomenologiko bati
buruzko ideiak liburuaren II. ataleko IV. sekzioan, bi ebidentzi mota aipatzen dira: bata egokia eta bestea ez-egokia. Ebidentzia egokiaren adibide gisa proposizio aritmetiko hau ematen
da: "2 x 1 berdin 1 x 2". Ebidentzia ez-egokiaren adibide gisa,
berriz, paisajearena. Lehen ebidentzia esentziaz da iharduna;
bigarrengoan, berriz, indibidualtasun espazio-denboral jakin
bati buruz da iharduna. Hori bai, nahiz lehen ebidentzian nahiz
bigarrengoan, "sorburuko datuen" aurrean aurkitzen gara, egiazko presente dauzkagun objektuen aurrean aurkitzen gara. Alabaina, sentipenezko pertzepzioaren sorburuko datua, lehen esan
(46) Levinas, E., 114 or.
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bezala, ez-egokia da: hor gauzaren agerpen materiala ("Leibhaftigen") ezin izan daiteke unilaterala eta ez-betegina besterik
(47).
Esanahi edo intuizioaren eta gauzatzearen arteko harremana
orotara hartzen bada, gauzatzearen irudirik sinpleena sentipenezko intuizioak ematen duena da. Hor gauza aurrean ("en personne") ematen da, ebidentziaz ematen da, baina beti hegi bat
bakarrik aurkezten du. "Hegi" horien sintesi intuitiboak egiten
du ahalezko "en personne" emandako gauzaren edo objektuaren
esanahia, adibidez, arbola, kutxa, mahai edo etxe batena.
Baina ez da ahaztu objektu hori bera transzendentea dela
eta hala izanez segitzen duela. Objektu hori esanahien polo bat
da eta gauzatze-egintzak egokitze partzialen sintesiak baizik
ez dira. Egokitzea, beraz, mailaka egiten dena da eta, horregatik beragatik, aurrerapena onartzen duena. Ez dago egokitze
perfekturik, erabateko ebidentziarik ez dagoen bezalaxe. Noiz
dagoen?.Ba, gauzatzea erabatekoa eta osoa egiten denean bakarrik, begirada intentzionalaren bidez egiten denean (48).
c) Esentzia formalak eta materialak.
Edukinaren aldetik, esentziak formalak eta materialak izan
daitezke.
Esentzia formalek edozein objekturi dagozkion ezaugarririk
orokorrenak azaltzen dituzte, ez dute edukin jakinik eta gainerako esentziei edo objektu indibidualei aplika dakizkiekeen
forma biluziak dira. edozein izaki kategoria formal, unibertsal
eta beharrezkoei atxekitzen zaie, kategoria horiek besarkatzen
bait dituzte objektibitateari buruzko notarik orokorrenak. Honek esplikatzen du beste gainerako esentziak, beren alderdi
formaletik begiratuta, esentzia formalen menpeko direla.

(47)
(48)

Raggiunti, r., 42 or.
Christoff, D., 38 or.
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Husserl-ek esentzia formalei buruzko lege analitiko gisa
gogoematen ditu printzipio logiko eta ontologikoak. Esentzia
formalak dira, adibidez, batasuna, anizkoiztasuna, berberatasuna, erlazioa, generoa, diferentzia, espeziea, osoa, zatia
(49).
Begirada posible guztiei irekita dauden forma hutsak dira
esentzia formalak, adibidez: objektua ,gauza, propietatea, erlazioa, erregioa. Ontologia erregionalei kontrajarririk, hauen
zientziak, "eidetika formala" edo "ontologia forlmala" deituak,
pentsamenduaren lege formalak eta ontologia posible guztien
formak ezagutzen ditu. Hau da, ontologia formala hutsaren parekoa da edo berdina (50).
Esentzia materialek, aldiz, objektuaren kontsistentziari
buruzko edukin bat dute. Esentzia hauek, eta berauei dagozkien
legeak ere bai, sintetikoak deitzen dira eta erregio-serie batean banatzen dira. Erregio hauek "indibiduo" eta "konkretu"
kontzeptuen bidez analitikoki ezaugarritzen dira.
Gertakari enpirikoen taldeak arautzen dituzten esentziak
materialak dira, hauen erregioa edozeinera delarik ere. Hemen
sartzen dira: gauzak, izaki bizidunak, izpiritua, kontzientzia... Hauek beren edukin propioa dute eta hauen egia eremu
propio batera mugatua dago (51).
d) Zatia/osoa edo Dependentea/independentzia.
III.

Ikerkuntza, hasieran, Husserl-ek edukin "dependenteaz"

(zatiaz) eta edukin "independenteaz" (osoaz) dihardu.
Edukin dependenteek, existitzeko, beste edukin batzuren beharra dute. Honela, adibidez kolorea, berau hedadura baizik ez
bait da. Aldiz, etxe bat eta arbola bat independenteak dira eta
(49) Id., 40 or.
(50)Id., 49 or.
(51) Id., 48 or.
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hauek ez dute beste objektu batzuren beharrik osatu eta existitzeko.
Osoaren eta zatiaren arteko erlazioa ulertzeko, lehenik gogoeman dezagun zatiak osotik banan daitezkeen kasua. Demagun
adibide hau: paper gorria. Jabetzen gara, ohartu gara, ezinezkoa dela kolore gorria hedaduratik banatzea. Filosofo enpiristentzat, banaketa hau egin ezinaren arrazoia honetan zetzan:
alegia, enpiristek koloreaz zuten kontzientzia desberdina zela,
hots, hedaduratik gabeko "kolore"arena. Husserl-ek enpiristen
"ezintasun-kontzientzia" horretatik, koloreari berari oinarrizkoa zaion beste zentzu bat ateratzen du: kolorea hedaruratik
banandu ezinezkoa dela. Horregatik, beharrezkoa da jakitea zer
den gauza batean ken daitekeena baina, aldi berean, begiztatzen
den gauza bera kendu gabe. "Bariazio" edo aldakuntzaren teknika
zera da: irudimenaren arabera libreki aldatzea objektu batek
aurkezten dituen harremanak, baina helburu honekin: alegia,
breki aldatuz, "inbarianteak" diren horiek aurkitzekotan eta,
honela, gauza horien esentzia kausitzekotan.
Hortik ondorio garrantzitsuak ateratzen dira. Batetik, osotik banan daitezkeen zatiak daude.Hauek beren baitan eta orot
sunarekin elkartuta dirautenak dira. Eta hala diraute, guztiek
oinarri komun bat dutelako. Husserl-ek "beren baitan tinkoak"
deitzen ditu. Bestetik, osotik ezin banan daitezkeen zatiak
daude. Hauek gauzaren orotasunetik banantzean desagertuko liratekeenak dira. Husserl-ek "bere baitan ez-tinkoak" deitzen ditu.
Hona hemen adibide bat: bedi "gorritasuna" izeneko orotasuna. Kolore gorriko edozein objektu errealek bere oinarria "gorritasun" izeneko orotasunean du. Gorritasuna (paper honena,
adibidez) banagarria da eta tinkoa: hots, gorritasunezko orotasun konkretua aurkezten du. Alderantziz, "gorri" esanahia, inolako intuizioak bete ez duena, ez litzateke tinkoa izango bere
baitan baldin orotasunetik bananduko balitz; banaketa horrek
esanahirik gabeko bihurtuko luke aurkezpen hori, zeren "gorritasun" esentziaren eta kolore gorriaren kasu partikularren in-
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tentzionalitaterik ez bait luke edukiko.
"Abstraktuak" deitzen dira zati ez-tinkoak edo edukin independenteak. Beraz, abstraktuaren eta konkretuaren nozioak berritu egiten ditu Husserl-ek. Honela, "abstraktuak" lortzen
dugu ez zenbait orotasunen (adibidez, sagar baten gorria, ehun
baten gorria) elementu komunak elkarrengandik bananduz, baizik
eta ezagutuz, orotasun baten barruan, bakarka eta bananduta
iraungo ez luketen elementuak. Gorria, beraz, ez da abstraktua
izango emana den "oso" konkretutik artifizialki banandua izan
ezik. Ikuspuntu honetatik begiratuta, esentzia orotasun konkretu bat da, intuizioak jasoa (52).
Dependentea izatea ala ez izatea ez da beharrezkotasun subjektibo bat. Beharrezkotasun objektibo eta ideal bat da, hots,
ezin izan daiteke beste modu batera.
Dependentzia hori objektuen izaerari nahitaez datxekiona
da. Objektuak beharrezkoa du. Kolorea, adibidez, ezin da ulertu
hedadurarik gabe edota objektu material koloraturik gabe. Horregatik, beharrezkotasun hau ez da soilik enpirikoa, ez da indukzioaren emaitza ere, natur legeen beharrezkotasuna den bezala. Haren oinarria ez datza behaketa enpiriko batean, generoan
baizik, kolorearen esentzian beran baizik.
Beharrezkotasunaren izaera hori, dependentziari dagokion
hori, enpiriko ez izanik, ez da logikoa ere. Berez, ez bakarrik
enpirikoa, logikoa ere ez da. Logika objektuaren formaren zientzia bat da, berori orotara hartuta. Logika bidez deduzitutako
egiaren beharrezkotasunak zientzia honen legeetan aurkitzen du
bere oinarria; baina, arrazoia horregatik hain zuzen ere, hark
ez du ukitzen ez hozkatzen objektuen edukin materiala. Beraz,
"dependentziaren" legeek "lege materialak" adierazten dituzte.
Generoak eta espeziak, oinarri hori osa dezaketen horiek alegia, horiek osatzen dute esentzien mundua. Horiek intuizio bi-

(52) Id., 41 or.
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dez jasoz, guk ezagut ditzakegu haiek ezartzen dituzten beharrezkotasunak, beraien izaeragatik ezartzen dituztenak; eta
ezagutu, premisetara joaten ibili beharrik gabe ezagutu ere,
dedukzio bidez haiek justifikatzen ibili gabe.
Beraz, esentzia materialen intuizioak, adibidez mahaia, arbola, kolorea, soinua, espazioa, sentipena, sentimendua eta
abarri buruzkoak, ahalezkoak egiten dizkigu ezagutza beharrezkoa eta, aldi berean, materialak.
Areago: dedukzio-legeen beharrezkotasunak esentzien intuizioan du bere oinarria, zeren silogismo baten konklusioaren
beharrezkotasuna bere premisen esentzia formalean oinarriturik
bait dago. Dedukzioaren katea bakoitza esentzien intuizio bat
da, kasu honetan esentzia formalen intuizio bat. Dedukzioaren
egitekoa, bere baitan ebidentziak diren termino batzuren bidez
ebidentea ez den egia bat intuizio ebidente bilakatzea da. Beraz, ebidentzia da ezagutzaren elementu razionala eta ez dedukzioa (53).
B) MURRIZTAPENA

Lehen zientzia eidetikoen eta zientzia faktikoen arteko bereizketa egin dugu. Esan da horietako bakoitza zertaz artatzen
den. Orain hauxe esan behar da: alegia, zientzia eidetikoak
hierarkikoki antolatuak daudela.
Lehen maila batean, buru-buruan, fenomenologia dago. Honen
metodoa murriztapen bikoitz bati, transzendentalari eta eidetikoari, dagokiona eta beraren helburua subjektibitate transzendentalak eta beronen bizipen eta egintzen formek osatzen dute.
Gauzak ezagutzeko bi jarrera-mota ematen dira: naturala
fenomenologia.

(53) Levinas,

E.,

160-162 orr.

eta
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Jarrera naturalean, gizakia mundura zuzentzen da, mundua
berau den bezala hartuz. Norberak bere buruaz gogoetak egiten
ditunean edota besteak hautematen dituenean, mundua osatzen duten zati gisa gogoematen dira. Honela mundua, izakiak oro besarkatzen dituen mundu hau, "bere baitango" izaera bat duen
zerbait gisa hartzen da. Eta mundu honen existentziari buruzko
sineskera, berau esplizitua ez bada ere -eta ez da izan ohi halakoa-, sineskera hori, mundu hori objektutzat daukan edozein
egintzari datxekion zerbait da.
Jarrera hau, ordea, Husserl-ek uste duenez, lainoa, inozoa
da. Esentzialki "lainoa". Zergatik?.Ba, objektuak badiren eta
emanak diren zerbait gisa gogoematen direlako eta, existentzia
honek nolako zentzua duen galdegin gabe, besterik gabe onartzen
direlako.
Jarrera lainotsu hau, sotil hau, funtsean, bizitzak nola
funtzionatzen duen ez jakitean datza. Horregatik, jarrera naturalari darion lainokeria edo xalotasuna gainditzeko, ezagutzaren teoriaz jabetzea eskatzen da. Gure adimenezko begirada bizitzara zuzendu behar dugu, objektu batera zuzentzen den bezala
zuzendu ere, eta, segidan, honela bizitako bizitza horren zentzua zein den galdetu. Zeintzu dira existentzia honetan edo horretan jokuan sartzen diren intentzioak?.Nola lotzen dira elkarri? Zein da haien egitura?. Bizitzaren egiazko intentzioaz ongi
jabetu behar dugu. Hori da Husserl-ek bere Ikerkuntza logikoak
liburuan planteatzen duen arazoa. Horretarako logikaren ezagutzari buruzko teoria proposatzen du (54).
Jarrera naturalari jarrera fenomenologikoa kontrajartzen
dio, metodo bezala murriztapena aplikatuz. Murriztapen fenomenologikoa da gizaki egiazki konkretura itzultzera garamatzan
metodoa. Horri esker kontzientzia huts-garbiaren alorra aurkitzen dugu eta hor intuizio filosofikoa praktikatu ahal izango
dugu. Kontzientzia transzendentalaren ezaugarriek erakutsi di-

(54) Id., 177-178

orr.
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gute eragiketa horren zentzua zein den.
Jarrera naturalean egin ohi dugun bezala, munduaren existentzia onartu ordez, guk geure judizio zintzilik uzten dugu.
Judizio hau epektikoa da. Descartes-ek planteatzen zuenaren
hartatik desberdina da, zeren hark ezeztapen unibertsala aitortzen bait zuen. Husserl-ek, ordea, ez du planteatzen ez munduaren ez-existentzia ez bere buruaren existentziarena ere. Existentzia hori "parentesi artean" jartzen du, "jokurik kanpora"
geratzen da. Eragiketa honi "epoj6" deitzen zaio.
"Epoje" fenomenologiko honek ez du desegiten jarrera naturalari dagokion egia. Egiten duena da jarrera zentzua argitu.
Baina kontzientzia, hona bait garmatza "epoje"ak, transzendentala da eta ez psikologikoa.
Beraz, laburtuz, "epoj6"ari esker, guk: batetik, kontzientzia atzitzen dugu, zeren berak bait dirau gure judizioen objektu bakar gisa eta, horregatik, munduari buruzko edozein proposizio egitea debekatua bait dugu; bestetik arrazoi beregatik,
kontzientzia hori ez da psikologikoa, transzendentala baizik,
murriztapen fenomenologikoan agertzen zaiguna.
Murriztapen fenomenologiko honen barruan, gorputza bera,
zurea eta nirea, adonorrena, ez da desagertzen murriztapenean.
Gorputz hori "Erlebnis"aren multzoak, barruko sentipenek eta
egintza zenestesikoek eraikitzen dute. Hori hasteko. Gero egitura espezifikoa duen objektu intentzional gisa ematen zaigu,
esperientziaren orotasunean eginkizun pribilegiatu bat jokatuz.
Bestalde, kontzientziaren gorputzarekiko harremanei dagokienez, eta gorputza objektu natural gisa hartuz, esan behar da
apertzepzio psikologikoaren azterketa fenomenologikoak, honek
bakarrik, argi dezakeela horren zentzua. Murriztapen hau ez da
abstrakzio huts baten antzeko zerbait; alderantziz, hark gure
bizitza egiazki konkretua agertzen du (55).
(55) ld., 209-215 orr.

Bigarren maila batean, Husserl-ek ontologiak lekutzen ditu.
Honen metodoa murriztapen eidetikoari dagokiona da eta beraren
edukina hauek osatzen dute: batetik, oro besarkatzen duten
esentziek eta, bestetik, errealitataren sektore zabal batzurekin zerikusia duten esentzia erregionalek. Lehen esentzia horiek "ontologia formalaren" eremuan sartzen dira eta objektuak
-berau orotasunean hartuta- eta "logika formalaz" dihardute.
Beste zientziek, "ontologia erregionalak" deituek, izadiko ontologiak (animaliena nahiz materiala) eta izpirituaren ontologia (pertsonaren ontologia, soziologiko razionala, historia
gertakari historikoaren teleologia gisa, etika razionala, teologia razionala, estetika razionala) besarkatzen dituzte.
Gauzen zerizana edo izakien egitura esentziala, ontologia
formalean nahiz erregionaletan, murriztapen fenomenologiaren
bidez lortzen da.
Hirugarren maila batean, aurrekoan behetik baina horiek suposatuz, Husserl-ek "zientzia enpirikoak" jartzen ditu. Horien
metodoa, jarrera naturalean eta dogmatikoan ikusi dugun bezala,
behaketaren praxi inozoan eta munduaren deskribapenan oinarritzen dena da. Horren eremua izadiko zientziek eta izpiritu-zientziek osatzen dutena da, mundu errealarena alegia, eta horiek buruzko jakintza asertorikoa da, gertakarien izaera kontingentean oinarriturik bait dago.
C) . NIA ETA SUBJEKTUARTEKOTASUNA
Murriztapenak, jarrera naturaletik jarrera fenomenologikora
eramaten gaituen honetan, bere jatorria salatzen du. Murriztapenaren sorburua "nia" da, baina nia erreala, hots, gizakia.
Nia hau begirada da. Nia huts hori da kontzientziaren etxea eta
erreferentzi puntua, intentzionalitatearen erreinu argitsuaren
sorburua. Irekita dagoen zerbait da.
Noesiaren transzendentea begirada honi eskergauzatzen da.
Honela, murriztapen fenomenologikoa dela bide, eta horri esker,
zera aurkitzen da: alegia, begirada horren sorburua "nia hu-
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tsean" dagoela (56).
Subjektu edo nia hau, beraz, murriztspenean, "norberaren
eta munduaren" begirale gisa agertzen da eta, aldi berean, esanahiaren iturburu gisa ere bai. "Zentzu-emaile" den subjektibitate hau Husserl-ek "subjektibitate transzendentala" deitzen
du.
"Nia" kontzeptuak, Ikerkuntza logikoak lanean, formulaketa
bat baino gehiago ditu: hots, nia fenomenologikoa ez da objektu
bat ezta subjektu huts-garbi bar ere. Subjektu huts-garbi geroago bilakatuko da. Hori subjektu batek bizitako esperientzia
orok osatzen du, hots, elkartutako fenomeno askoren anizkointaegiten du. Zentzu honetan ezin da bereizketarik egin
"niaren" eta beronek bizitzako esperientzien artean, zeren
"nia" bizitako esperientzia guztien multzoa bait da.
Intuizioa edo ebidentziaren arazoak zera ukitzen du: gauzak
nola atzitzen direneko arazoa, gauzak zuzenean atzitzen
direnekoa alegia, beraien presentzia egiazkoan.Hau bi eratara
aurkezten da: batetik, ezagutzaren oinarri erabat ziurraren
bilaketa gisa eta, bestetik, niak, gogarte transzendentalaren
bidez, bere buruaz duen intuizioaren esanahia mugatu behar
gisa. Oinarri absolutu baten bilaketak Husserl bereizketa hau
egitera darama: batetik, ebidentzia apodiktikoak daude eta
hauei buruz ezinezkoa da dudarik egitea (hor sartzen da
"cogito fl aren intuzioa) eta, bestetik, sentipenezko ebidentziak
daude eta hauek ez dute alboratzen zalantzaren ahaltasuna.
"Cogito" hori, "nia" hori zer den zehaztea ez da batere
erraza. Gauza konplexua da. Hasteko, esan dezagun "ni banaiz"
ziurtasun apodiktikoa, dirudienez, ez da berdintzen "eidon-ego n arekin, hots, "ego"aren • cs'=ziaren, berau orotara hartuta. Bestalde, badakigu, jakin, niak duen esperientzia transzendentala erabat kanpo geratzen dela sentipenezko pertzepzio oro-

(56) Christoff, op. cit., 78 or.
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baldin bada, bere errealtasun hori ez du berdintzen, ezin berdindu daiteke hobeto esan, gertakari espazio-denboraleko beste
gertakari batekin. Zentzu honetan, "nia" transzendentala ez da
giza errealitate bat, zeren "giza" terminoa, barne-gogoeta mailan, psikologikoaren parekoa eta berdina bait da.
Bestalde, Eugen Fink-ek adierazten duenez, gure hizkuntz
moduak mundutarrak direnez gero, ez dira subjektu transzendentalaren izaera zehazki deskribatzeko gauza. Areago: Berger-ek
gehitzen du, alegia "cogito n a, zentzu hertzian, gertakari edo
errealitate bati buruz ezin bada jarri, ezin da berdindu, ezta
ere, esentzia huts-garbiarekin. Eta bukatzen du esanez "cogito"ak eraikitzen dituela aldi berean gertakaria eta esentz!a.
Kartesiar gogoetak liburuan, bostgarren atalean, "subjektuartekotasunaz" ari da. "Nia"ren mundu barruan bi mailok bereizten ditu: transzendentzia inmanenteak eta objektuak. Haiek
besteen iharduera eraikitzailea ere inplikatzen ez duten transzendentiak dira eta hauek, berriz, inplikazio hori dutenak.
Transzendentzia inmanentetik transzendentzia objektibora
pasatze horrek edo, hobeto esateko, bigarrenak lehen hori integratzeak, beraz, aurresuposatzen du besteen eraikuntza. Pasatze
hori "apresentazioaren" edo "pertzepzio analogikoaren" bidez
egiten da. Prozesu honetan, nik neure nian aurkitzen dudana
besteengana pasatzen da eta horretarako jarraiko analogia honetan oinarritzen da, alegia nire portaera besteen kanpoko portaerarekin konparatzean. Honela, bitartekaritzako prozesu konplexu baten bidez, niretzat transzendenteak (inmanenteak) direnak besteentzat ere transzendenteak (objektiboak) gertatzen dira. Beraz, "mundu objektiboa" apresentatutako mundu bat da.
Zentzu honean, bada, nik ezin dezaket "besteen" zuzeneko ezagutzarik eduki, ezin dezaket "mundu objektiboaren" zuzeneko
esperientziak eduki. Ezagutza hori "zeharkakoa" da (57).

(57) Raggiunti, op. rit., 70-73 orr.
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IV. KRITIKA
A) FENOMENOLOGIA ZIENTZIA ZEHATZ BAT OTE DA?
Horixe zen Husserl-en asmoa, azken xedea. Lortu al zuen?.
Ahalezko ote da?.Horra hor galderak.
Dudarik ez da gutxitan jarri izan dela horrelako saiamena
helburu hori lortu asmotan. Baina, dirudienez, doktrinaren lanketan badira zenbait desegokitasun Husserl-ek berak aldarrikatu
zuen zehaztasun zientifikoaren kontra doazenak.
Ez da hau berari egin zaizkion kritika guztiak azaltzeko
unea, baina bai beraren sisteman agertzen diren zenbait kontraesan azaltzekoa. Nicolau Hartmann-en eskutik abiatzen gara:
1. Filosofia zientzia huts gisa hartzea, funtsean, Descartes-en "mathesis universalis" delako ideia errepikatua besterik
ez da. Honek "intellectus infinitus"arenutopia suposatzen du.
Zentzu honetan, Husserl razionalista bat gehiago izango litzateke, azken razionalista.
2. Fenomenoetatik abiatzen da eta honen esentzia intuizio
eidetikoaren bidez atzitu nahi du. Honela, ontologia formala
eta beste ontologia erregionalak (materialak) lantzera heltzen
da. Asmori hori, Hartmann-en ustez, ez da zilegizkoa. Arrazoia:
metodo fenomenologikoa ez da gauzetara iristen, baizik eta fenomenoetan geratzen da, eta hauek gutxi gorabehera emandakoarekin kointziditzen dute; baina emandakoak ezdu kointziditzen
gauzarekin. Emandakoa edo emana dena jarrera erreflexiboari dagokiona da eta hortik abiatuz ezin daiteke ontologiarik eraiki.
3. Objektu intentzionala fenomeno gisa hartzean, oinarririk
gabe suposatzen da fenomenoak agertzen diren izakiak direla eta
izaki orori azaltzea edo agertzea dagokiola. Baina suposizio.
honetan bi akats daude: agertzea, objektu bilakatzea ez da
kiaren zerizanari dagokiona, badaudelako, egon, izaki ezkutukoak fenomeno bihurtzen ez direnak. Bestalde, ez da fenomenoa-
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ren zerizanari dagokiona beraren baitan agertzen den izaki bat
beti egotea, badaudelako, egon itxurazko fenomeno batzu deus
agertzen ez dutenak. Izaki edo fenomenoa, berez, ez dira gauza
bera. Nola eraiki, beraz, ontologia bat fenomenoetatik abiatuz?
Ezin da.
4. Izakia eta fenomenoa (objektua) bereizten ez direlako,
emateko moduak (fenomenoa) eta izakiaren moduak (esentzia) nahastu egiten dira eta, korrelazioz, "a priori n zko ezagutza
(esentzien eremuan ematen dena) eta "a posteriori"zko ezagutza
(gertakarien eremuan ematen dena).
5. Fenomenologiak ez ditu kontutan hartzen zientziak gertakarietara etengabe hurbilduz doazeneko horretan eman dituen
hainbat eta hainbat urrats eta ahalegin. Intuizio eidetikoak ez
du izakiaren zerizana atzitzen, fenomenoa baizik. Horregatik,
azalean geratzen da.
6. Fenomenologiak ametafisikoa dela esaten du bere buruaz.
Baina hori ez da egia. Esentziak menderatzen dute erreal oro;
horregatik, haiek arauturiko kasu singular guztiak aurrez determinaturik geratzen dira (58).
7. Kontzientziaren intentzionalitatea ezagutzaren funtsezko
egitura bakarra dela baieztatzea ere oinarririk gabe edo debalde botatako baieztapen bat da. Hau ez da hain ebidentea, badaudelako, egon, arima-egoera berezi batzu (poza, larrimina, goragalea, etab.) egintzen kategorian sartzen ez direnak eta inolako korrelatu intentzionalik ez dagokienak. Hala ere, nahiz
eta bizitza intentzionalean ez sartu, badira, izan, kontzientzian.
8. Hizkuntz azterketaren aldetik ere kritikatua izan da fenomenologia, Husserl-ek hizkuntz mailak nahasten dituela baieztatuz.
(58) Puicciarelli, Sarrera, in: Husserl: La filosofla como ciencia
estricta, 33-35 orr.
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9. Bestalde, "esentzia" kontzeptu oso nahasia eta iluna da.
"Ebidentzia" eta "intuizioa" kontzeptuek, halaber, krisi gogorrak jasan dituzte eta gaur egun horien lekuan beste batzu erabiltzen dira, zientzien aurrerapenerako emankorragoak direnak.
Gaur kontzeptu operatiboak nagusitzen dira. Intuizioa ez da
ezagutza-modu huts eta aprioristikoa, zeren, azterketa logikoak
egiaztatu duenez, ebidentziak ziurtzat emandako proposizio asko
gero faltsuak direla frogatu bait da.
B) FILOSOFIA ZIENTZIA BAT OTE DA?
Hona emen bigarren galdera. Gaur egun pentsalari asko dira
filosofia ez dela zientzia bihurtu behar pentsatzen dutenak.
Eta 3.1derantziz, zientzia partikularrak ez direla filosofiak
(hau pluralean) bihurtu behar. Elkarren artean bakoitzak ikusmolde arras desberdinak sostengatu arren, puntu horri buruz bat
datoz: Max Scheler, Karl Jaspers, Gabriel Marcel, Henri Bergoson, Benedetto Croce, Nicolas Abbagnano, Leon Chestov eta Nicolas Berdiaeff, etab. (59).
C) IDEALISMO TRANSZENDENTALA
Rene Scherer-ek (60) adierazten duen bezala, murriztapena,
azken-azkenera joanda, "murriztapen fenomenologiko transzendentala" da eta Husserl-en fenomenologia, ondorioz, idealismo
transzendental gisa azaltzen da. Roger Verneaux-ek (61), murriztapen fenomenologikoa eginda gero, idealismo hutsean gabiltzala esaten du, existentzia erreal eta transzendenteaz ez bait
zen ezer esaten, zintzilik uzten bait da. Kontzientziari inmanenteak zaizkion fenomenoak bakarrik geratzen dira. Kontzien-

(59) Puicciarelli, Sarrera, in: Husserl: La filosofia como ciencia
estricta, 38 or.
(60) "Husserl, la phenomenologie et ses developpements", in: La Philosophie
du monde scientifique et industriel, Collection Historie de la philosophie,
F. Chatelet-ek zuzendua, 6 zk., 1.973.
(61)
"La phenomenologie:
Husserl",
in:Historie de la philosophie
contemporaine, Ed. Beauchesne, Paris, 1.960.
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tziak berak eratzen du, beraz, objektibitate oro bere egintza
intentzionalaren bidez. Laburki esanda: Husserl filosofo idealista bat da.
D) HUSSERL-EN JARRAITZAILEAK
Husserl-ek pentsatzen zuen fenomenologiaren bilakabidea
ikertzaile-talde baten lana eta horrelako plangintza baten egitekoa mende bat baino gehiagotan agitekoa zela.
Zertan ote gara une honetan?
Egia da, Husserl-en fenomenologiaren zenbait ikuspegik sekulako indarra izan dute, baina filosofo maisuaren ikusmolde
nagusitik urrundu egin dira haren jarraitzaileak. Haren jarraitzaile bakoitza disidente bat izan dela esan liteke.
Bestalde, Husserl-ek fenomenologiari lan kolektibo baten
izaera eman nahi izan zion. Sortu ziren "Zirkulu fenomenologikoak", baina berehala desegin ziren. Maisuarekiko etendura
1.916a baino lehenago gertatu zen. Etendura honen arrazoia, oro
har, fenomenologia idealismo transzendental bihurtuarena izan
zen. Harez gero, pentsamendu fenomenologikoak bere bidea egin
du eta interpretazio libreak ezagutu ditu.
Fenomenologoen artean kokatzekoak dira, besteak beste, honako hauek: Gbttingen eta Mnich-eko "Zirkulu fenomenologikoak"
taldekoak: Alexander Pfnder (1.870-1.941), Adolf Reinach
(1.883-1.917), Moritz Seiger (1.880-1.937), Max Scheler; Edith
Stein (1.891-1.942), M. Heidegger, Eugen Fink, etab.
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Demokrito eta Aristoteleren pentsaerak elkarrekiko antitesiak dira, gertaera naturalen ikuspegi kontrajarriak sorterazten bait dituzte. Mendeetan zehar, eta ia gaur arte, bigarrena
gailen egon bada ere, lehenengoak adierazten du zentzuzko jarrera zientifikoa, zientzilari moderno gehienen ustez. Alabaina, ezin dezakegu Aristotele zientziaren etsaitzat jo, inoiz
egin den bezala, bera izan bait da historia osoko zientzilari
handienetariko bat, eduki zituen errakuntzak razionalak zirelarik. Bestelako arazoa da, bere lanak geroztik nola erabili
diren, ortodoxia setatsua jagoteko eta justifikatzeko.
Hurrengo lerroetan, bi pentsaera na‘gusi horiek zelan gauzatu diren gainetik azaltzen saiatuko gara, horretarako, batetik
zirriborro historikoa eginez, hau da, argudioen haria segituz
nolabait (berori egingarri bailitzan), eta bestalde, gaur eguneko pentsamoldea nondik nora dabilen azalduz. Dena den, ez dugu larregi sakonduko arazo honetan, zereneta, alde filosofikoak
dakarren abarkadura, helezina bait da guretzat, horretan adituak ez gara eta.
Edozein modutan, sistema filosofikoa bata zein bestea izanik ere, unibertsoa ulertzeko eredu bateratuak egon dira garai
desberdinetan zehar, Aristotele-k proposaturiko artisautik
abiatuta, gaur egun Jacob-ek asmatutakoa agertu arte. Horretaz
ere ondoko pasarteetan mintzatuko gara.
DEMOKRITO: ATOMISMOA ETA KAUSALITATEA
Haren garaikide gehienen ustez, Demokrito (470-380 K.a.)
burutik jota zegoen, eta, noski, oso ideia labainkor eta eldarniatsuak egosten zituen. Adibidez, ur tanta bat noraino zati
daiteke?,Tanta gero eta txikiagoak lor daitezke, gure begiez
behatzea ia ezinezkoa izan arte. Baina, zatiketa horrek ba al
du limiteren bat?, Zatiketa gehiagorik baimentzen ez dueneko
punturik existituko ote da?.
Demokrito-ren maisuak, Leuzipo-k (450 K.a.) txikerketa horrek muga bat zuela sumatu zuen. Demokrito-k bereganatu egin
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zuen susmo hori, eta edozein substantzia puntu horretaraino
soilik txiker zitekeela eman zuen aditzera, baina kasu, puntu
horretaraino soilik, ez harantzago. Beraz, kizirik txikarrena
zatiezina, hots, atomoa zen. Haren gardiz, unibertsoa partikula
minimo zatiezin horiez eraturik zegoen, edo beste modu batera
esanda, unibertsoa atomoz eta berauen arteko hutsunez osotua
da.
Izan ere, Demokrito, mundua azaltzeko, egitura atomikoan
eta atomoen higiduretan oinarritu zeneko hipotesi mekanizista
hutsa osotzen saitu zen, zeina, lehenago edo geroago, pentsamolde materialista eta deterministetarantz abiatzen bait da.
Dena den, honek ez luke mundua akzidente soilez gauzatzen denik
esan nahi: efektu bakoitzak kausaren bat gordetzen du ezkutuan.
Azken kausa, edo jatorrizkoa segun eta nola kontsideratzen dugun, atomoen forma eta higidura izaten da, atomoek beste kausa
edo kanpo-printzipiorik ez dutelarik.
Alabaina, zelan azal daiteke unibertsoaren harmonia miresgarria, Demokrito-ren filosofiak arras erdeinatzen dituen kausa
finalekin erlazionatu barik? Galdera horretantxe datza, Biologiaren arloan interpretazio mekanizistak izan duen mendeetako
porrota.
ARISTOTELE-REN PENTSAERA BIOLOGIKOA
Aristotele (384-322 K.a.) oso arduratu zen animalien ikasketaz, behatzaile artatsua izanik. Gainera, luzaz idatzi zuen
gai honetaz, eta berak egindako zenbait behaketa zail, gaur
egun egiaztatu da, naturalista modernoen mirespena piztu duelarik.
Finalismoa da, izan, fenomeno biologikoen berezitasunik aipagarriena. Bide horretatik abiatuta, Aristotele-k maila teorikoan bilatzen bide zuen finalitatearen ebidentzia, Biologian
aurkitu zuen, natur fenomenoen helburu nabarietan, hain zuzen.
Segituan, gertaera biologikoei oso erraz aplika dakiekeen interpretazio finalista hura, teologiko adjektiboaz ezagutua (hau
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da, kausa finalen, xedeen edo helburuen terminuez adieratzen
direneko gertaeren azalpena), gertaera fisiko eta kosmologikoetara hedatu zuen, modu horretara, mundu osorako sistema teologiko bakarra eraturik. Bertan, adurrak ezin azal zitzakeen harmonia eta ordena. Hauxe da, edozein garaitako eskola bitalistek
dogmatzat hartu duten oinarria.
Hala ere, jazoera biologikoen interpretazio finalistan
Aristotele-k zenbait eragozpenekin egin zuen topo, zeintzuek,
hasierako finalismo antropozentriko amarrugabea gainditzera
behartzen bait zuten, hots, kausa delakoaren kontzeptua hausnartzera.
Ezaguna denez, lau kausa-mota onartzen zituen: formala,
egilea, xedezkoa eta materiala. Lehen hirurak ez dira elkarretik bereizten argiro, eta, izan ere, kausa nagusiaren, hots,
xedezko kausaren, subespezietzat jo daitezke. Aitzitik, kausa
materiala, xedezko kausaren aurkakoa bezala ondo definiturik
dago, eta gerora, finalismoari kontrajarriko zaion beharrezkotasuna koska sortuko du kausa material honek, ezen eta, materia, naturaren izakiak gorputzeko nahitaezkoa bait da.
Aristotele, baina, den-dena xedezko kausaren emaitza gisa
azaldu kausaren emaitza gisa azaldu ezin zenaz ohartu zen, horrek ondorio okerretara eraman bait gintzakeen. Berori modu bitara gerta zitekeen haren ustez:
a) beharrezkotasun-printzipioaren ezabapenara bultzatuz
(Demokrito-ren aburuz, beharrezkotasuna zen printzipio
bakarra);
b) argudiaketa deduktiboaren nagusigoaz, zeinak gertaeren
ebidentziak desbidera bait gaitzake.
Aristotele bearrezkotasunaz mintzatzen zenean, zeri buruz
ziharduen azaltzeko adibiderik explizituena, Physica tratatuan
agertzen da, non ondokoa esan bait zuen: "Zeus-ek ez du euria
erori erazten garia hazteko helburuaz, beharrez baizik, zeren
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eta lurrinak hoztu behar bait dira, eta beraz, ur bihurtu eta
jausi". Ageri denez, beharrezkotasunaren ideia, hau da, kausalitate-printzipioari dagokiona, eta xede edo kausa finalarena
argitzen saitu zen Aristotele. Dena den, beharrezkotasunaren
presentziak, berau uko egin ezin bait daiteke, oztopo galanta
sortzen da. Hortaz, finalismoari garrantzi absolutua emanez
ebatzi zuen Aristotele-k aurreko aporia hori. Arazoari eman
zion irtenbide desegokia ezin jaikika diezaiokegu: ondoko mende
luzeetan ere konpondu gabe iraun zuen.
Bigarren arriskua, aritu dela, jarrera ezinago antizientifiko honen kontra oharterazi gaitu, eta, dedukzio teorikoetaz
baino gehiago, gertaeran behaketetatik lorturiko informazioaren
ebidentziaz fidaltzea aholkatu zigun. Izan ere, fenomenoen
behatzaile arretatsua izan zen, eta bertotik hasita eraiki zituen bere teoriak osteko urratsetan.
Aristotele-ren sistema organismo bat dela dirudi: zati guztiak interdependentzia dira, eta elkarlotu egiten dira, zenbait
helburutarako osotasun funtzionala eraturik. Baina, Aristotele-ren sisteman, naturaren mundua artearekin eta artisautzarekin
konparatzen da. Aristotele-k buruan zeukan paradigma, artistaren iharduera zen, zurginarena edo buruztinlariarena, hau da,
formabakoari forma ematea. Analogia hori oso explizituki agertzen da beraren "De Partibus Animalium" delakoan: "giza kreazioak artearen emaitza diren moduan, kausa analogoren baten
emaitzak dira objektu biziak". Naturaren eredu horrek luzaro
iraun zuen, Descartes-en garaitaraino behinik behin, kreatzailearen rola betetzen zuelarik.
Oso eskematikoki adierazirik, Biologiaren historiako
gertaeran segidak, gesu batean ikusiko dugunez, Aristotele eta
Demokrito-ren bizi-fenomenoetako interpretazioen arteko gatazka
dirudi, hau da, pentsaera bitalista edo holistikoa versus
pentsaera mekanizista.
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GREZIARREN LEGATUA
Demokrito-k obra zabala idatzi bazuen ere (70 idazlen), ez
da guganaino arrastorik iritsi. Hala ere, Demokrito hil eta 100
bat urte beluago bizi zen Epikuro-k (270 K.a.) onartu zituen
haren ideiak. Beronek sorturiko epikureismoak mendeetan zehar
iraun zuen; filosofia honen zati handia, Demokrito-ren partikulei buruzko teorietan dago oinarriturik. Edozein modutara, Epikuro-ren idazkirik ere ez da ezagutzen.
Baina, Lukrezio (95-55 K.a.) poeta erroffatarrak "De Rerum
Natura" poeman epikureismoaren azalpena egin zuen. Bertan, Demokrito-ren partikulez osotua bailatzen deskribatu zuen unibertsoa, Obra hau ospe handikoa izan zen bai Aintzinatean, bitartez ezagutu zituen munduak Demokrito-ren teoriak, berriki arte
onetsiak ez Izan arren.
Bestalde Aristotele-ren idazkiak Erromaren erorketaren ondoren, galdu egin ziren Europarako. Hala ere, bizirik iraun zuten arabiarren artean, zeintzuek oso estima handitan bait zituzten. Arabiarrengandik heldu ziren Europa kristaura Aristotele-ren liburak, latinera XII. eta XIII. mendeetan itzuli zirelarik. Orduan, jainko-autoritateaz blai baileunden kontsideratu ziren bere ideiak, eta modu horretara, Aristotele-k zebait
horrela zela esaten bazuen, horrelaxe zen.
San Tomas Aquinokoak (1.225-1.274) filosofia kristauaren
enborrean txertatu zuen Aristotele, eta horrela, mundu kristauaren sistema filosofiko ofizialaren gune zentral bihurtu
zen. Ondorioz, arlo zientifikoari egiten zitzaizkion kritikak,
arlo teologikoei zuzenduriko erasotzat, Aristotele-k eta San
Tomas Aquinokoak izan zitzakeen alde on gehienak, ezabatu egin
ziren luzaz.
Aristotelismoaren deseuztapena Birpizkundean hasi zen, eta
zientzia fisikoetan nahiko arrakastatsu gertatu zen. Zientzia
biologikoetan, ostera, iraultza, darwiniarrararte luzatu zen
aristotelismoa. Egiatan, gaur egun ere ikuspegi aristotelikoak,
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aldeko ugari ditu biologo modernoen artean.
ATOMISMOAREN BERRAGERPENA
Gassendi (1.592-1.655) izeneko apaiz katolikoak berpiztu
zuen atomismoa. Funtsean, 1.649.urtean argitaratu zuen liburuan
Leuzipo, Demokrito, Epikuro eta Lukrezio-ren atomismo berdina
onartu zuen. Izan ere, liburu hori textu klasikoen itzulpen hutsa besterik ez zen; Gassendi-k bere aldetik, zenbait ohar
erantsi zion, ateismo-kutsua ezaba zedin. Horrela, bada atomoak
hutsean zehar infinitu batetik beste infinitu baterantz amiltzen imajimatu beharrean, Gassendi-k, atomoak hasiera batean
Jainkoak sortu zituela pentsatu zuen, nork nolabaiteko kalipuz
hornitu bait zituen, eta beraz, kalipu horren eraginez, atomook
higitu egin behar ziren.
Ageri denez, Demokrito berriro plazaratu zen, eta, Aintzinatean gertatu bezala, zientziako erdigunean kokatuta, teologoentzat ez ezik, biologoentzat ere erronka iraunkorra , desafio taigabea sortu zuen. Zeren eta, inplikazioa nabaria bait
da: ez dago mundua gidatzen duen inteligentzia kreatzailerik,
ez da makrokosmoan eta ez organismo bizietan.
Gassendi-ren liburuaz geroztik, kausa finalaren kontzeptua
sententziaturik geratzen da beraz. Ondoko urratsetan oszilazio
kontrajarriak ikus ditzakegu, noiz mekanizista eta noiz bitalista iraungiz joan da etengabe, eta hautespen naturalak, azkenik, irtenbide barik utzi du.
DESCARTES ETA BERE ONDORIOAK
Galileo-ren (1.564-1.642) fisikak Ertaroko zientziaren logika osoa irauli zuen. Era berean, Vesalio (1.514-1.564) eta
Harvey-ren (1.578-1.657) biologia, gertaeren behaketarantz zuzendu zen berriro, Aristotele-k propugnatzen zuen bezala, toria
apur bat baztertu. Zentzu honetan eskolastikaren amaraunetatik
askatzen hasia zen; dena dela, biologiaren berregituraketa egiteke zegoen. XVII. mendeko pentsalari batek ekin zion lan ho-
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rri: Rene Descartes (1.596-1.650) zen pentsalaria.
Zabala bezain sakona zen Descates-en pentsaera. Beraren
ekarpena oinarrizko eta iraunkorra izan zen bai Matematika- eta
bai Metafsika-arloan ere. Fisikan eta Fisiologian, ordea, ez
zen horren arrakastatsu atera
Descartes-en ustez, higidura eta ekintza gorputzari dagozkio, eta ez dute arimaren eraginak eskatzen. Hau da, gorputzaren aktibitateak makinaria nahaspilatu bateko aktibitate bezala
uler daitezke. Izan ere, Descartes-ek gorputza erloju zehatz
batekin konparatzen du: erlojari trebe baten obra izango litzateke.
Ikuspegi cartesiarra funtsean teorikoa zen. Gainera, alde
askotatik Descartes orduko garaiaren semea zen. Garapenezko
mende batzu behar ziren, ikuspegi cartesiar berriak gailentzeko, XVII. eta XVIII.mendeetako ezagumenduak urri samarrak ziren eta.
La Mettrie-k "L'Homme Machine" argitaratu zuen 1.748.ean,
eta Ilustrazioko pentsalari tipikoa zen gauza askotan. Errazki
esanez, La Mettrie-k sistema cartesiarra terminu logikoetan
formulatu zuen. Descates-ek mundu bizia bi eratako izakiz osotua (animaliez-organismo hutsak -eta gizakiez- arimadunak) bailitzan ulertzen zuen bitartean, La Mettrie-k gizakia eta animaliak kreatura bakartzak jotzen zituen, denak makinatzat alegia,
zaku berean sarturik.
Egitez, La Mettrie-k explizituki esan zuen, ezen, bere
azalpenetan Descartes-ek arima aipatu bazuen, Galileo eta Bruno-ren (1.548-1.600) patutik ihes egitearren izan zela; hau da,
XVII.ean bizi izan gabe, XVIII. mendean bizi izan balitz, ez
zatekeen gizaki arimadun batez mintzatu, Inkisizioak indarra
galdu bait zuen Pirineotatik gorantz. Beraz, La Mettrie-ren ustez, animalia eta gizakien arteko desberdintasuna mekanismoaren
konplexutasunari dagokio.
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Biziaren, eta bereziki giza biziaren, mekanizazioaren aurkako erreakzioa sendotuz zihoan XVIII. mendeko bigarren zatian,
Rousseau-rekin hasita, hain zuzen.
La Mettrie-ri jarraituz gizakiak makinak baziren, eta Newton-ek (1.642-1.727) onartu zuenez, makinak aurresankorrak baziren, zirudienez, posiblea zen, gizonak libreak ez zirela,aske
izan ezin zutela, deduzitzea. Hauxe izan zen Kant-ek (1.724-1.804) askatu nahi zuen troinu gordiarra. Horretarako, Kant-ek
hurrengoa proposatu zuen: gogoa ez zela tabula rasa bat, zerbait aktibo baizik, kreatzaile nolobait. Kant-ek berak iraultza
kopernikarra izendatu zuen aurreko beraren pertzepzio hori.
Horren zergatikoa zera zen: ostondoa ez baina behatzailea higitzen zela frogatuz, Koperniko-k (1.473-1.543) astronomia hankaz
gora ipini zuen moduan, era berean, Kant-ek Metafisika irauli
ei zuen bere ustez, zeren, munduari buruzko gure adimenaren
atributu nagusiak, behatzailearen propietateak bait dira, eta
ez ikusgaineak. Esate baterako, espazioa, denbora, substantzia,
kausalitatea, Kant-en aburuz, ez dira behagaiak, ezpabere baldintzak dira, behaketak zentzudunak izan daitezen.
Kant-ek, munduaren ikerkuntzarako me_todO efektibo bakarra,
kausa mekaniko eta efizentean datzan Newton-en metodoa dela
pentsatu arren, metodo horrek mundu noumenalaz, hots, egiazko
kanpo-munduaz, ez digula deus esaten sostengatzen zuen: ez da
naturaren orden definitiboa existitzen, zeina ezagutu ahal edo
behar bait dugu; aitzitik, naturari ezartzen diogun ordena, gure ezagumenduaren islada besterik ez da, eta gure jakinduria
aldatuz doan heinean, neurri berean aldatuko dugu natur ordenari buruzko kontzepzioa.
NATURPHILOSOPHIE DELAKOA
Goethe-k (1.749-1.832) poeta-begiez so egiten zion naturari. Haren eritziz, bizirik zegoen, etengabe gertaerak asmatzen
ari den izaki kreatzailea zen. Horrela bada, Goethe-ren ustez,
eta oro har, erromantikoen ustez, ikerkuntza enpirikoa, hots,
mundua zatika aztertzea, metodo okerra zen, artelanazko pintura
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bat bezala osotasunean hartu behar bait zen natura; bide horretatik jota, esangurarik gabeko zenbaki-piloak lortuko genituzke, ez besterik.
Metodo arras desberdina segitu behar zen Goethe-ren haburuz. Kontenplazioaren bidez lortu nahi zuen natur fenomenoen
barne-esangura, hots, koherentzia. Goethe-k Aristotele-k bezala, naturarengan artistaren ahalmen eratzailea somatu zuen, eta
artistak beraren ideia hezurmamitzeko artelana kreatzen duen
bezala, halaxe naturak ere, patroi edo ideia subjazente batzuren arabera kreatzen duelarik.
Naturaren enfokapen honen arabera burutu zuen Goethe-k bere
lana. oinarrizko plan bateratzaile subjazente baten konbikzioan
funtsatua, beraz. Eritzi horren baitan, banan harturiko organismoak arket.ipoekiko aldakinak lirateke. Esate baterako, ornodun guztien eskeletoak arketipikoarekiko aldakintzat jo zituen. Era berean, haren ustez, kraneoa orono aldarazia zen; halaber, hostoak, petaloak, sepaloak eta estimaneak ideia subjazante baten inguruan itxuratuta leudeke. Aurreko lerroetan
esandakoan, Goethe itsu-mutsuka morfologia teoriko delakoarantz
z.ihoala ikus daiteke. Esan beharra dago, bestalde, Goethe-ren
bulkada erromantikoak, XIX. mendearen hastapenetako zientzia
biologikoetan eragin bortitza izan zuela, Naturphilosophie izeneko mogimendu germaniarrean hartan ere.
Dena den, beti gertatzen den legez, aurreko ideia gehiegikerietaraino hustiratu zuten, analogia zena eta homologia zena
edozein modutara nahasturik. Esate baterako, St. Hilaire-k,
txibia abdomenetik okerturiko ornodun batekin puntuz puntu konpara zitekeela baieztatu zuen, biak plan berberaren arabera
eratuak zirela, alegia. Cuvier-ek (1.769-1.832), anatomista
konparatibo bikaina izanik, ez zuen nozio horren ganoregabekeria frogatzeko eragozpenik aurkitu; are gehiago, St. Hilaire
ezinago barregarri gelditu zen.
1.830.urteaz geroztik, lehenik, oso azkar makaldu, eta, azkenik, desagertu egin zen Naturphilosophie.
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DARWIN-EN EBAZPIDEA
Teleologia, Aristotele-ren kausa final bezala ulertua, Biologiaren historia osoko misterio azaldubakoa izan da, argituezinezko erditzala. Egitura eta funtzio biologikoen ukaezinezko
helburuak, anitz interpretazio mekanizisten ahaleginak zapuztu
zituen. Darwin-en (1.809-1.882) haustepen naturala izan zen
misterioaren giltzarria, teleologia zen hobena ezabatuko duen
gakoa.
Zelan heltzen dira animaliak horren arte hobaezinaz diseinatuak izatera? galdetu zuen Newton-ek. Ihardespena Espezieen
jatorriaz (1.859) liburan agertzen da. Hain zuzen , hautespen
naturalaren bidez erantzun daiteke galdekizun hori, gainera,
Demokrito-k nahiz Descartes-ek onartuko zituzketen terminuetan.
Darwin Biologiaren Newton-a dela esan ohi da, eta, izan
ere, halagalako konparaketa da alde askotatik. Newton-ek esfera
supralunar eta sublunarretarako lege berdinak orokortu bazituen, era berear Darwin-ek kreatura bizidun eta bizigabeen arteko hutsunea itxurazkoa zela, benetakoa ez zela, benetakoa ez
zela, frogatu zuen. Bestalde, Galileo-k fenomeno fisikoak xedezko kausa eta esentzia direlakoetara jo gabe explikatu zituen
bezala, Darwin-ez geroztik, gauza bera Biologiaren arloan ere
egingarria da, alegia, ez da derrigorrezkoa organismo bizidunen
diseinu xedatsu delakoaren ideiaz baliatzea. Ikusten denez,
mundu osoa txantiloi bakar batez neur daiteke: Den oro maila
berean paratzen da.
Ia bi mila urtez Aristotele-k argudiorik onena izan du:
ezinezkoa zirudien, bizidunek erakusten duten bere helburuekiko
doikuntza itzela partikula atomikoen zorizko batuketaz azaltzeak. Espezieen jatorriaz argitaratu eta gero, ordea, hipotesi
mekanizistak intelektualki errespetagarri bihurtu ziren. Horrez
gainera, argi eta garbi geratzen zen, adurrak hautespen naturalekin zerikusi handia duena.
Hal ere, sistema darwiniarraren baitan ere teleologia ezku-
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tatzen zen, eta hori arrazoi bategatik: Darwin-ek gertaera biologikoen itxurazko finalismoa explikatzen zuen hautespen naturala proposatu zuen; alabaina, izakian aldaketen oinarria,
hots, mekanismoa, argitu gabe geratu zen. Mendel-ek (1.8221.884) eta bere osteko genetikariek bete dute azaldubako eremu
teoriko hori.
Orain arte aipaturiko gertaera historiko hauen azalpenetatik, bi ideia nabarmentzen dira:
1) enfokapen mekanizista izan da zurgaitsuena, bai aurkikuntzei eta bai aurreramenduei dagozkiela;
2) enfokapen mekanizistak ezin azal zitzakeen bete-betean
fenomeno biologikoak.
Ikusi dugunez, biologi gertaerei azalpen fisikoa emateko
joera, gero eta arrakasta handiagoa lortuz joan da historian
zehar zientzia aurreratzeaz batera; lehendabizi azalduezin ziruditen jazoerak, geroago Fisika eta Kimikaren printzipioez interpretatu dira. Baina, sekula ere ez da benetako bukaera iritsi, beti gelditzen bait zen desagertuezinezko kutsua, eta horregatik berpizptu da bitalismoa behin eta berriro gaur egun
arte. Dena den, Biologia modernoak aurkitu bide du soluzioa,
dirudienez, Biologia molekularrak arrazoizko azalpena opesten
du eta. Hor ditugu kasurako, programa eta teleonomia izeneko
kontzeptuak.
Gaur egun, heredentzia biologikoa informazio-terminuetan
adierazten da, mezu edo kode gisa. Kalkuladore elektronikoetatik hartutako eredua da programarena. Heredentziaren programa
horretan daude organismoaren plano arkitektonikoak. Hau da,
psike kreatzailea, mezu baten itzuipenaz ordezten dugu. Hortaz,
programa delakoaren kontzeptuak Biologiaren zenbait kontraesan
aienatu ditu, hala nola, finalitate eta mekanismoa, beharrezkotasun eta kontingentzia, egonkortasun eta aldakortasuna. Programa horren helburua ugalkuntza da, baina, xede hori ez du
inongo borondatek aukeratu.
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Monod-ek (1.970) teleonomia berbaz izendatu zuen, helburua
betetzera , doan programa biologiko hori edukitzea. Teleologia
zaharkitua teleonomia bilakatu da.
FRANCIOSE JACOB-EN BRIKOLATZAILEA
Maiz asko, hautespen

naturalaren ekintza injineruarenare-

kin konparatu da; dena dela, Jacob-en (1.920-

) eritziz,

ezdirudi oso egokia denik.
Lehenago eta behin, luzaroan ausnartu den plan bati jarraituz egiten duelako ez bezala. Bestalde, egitura berri bat
ekoizteko, injineruak ez du material zeharrik erabiliko normalki. Bonbila ez dator kriseilutik, eta ez erreaktorea leherketa-motoretik. Objektu berria egiteko, injineruak material aproposak edukitzen ditu, eta bai horretarako diseinaturiko makineria
ere. Azkenik, injineruak ekoitzitako lanak, injineru onak eginez behintzat, aro konkretu bateko teknologiak baimentzen duen
perfekzio-maila osoa lortzen dute. Eboluzioa, aitzitik, perfekziotik urrun samar dago, Darwin-ek konstatatu zuenez. Bera,
behin eta berriro ari zen bizidunen inperfekzio estruktural eta
funtzionaletaz. Etengabe aipatzen zituen, Jainko arrazoitsu batek erabiliko ez zituzkeen pitxikeria eta irtenbide estrainoak;
horretaz dihardugula, ezin ahantz daiteke, espezie askoren suntsidura. Eboluzioak ez ditu berrikuntzak deusezetik lortzen.
Aurretik existitzen dena laboratzen du, bai sistema zahar bat
zeregin beri baterako eraldatuz, eta bai zenbait sistema desberdin elkartuz, sofistikatuago bat antolatzeko.
Hautespen naturala, argi denez, ez da giza iharduerekin
egokiro konparatzeko modukoa. Baina, konparaketa egitekotan,
Jacob-ek bricoleur batekin, hots, brikolatzailearekin, alderatuko luke Eboluzioa. Badago ziorik horretarako. Sarri askotan
eta epe luzerako helburu barik, brikolatzaileak eskumendean dituen gauzak hartzen ditu eta Kankarro berriak zertzen. Funtsean, antzeko maneivaz baliatzen da Eboluzioa, hanka batetik hegoa garatzen duenean, edo baraileko zati batetik entzun-organoa.
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Milioika urtez beraren lana taigabe berrikutzen eta eraldatzen ari den brikolatzaileak bezala jokatzen du Eboluzioak. Azkenik, emaitza, zereginen baterako-ondo moldatua eta doitua
izango bide da. Hor dugu, esa•te argi baterako, ur gezatako
arrain batzutatik datorren ornodun lurtarren birika.
Halaberean, zenbait injineru arazo beraren aurrean aurkitzen direnean, gehinetan antzeko irtenbideren bat bururatuko
zaie problema hori konpontzeko: automobil guztiek elkarren antza dute, eta, modu berean, argazki-kamera edo luma estilografiko oro, berdin samarrak dira. Aitzitik, brikolatzaile batzuk
preblema bera duteneko kasuan, konponketa desberdinak topatuko
dituzte, gertu dituzten materialen arabera. Esate baterako, aipa d3zagun fotohartzaileen kasua. Eboluzioan zehar begi-mota
ugari garatu da, hiru printzipio fisikotan oinaturik: lente-,
zulo- edo hodi-motakoak; eboluzionatuena lente-motako begia da,
baina, berau bi bider asmatu da, behin molusku zefalopodoek,
eta bestean ornodunek. Bietan modu desberdinez funtzionatzen
dira.
Beste desberdintasun aipagarri bat ondokoa da. Sarritan,
lana hobatu gura duen brikolatzaileak, egitura zaharrak ordeztu
beharrean, zaharrei beste berri batzu gehitzen dizkie, injineruak berau egingo ez lukeelarik. Prozedura hau usu agertzen da
Eboluzioan, ugaztunen zerebroaren garapenak erakusten duenez.
Izan ere, behe-ugaztunen errinentzefaloari neokortexa erantsi
zitzaion deblauki, eta ez prozesu integratu luze baten ondorioz.
Maila molekularreraino jaitsirik agertzen da nabariago,
brikolaiarekin erlazionatzen dugun Eboluzioaren alde hori. Bai,
zeren eta, oinarrizko elementu identikoz osoturiko polimero,
azido nukleiko eta proteina berdinek zeregin berdinak betetzen
bait dituzte beti: bakterio batetik gizakiraino doan bidean,
konposatuak eta erreakzioak zeharo antzekoak dira. Horrela, bada, brikolaia molekularrean oinarritu da Eboluzioa aurrera egiteko, hau da, zaharra probetxatu du berria sortzeko. Horra hor,
kasu, filogenetikoki oso urrun dauden organismoen arteko DNAzko
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sekuentzien homologiak.
Beraz, ez da berrikuntza biokimikoa bizidunen desberdintzapenaren indar nagusia. Benetan guztiz kreatzailea izan den Biokimikaren aroa, oso goiz izan zen dirudienez, zeren eta, bizidunen munduaren azpitik dagoen batasun biokimikoak, osterantzean, ez bait luke azalpenik izango. Organismo primitiboek bazituzten jadanik, bikoizketa- eta itzulpen-sistemak, oinarrizko
metabolikoen sintesi eta anderakuntzarako katea entzimatikoak,
energia harrapatu eta metatzeko sistemak etab. Baina, aipatu
denez, ez bide dira berrikuntza biokimikoak izan, organismoen
desberdintzapena ekarri dutenak, alderantziz baizik. Antza, inguruneko presioa izan da, doikuntza biokimikoak eta berreraketa
molekularrak behartu-dituena . Egitez, tximeletaren eta koko&iloaren arteko aldea, edo barraskiloaren eta balearen artekoa,
ez dagokio oinarrizko osagia kimiko desberdinak edukitzeari,
osagai horiek antolatzeko eta banatzeko modu desberdinari baino.
Elementu berdinak erabiltzen direlarik, kontua, beraz, zera
da: elementuok ondo doitu, elkarrekin era desberdinetara gardainatu, ikutu bat hemen, ikutu bat han, eta konplexutasun hahdikorreko objektu beriak osotu, brikolatzaile baten gisara.
FranÇois Jacob-ek esan duenez, brikolai arazo hutsa izaten
da beti.
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Arrunta ez der. "teleologia" hitz honek eguneroko bizitzan
asko erabiltzen dugun pentsamendu bati dagokio. Giza egintzak
esplikatzeko, askotan helburuak erabiltzen ditugu. Adibidez,
alderdi politikoek propaganda zergatik egiten duten esplikatzeko botu jasotzearen helburua aipatuko genuke. Teleologia helburuei buruzko ezagupena da. Giza zientzietan, biologian eta beste arlo batzutan erabiltzen da. Baina oso eztabaidatua da bere
erabilera. Nire idazlan honek teleologia giza zientzietan erabiltzeko dauden arazo batzu azterten du.
Hala ere hau ez da soziologia hitzaldi bat. Soziologia,
historia, politika, ekonomia eta bestelako giza zientziei aplikatutako epistemologia hitzaldi bat izan nahi du; filosofia beraz. (Epistemologia ezagueraren arazoak lantzen duen ezaguera
da. Bertan egia zer den eta nola lortzen denari buruz eztabaidatzen da).
Ez dakit idazlan honetan giza zientzien teleologia nik ateratako ondorioak biologiaren teloeologiarako baliogarriak izango diren. Gainera, erabiltzen dudan hitzetan behintzat, biologian, teleologia baino, teloenomia egiten da. Gustatuko litzaidake, gaurko egunaren amaieran, biologoa entzun ondoren, puntu
honi buruz zerbait gehiago jakitea, orain dakidana oso gutxi
bait da.
Goazen orain giza ezagueretan helburuen bitarteko esplikazio teleologikoak zientifikoki erabiliak izateko dauden arazoak
aztertzera.
1. ESPLIKAZIO ZIENTIFIKOA
Baina zerda "zientifikoki erabiltzea"?, eta zer da "esplikatzea"?. Esplikazio teleologikoaren zientifikotasunari buruz
hitzegin behar bada, komenigarri da, lehendabizi zientziari buruz eta esplikazio zientifikoei buruz zerbait jakitea.

328
1.1.- Metodo zientifikoa.
Gaur egun, "zientzia" ezagueran aurreratzeko metodo berezi
bati esaten zaio. Zientzia errealitatearen ezagueran aurreratzeko metodo berezi bat da. Metodo hau ondorengo urratsen bitartez osotzen da: 1.) Arazo bat plazaratzen da. 2.) Arazoa
konpontzeko, behaketa enpirikoa egiten da. 3.) Behaketan lortutako datuak eta irudimen asko erabiliaz arazoa konponduko
lukeen lege hipotetiko bat asmatzen da, inferentzia ez-beharrezko bat eginez. (Inferentzia esaldi batzutatik beste batzurenganako pausoa da). 4.) Logika deduktiboa erabiliaz, inferentzi beharrezkoen bitartez, asmatutako lege hipotetikotik,
orainarte ezezagunak ziren errealitateari buruzko ondorio zehatz batzu ateratzen dira. 5) Ateratako ondorio teorikoak
errealitatean horrela diren hala ez begiratzen edo kontrastatzen da. 6) Kontrastazioa positiboa izan bada lege hipotetikoa
egiazkotzak jotzen da, negatibo izan bada faltsutzat jo eta
zuzendu egiten da behin eta berriro egiazkotzat jo daitekeen
bat aurkitu arte.
•

Horrela, lege berri bat ikasi ondoren, ezaguerazko arazo
gehiago sortuko dira; eta metodo zientifikoaren 6 urratsak
errepikatuz lege gehiago asmatu eta ikasiko dira, ezagueran aurreratzen delarik. Laugarren,bostgarren eta seigarren urratsetan ikusi denez, aurresanen baieztapen enpirikoa da lege bat
egiaztatzeko zientziak erabiltzen duen erizpidea.
Beraz, zientzia aipaturiko metodoa da lehendabizi. Bigarren
maila batean, "zientzia" metodo berezi hori erabiltzen duen
ezaguerazko disziplina ezberdin guztiei esaten zaie. Zientzia
metodo zientifikoa erabiltzen duen ezaguerazko disziplina oro
da.
Ondoren, zientzia berezi bateko liburu baten sarreran aurkitu nituen idazki zati bi agertzen ditut. Beraietan ikusi bait
nuen nik filosofiakO epistemologian ikasi dudana asmakeri hUtsa
ez dela, eta zientifikoak deitzen direnek ere bai, bere eguneroko lanetan aipaturiko metodoa erabiltzen dutela. Idazkian ai-
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patzen diren pausoak ez dira nik aipatuko berdinak; baina honek
ez du garrantzirik, zeren pauso ezberdinekin aipatuta bidea bai
da berdina. Hauek dira idazki zati bi hoiek:
"La dinmica de sistemas no es sino una metodologÍa para la
construccien de modelos de sistemas sociales, considerando en
esta clase a sistemas socioeconemicos, sociolOgicos y psicologicos, pudiendose aplicar tambien sus tecnicas a sistemas ecolOgicos" (ARACIL, 1.977: 11. hor.).
"Un estudio como los que realiza la dinãmica de sistemas se
desarrolla en distintos pasos. En primer lugar se observan los
metodos de comportamiento del sistema real para tratar de identificar los elementos fundamentales del mismo; por ejemplo, los
sintomas de una pertubaciån. En segundo lugar, y de acuerdo con
las tecnicas que se estudiarân ms adelante, se buscan las estructuras de realimentacien que puedan producir el conportamiento observado. En tercer lugar, a partir de la estructura
identificada, se construye el modelo matemtico de comportamiento del sitemas en forma idenea para ser tratado sobre computador. En cuarto lugar, el modelo s emplea para simular, como en el laboratorio, el conportamiento dinmico implicito en
la estructura identificada. En quinto lugar, la estructura se
modifica hasta que sus conponentes y el comportamiento resultante coincidan con el comportamiento observado en el sistema
real. Por Ultimo , en sexto lugar, se modifican las decisiones
que puedan ser introducidas en el modelo de simulaciOn hasta
encontrar decisiones aceptables y utilizables que den lugar a
un comportamiento real mejorado". (ARACTL, 1 - .977: 16-17).
1.2.- Argitzapenaren eredu arauperatzaila
Hemendik aurrera "esplikazio" hitzaren ordez "argitzapen"
hitza erabiliko dut; gero hitz eratorketa batzu egin beharko
dudalako esanahi horrekin, eta eratorketa hoiek egitea erraxagoa zaidelako "argia" eta "argitu" hitz jatorragoekin. "Eredu
arauperatzailea" esaerarekin erdarazko "modelo nomologico-substuntivo" esaera itzultzen dut. Argitzapenaren eredu araupera-
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tzailea argitzen den zera arau baten pean sartzen duena da.
Zer da zientziarentzat zerbait esplikatzea edo argitzea?.
Esan dezagun lehendabizi ez duela zentzurik egiazkotzat jotzen
ez den zerbait argitzea. Bakarrik egiazkoak ematen diren gauzak
argitzen dira. Zientziarentzat, egiazkotzat ematen den zerbait
argitzea zerbait hori inferentzia baten ondorioan jartzen da.
Inferentzia horren premisak argitzaile (explicans) deitzen
dira: argitzen duena. Inferentziaren ondorioa argitutakoa
(explicandum) deitzen da: argitua izan dena.
Hori bai, argitzapenaren inferentziak baliozkoak izateko
baldintza batzu bete behar dira, ondorengoak hain zuzen:
1) Deduktiboa izatea; hau da, premisak eta ondorioaren arteko lotura edo pausoa lege logiko deduktiboen araberakoa izatea; beharrezkoa beraz.
2) Argitzaileko premisetakoa eta ondorioaren egiaztapenak
(faltsapenei buruz ez da hemen ezer esaten) independienteak
izatea.
3) Argitzaileko premisa bakoitza enpirikoa eta egiazkoa
izatea.
4) Nahiko da aurreko hiru baldintzak betetzearekin, baino
hiru hoiek betetzen badira beste hau ere beteko da nahi ta nahi
ez: premisaren bat lege enpiriko bat izango da, besteak egoera
partikularrei buruzko proposizio singularrak izango direlarik.
Premisen artean lege enpiriko orokorrik egongo ez balitz ezin
izango genuke proposizio singularretatik ondoriora logikaren
beharrezkotasunez pasa.
Argitzapenaren gauza zailena 'premisetako lege edo legeak
aurkitzea da. Hortan datza hain zuzen argitzapen teleologikoaren arazoa.
2. ARGITZAPEN TELEOLOGIA
Aztertu dezagun orain argitzapen teleologikoa eta begira
dezagun argitzapen honek eredu arauperatzailearen baldintzak
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betetzen dituen ala ez. Giza zientzietarako proposaturiko argitzapen teleologiko bi mota nagusi ezagutzen dut: von Wright-ena
eta Davidson-ena. Silogismo edo inferentzia praktikoaren moldaketa ezberdinak dera biak.
2.1.- Wright-en silogismo praktikoa.
Von Wright-en aurkezten duen argitzapen teleologikoaren
eredu garatuena silogismo praktikoa deitzen den inferentziaren
ondorengo eredua da:
1.P) A sujetoa p gertaera t momentuan gertaraztea proposatzen da hemendik aurrera.
A sujetoak zera konsideratzen du hemendik aurrera: t'
momentua baino lehenago a egiten ez badu, ezin izango duela t
momentuan p gertarazi.
O) Beraz: A sujetoa a egiteko jarriko da, ez t' momentua
gertatzen delaren bere usteko aldia heldu baino lehenago, baldin eta ezindua ez badago. (WRGHT, 1.971: 132).
Garbi dago Wright-en argitzapen teleologikoak argitzapen
eredu arauperatzailearen baldintzak betetzen ez duela. Zergatik?. Bere premisen artean legerik ez dagoenez ondoriora logikokieta beharrez pasatzea ezinezkoa delako. Eta gainera, premisen egiaztapena ondorioaren egiaztapenaren dependientea delako. Wright-ek badaki, berak esaten du, argitzapen bere eredua
arauperatzailea ez denik (WRIGHT; 1.971: 140-141, 153-154). Hala ere balidoa dela defenditzen du behin eta berriro (WRIGHT,
1.974: 166). Esaten ez duena zera da, baliozkotasun hori non
datza.
2.2.- Davidson-en silogismo praktikoa.
Davidson-ek beste silogismo praktiko bat aurkezten du argitzapen teleologiko bezala; ondorengo hau:
1.P) A sujetoak p gertaerarekiko aldeko aktitude bat dauka.
2.P) A sujetoak p gertatzeko a gertaera gertarazten duen
aktitudea beharrezkoa dela sinisten du.
3.P) Aldeko aktitude hauek eta sinismen hau A sujetoaren
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konduktaren kausa dira.
O) Beraz: A sujetoak a gertaera helburutzat duen kondukta
egiten du. (STOUTLAND), 1.974: 87).
wright-ekiko Davidson-en ezberdintasun nagusiena beronen
silogismoaren 3. premisan datza. Wright-ek egin nahi ez duenaren aurka Davidson-ek lege itxurazko 3. premisa esartzen du argitzailean. Hirugarren premisa erantsi delako bidezkoa egiten
zaigu premisetatik ondoriora logikoki eta beharrez pasatzea.
Gaindituta gelditzen da beraz Wright-en silogismoak zituen
lehenengo ostopoa.
Baina beste ostopo bat dago: premisen eta ondorioaren
egiaztapenak ez dira independienteak. Ostopo hau gainditu ezinezkoa gertatzen zaio Davidson-i baita ere. Zergatik?. Hirugarren premisa benetazko lege bat izan gabe aktitude konkretu batzurei buruz ("hauek") eta sinismen konkretu bateri buruz
("hau") hitzegiten duen proposizio singular bat delako; eta horrela izanda ondorioaren egiaztapenatik dependientea gertatzen
delako.

3. ARGITZAPEN BERRIAK
Esandakoak ondoren,urrengo irtenbideak ikusten ditut gizarte gertaerak argitzeko:
1) Wright-ek egiten duen bezala, argitzapenaren eredu arauperatzailea egokia ez dela defendituz, legerik gabeko argitzapen
teleologikoak asmatu.
2) Davidson-ek egingo lukeen bezala argitzapen teleologikoak eredu arauperatzailera egokitzea zailatu, horretarako premisa eta lege egokiak bilatuz.
3) Eredu arauperatzailea bera onartuz eta argitzapen teleologikoak egokitu ezin zaizkiola onartuz, teleologia ahastu,
baztertu, eta argitzapenerako bide berriak bilatu, teleonomiarena adibidez.

3.1.- Wright-en bidea.

333
Wright-en bidea (kidetasun edo enpatiarena) hartzeak zientz atik aparteko epistemologia berri bat eraikitzea eskatzen
du. Zein litzateke epistemologia berri horretan egiaren erizpidea?. Erantzunik ez dagoenez bide hau ilunduta eta ostopatua
gelditzen da. Nik ez nuke hartuko.
Argitzapenaren eredu arauperatzailearen aurka batek eman
zidan argudioa zera esatera zetorren: Eredu arauperatzailean
ezin dira lege probabilistikoak faltsatu, zeren adibidez gauza
bat gertatzeko % x posibilitatea dagoela eta ez gertatzeko %
100-x posibilitatea dagoela esaten bada, gauza hori behin batean gertatzen den ala ez begiratzen denean beti izango da posible behatutako gertaera ala ez-gertaera, gertaera izan bada %
x posibilitatean artean sartzea eta ez-gertaera izan bada %
100-x posibilitateen artean sartZea. Horrela edozein lege
probabilistikoa beti izango litzateke egiazkoa.
Argudio hori ezeztatzea errasa iruditzen zait orain: Lege
probabilistikoak ez dira banakako behaketetan egiaztatzen.
Behaketa pila bat egiten dira; ahalik eta gehienak. Gero, behatutako pilaren gainean gertaera eta ez-gertaerako portzentaiak
kalkulatzen dira. Kalkulu honetan ateratako portzentaiak legeak
zioen portzentaiarekin konparatuz legearen egia erlatiboaren
neurri bat daukagu.
Gai_anra, Wrigh-h-en bideak badu bigarren

051..QpQ
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son-en bidean aurkitzen den bera.
3.2.- Davidson-en bidea.
Davidson-en bidean dagoen ostopoa hauxe da: Nahiz eta edozein lege teologiko bat asmatu betik gertatuko da argitzapenaren premisetako egiaztepena ondorioaren egiaztepenaren dependientea izatea. Zergatik?. Premisetan agertzen diren intentzio,
motibo, gogo, sinesnmen eta abar, behatu ezin direlako berez.
Adibidez, pertsona batek a egitearen helburua duela ezin dugu
benetan egiaztatu pertsona horrek a egiten ez duen bitartean,
eta egingo balu ere egiaztapena onartzeko arazo haundiak daude,

334konturatu gabe egin zezakelako aipatutako a egintza hori. Bestalde, pertsonak esaten duenarekin ez dago besterik gabe fidatzerik.
Gainera (historian adibidez -nabarmenki ikusten da) errexegia da giza edozein egintza bat argitzeko "ad hoc"-eko argitzapenak asmatzea.Nahiko da horretarako egileak edozein helburu
bat duela esan eta gero helburu hori lortzeko argitzeko dagoen
egintza egin behar zela sinesten zuela esan. Gero, helburuak
eta sinesmenak ikusten ez direnez, nork frogatzen du horrela
egindako "ad hoc"-eko argitzapena egiazkoa ez denik?. Ezinezkoa
litzateke argitzapen hori faltsatzea.
4.3.- Teleonomiaren bidea.
Teleologia ez bezala teolonomiak onartu egiten du argitzapenaren eredu arauperatzailea. Teleonomiaren kontzeptu giltzarria "atzeragintza negatiboa" da. Gainera, teleonomiaren, eredu
arauperatzailea onartuz itxura teleologikodun gertaerak argitu
daitezke. Suposa dezagun adibidez, termostatodun berogailu batek gela bat berotzen duela. Berogailuak gela berotzen dago.
Edozein zerbaiteagatik gela horten bada termostatoak berogailua
eragingo du eta honek gela berotuko du. Horrela, berogailua eta
termostatoaren sistema bikoitzak gela berotzearen helburua duela dirudi, baina benetzako funtzionamendua aurretiko zergati
eragileen bitartez adierazten da. (WRIGHT, 1.971: 37). Aipaturiko adibide honetan atzeragintza negatiboa termostatoarena da.
Teleonomia biologia, giza zientzietan, informatika eta robotikan erabiltzen hasi da, orain dela 35 urtetik honera gutxi
gora behera. Sistemen teoria orokorrera eta sistemen dinamikara
estuki lotua agertzen da. Matematikaz baliatzen da nagusiki.
Filosofia positibistak sistemen teoria orokorrarekin zientzia
iraultza berri bat gertatzen ari dela esaten du. Sistemen teoria orokorraren bitartez posible litzateke natur zientzien eta
giza zientzien eredu edo paradigma bateratu bat lortzea; mekanizismoa nagusituko litzateke.
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4. GIZARTEAREN ORGANIGRAMA
Zoritxarrez niretzat ezer gutxi dakit sistemen teoria eta
dinamikari buruz. Disziplina hoiek giza zientzietara aplikatzea
gustatuko litzaidake. Dakidan gutxitxoaren arabera ondoren
agertzen dudan bezala iruditzen zait orain gizartea.
Gizartea eta bere edozein zati konposatua,organuz eta bidez
osaturiko organigrama haundi bat bezala da. Organuen eta bideen
barnetik era guztietako jariakinak ibiltzen dira: mensajeak,
aberastasunak.... baita beste organu batzu (pertsonak mugitzen
diren eta organu bihurtzen diren neurrian). Pertsona bat gizarte organu bat izan daitekeen unitate txikiena da. Badira pertsona askotako organuak. Organuak ez dira betikorrak: hil eta
jaiotzen dira.
Organu bakoitzak lege orokorrez zehaztutako eginbeharren
bat betetzen du. Lege hauek gizarte jariakinaren organura sartzen diren parteak eta irtetzen direnen arteko korrespondentzia
batez zehaztutik daude. Organu legeak logikaren hizkuntzaz
emango dira beti. Kualitatiboak edo kuantitatiboak izan daitezke. Lege kualitatiboak logika modalaren bitartez azalduko dira
eta kuantitatiboak logika eta matematikaren bitartez.
Bidezkoa izan daiteke organuen eginbeharrak lege bakar batez ez agertzea, eta bai lege batzuren konposaketa batez. Konposaketa hau funtzio matematiko batzuren konposaketa matematikoa izan daiteke, edo programa informatikoen erarako konposaketa bestela.
Ikerlariek metodo zientifikoa jarraituz deskribituko dute
gizartearen organuak, bideak eta organu legeak zeintzu diren.
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