pentsamendu kritikoruntz

01.Formakuntzako lehen blokea

formakuntza

ernaigazte.cc

2013ko udazkena
Teoria Maite dugulako nahi
dugu praktikan bizi, praktika
bizi. Milesker gure itxasontzia
ondoratu ez dadin lan egin
duzuen guztioi.

AURKIBIDEA:
PENTSAMENDU KRITIKORUNTZ:
Sarrera Formakuntzaren beharra
Pentsamendua aztertuz

Pentsamendua eta errealitatearen distantzia / Pentsatzen 		
hasteko, betaurrekoak / Pentsamenduaren osaera / Pentsamenduaren
lanketa / Hegemonia.

Pentsamendu dominatzailea

Abagune historikoaz jabetu / Pentsamendu dominatzailea /
Ideologizazio prozesua / Helduen boterea.

Praxia

Entzun esanak… / Ezabatu kontraesanak / …bide bakarra gara gu / Eta
bitartean… Bizi pozik / Hitzik ez, ekintzarik gabe, ekintzarik ez hitzik
gabe / Norberak badu bere haria korapilo honetan.

Formakuntza plana

10 aholku pentsamenduaren kultura batentzat / Formakuntza nondik
hasi.

MATERIALISMO DIALEKTIKOA ZAPALDUON FILOSOFIA:
Sarrera
Idealismoa

Idealismoa edo materialismoa? / Idealismoaren ezaugarriak

Metafisika

Lau ezaugarri

Materialismo Dialektikoa

ARIKETAK:

Sarrera / Materialismoa / Dialektika / Materialismo Dialektikoak
dakarren Subjektu mota / Zergatik, zertarako eta nola.

Analisi Politikoa nola egin
Olerkien hausnarketa

Mario Benedetti / Hedoi Etxarte / Bertolt Brecht

Feuerbach-i buruzko tesiak

PENTSAMENDU KRITIKORUNTZ formakuntzako lehen blokea

3

4

ernai gazte antolakundea

1.

PENTSAMENDU
KRITIKORUNTZ:

PENTSAMENDU KRITIKORUNTZ formakuntzako lehen blokea

5

1.1.

SARRERA:

Aitor dezagun: ezker abertzaleko militante askok, momentu erabakigarrietan,
gure kabuz pentsatu eta erabaki garrantzitsuak hartzeko zailtasunak ditugu.
Kontu hau bereziki agerian gelditzen ari da aldaketa sakon eta azkarrak bizi
ditugun garaiotan, hala nola, kapitalaren krisiaren aurrean estatu españolak
hasiriko iraultza neoliberalarekin, erreforma bakoitzaren aurrean zer pentsa eta
zer egin jakin gabe geratzen gara. Lehentasun estrategikoak markatu edota
borroka parametro egokietan kokatzeko zailtasunak izaten ditugu. Baina beste
aldaketa gehienekin antzeko gertatzen zaigu: izan telekomunikazio bide berriek
(sare sozialak, whatsappak...) sorturiko gazte eredu eta joera berrien indargune
eta ahulguneak identifikatzeko, edo Euskal Herriko egoera politiko honetan
aldatu (behar) diren gako nagusiekin, edo gure bizitzan egunerokotasunean
erabakiak hartzeko... Gutako zenbat geratu gara analisi kritiko propioak egin
ezinik, beste norbaitek zer egin, zer esan, zer pentsa, esateko zain?
Militante guztiok nahita ezean, kritikoak izan behar dugu, inor ez dadin “goikoek”
zer esaten dutenaren zain gelditu, agindu batzuk jarraitzera mugatu edota pasa
dioten diskurtso bat erreproduzitzen duen errobot bilakatu (askatasunaren
izenean bada ere). Euskal Herriko askapen borroka aurkitzen den fase korapilatsu
honetan nahita ezean burutu beharreko ariketa dugu formakuntza; egoera
ulertzeko eta gure praktika argitzeko.
Aldaketak gertatzen ari dira, eta erritmo bizian gertatu ere. Baina aldaketak
jada ematen ari badira, zer egin dezakegu? Egoera berri posible guztietarako
prest egotea eta gazte boterea bertan eragiteko prestatzea da gure eginkizun
behinena. Baina horra galdera: nola egon gaitezke prest ezagutzen ez dugun
horretara?
Mundua eraldatzeko, mundua ezagutu behar dugu. Ezagutza horretatik soilik
garatu ahal izango ditugu estrategia eraginkorrenak, garaipenak ekarriko
dizkigutenak. Errealitateari aurre hartzean datza politikoaren arrakastarako
klabea, hau da, analisi egokitik praktika egokienak antolatzean. Baina
horretarako, noski, egoerak ulertu behar ditugu, problematizatzen1 ikasi.
Noski, errealitatea ulertzeko oztopo asko daude, eta horien artean
esanguratsuetako bat, gure pentsamendu metodoaren ahulezia dela uste dugu.
Lan honen asmoa norberaren pentsatzeko moduaren gainean hausnarketa txiki
bat egitea da, eta horretarako zintzotasun ariketa bezala planteatu behar dugu
testu honen lanketa.
Zenbat denbora eskaintzen diogu kide bakoitzak pentsamendu propioak
garatzeko tresnak eskuratzeari? Zenbat, gure eguneroko praktika politikoa
hobetzeko datu eta teoria berriak ezagutzeari? Bizi gaituen sistema honek
inposatzen dizkigun marko teoriko eta mentalak zalantzan jarri eta nola
pentsatzen dugun hausnartu beharrean topatzen gara. Umiltasunez geure
buruak kritikatzeari ekin behar diogu, autokritika izan dadin gure jardunaren
iparrorratz funtsezkoena.
1. Problematizatzea: auzi baten aurrean galdera berriak eginez gako berriak bilatzearen jarduna.
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Pentsamendu kritikorako gisa balio dezaketen lan sakonago eta egokiagoak
badaudela jakitun (gure ustez ezinbestekoak edozein kiderentzat: “Aprender
y atreverse a pensar bien”2 eta “Principios elementales y fundamentales de
filosofía”3 ), Ernaiko kideok Ernaiko kideontzat eginiko idazki bat osatzea genuen
ere helburu. Honela, gazte errealitate konkretutik abiaturiko lan bat da honako
hau, militantziatik egina militantziarako. “Pentsalari-kritiko-aditu” edo holako ezer
ez garen heinean, pasarte batzuen astuntasuna edo ez-egokitasuna ulertuko
delakoan gaude, noski, kritikarako guztiz egokiak izango diren zatiak. Arkatzak
eskuan beraz, punta zorroztu diezaiogun kritikari!
Testu honen lanketarako hainbat galdera edo ariketa egitea proposatzen dugu,
banaka nahiz kolektiboki garatu daitezkeenak. Noski bigarren aukera egokiagoa
dela, izan ere eztabaida da ikasteko eta hausnartzeko biderik hoberena,
eta beraz, pentsamendu kritiko bat halabeharrez kolektiboa izango dela
sinestuak gaude. Horretaz gain, testuaren lanketarako jarrera aktiboa edukitzea
garrantzitsua denez: azpimarratu, moztu, galdetu, zirrimarratu, errefutatu
edota lasai puskatu testua. Liburuxka hau, elkarrizketarako aukera bat da,
hausnarketarako, pentsatzeko.
Bide luzea da formakuntzarena. Etengabean egiten den bidea. Eta hau ez da
ezeren hasiera, noski, baina perspektiba edo iturri berriak zabaltzen lagunduko
duelakoan, eskerrak aldez aurretik. Eta on egin, noski.
Ernai, 2013 udazkena

Zergatik uste duzu formakuntza beharrezkoa dela? Horrela bada, zeintzuk dira
formaziorako erabiltzen dituzun baliabideak? Zein helbururekin?
Zer izan da zuretzat gaur arteko formakuntza? Non eta nola antzeman dituzu
honen ondorioak? Emankortasunik?

2.Gil de San Vicente, Iñaki.
3. Politzer, Georges.
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1.2.

PENTSAMENDUA

AZTERTUZ:

Pentsamendua eta errealitatearen distantzia:
Bizimodua egituratzeko eta antolatzeko beharrak bultzaturik , gizakia betidanik
saiatu izan da bere ingurunea ezagutzen. Errealitatea ezagutu eta ulertzeak,
gertakariei esplikabide bat emateak, neurriren batean errealitatearen eta norbere
bizitzaren gaineko kontrola eskuratzea suposatzen du. Esplikazioak sortzeko
saiakera horien lekuko dira unean une garaturiko mitoak, sinesmenak, teoria
zientifikoak... Honela, antzinako mitoak barregarriak irudi dezaketen arren, gaur
egungo jakintza guztien oinarria izan ziren. Teoria harrigarriak sortu ziren arrazoia
eta esperientzia kontenplatibo bidez: eguna eguzkiaren jainkoak dakarrela, edo
trumoiak Ortziren haserrea direla, esaterako.
Errealitatearen interpretazioak, jakintzak, aldaketa eta garapen ugari izan ditu
beraz historian zehar. Erlijioa eta zientzia izan dira azalpenak emateko modu
nagusiak (aski ezberdinak diren arren, noski) eta borroka ezberdinen bitartez
garatu eta kudeatu dira. Horren adibidea da XVII.mendeko unibertsitateen
sorrerarekin, jakintza homologatu eta zerk balio duen eta zerk ez bereizteko
irizpide objektiboak4 finkatu nahi dituelarik akademiak. Diziplina alienazio honen
bidez jakintza mota batzuk beste jakintza ofizialen mende jartzea lortu zen,
horrela, sistemaren egituraketan zuzenean eraginez5.
Ezagutzaren garapenak izan dituen botere borroken gainetik, beti izan du
komunean ezaugarri bat: errealitatearen atzetik egon dela beti. Azken finean,
errealitatea tai gabe mugitzen, aldatzen doa, eta jakintza ere etengabean, honi
moldatuta garatzen da. Etengabeko aldaketan dago, beraz.
Pentsamendu eta errealitatearen arteko distantzia hau areagotzeko arriskua
handitu egiten da errealitatean aldaketak kuantitatiboki eta kualitatiboki
areagotzean, hau da, aldaketa asko epe motzean pilatu edota aldaketa handi
eta sakonak ematen direnean. Iraganean eman ez ziren faktore eta egoerak
agertzen badira, iraganeko esperientziaz osaturiko interpretazio eskemak apenas
balioko digute egoera berri hauek ulertzeko.
Aldaketa sakon eta azkarretan, errealitatea egoki aztertzeko metodo bat ezean,
ezjakintasunean geratzen gara. Kasu hauetan militanterik sutsuena ere, dudatan,
gauzak ulertu ezinik eta beraz, zer egin asmatu ezinik geratuko da. Halako
egoerek inoiz baino ageriagoan jartzen dute pentsamendu metodo egokiak
garatzearen beharra. Militante zahar hark galdetu zuen “Zer egin?” da gaur egun
ere, egunero, erantzuten jakin beharreko galdera.

Pentsatzen hasteko, betaurrekoak:
Errealitatea konplexua da beraz, etengabeko aldaketan baitago. Jakintza garatu
dugu ordea, eta marko kultural zehatz batetik munduaren gaineko ikuspegi
nahiko ordenatu bat sortu dugu. Kultura bakoitzak kosmoikuspegi bat duela
esaten da, munduaren ikuspegi ordenatu bat, alegia.
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4. Objektibo eta Subjektiboaren arteko bereizketa ikusi XX orrialdean.
5. Gehiago sakontzeko ikusi Foucault M. “Hay que defender la sociedad”.
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Konturatzen ez garen arren, pertsona guztiok darabilgu pentsamendu
konplexuaren jarduna, gure burua ezberdin ikustea klase jendarte diziplinario
honen ondorio besterik ez da. Honela pentsatzen dugu: batzuk baldin badira
intelektualak, batzuei badagokie “pentsatzearen artea”, besteoi ez dagokigu, gu
ez garelako intelektualak.
Antonio Gramsci6 italiarrak esango zuen: pertsona guztiak gara filosofoak,
denok baitugu mundua ulertu eta interpretatzeko era bat, kontzeptu konplexuen
bitartez, argudiaketen bitartez, egituratzen duguna. Pentsamendu konplexurako
gaitasuna, beraz, gizaki guztiok maila antzekoan izango dugu, guztiok izango
gara gai eta hizkuntzaren bidez abstrakzioak egiteko edo egoera konkretuen
gainean problematizatuz erabakiak hartzeko7.
Baina ze kontzientziarekin egiten dugu hau? Nork du bere burua pentsalaritzat,
harroputz hutsa iruditu gabe? Soilik modu sistematiko eta ordenatuan
pentsatzearen jarduna garatzen duen horrek?
Intelektualismoa inteligentziarekin lotzea da lehen akatsa. Intelektuala esan
ohi zaio kultura ekoizpen batzuk kontsumitu eta ezagutzen dituenari edo
pentsamenduaren praktika sistematikoa darabilenari, lan ideologikoa ekoizten
duenari hain zuzen. Horrek ez du norbait inteligente egiten, noski. Kazetari edo
koadro politiko, edo idazle edo filosofo ugari estupido hutsak dira, lan intelektuala
egin arren. Aldiz etxekoandre edo behargin ugari, lan intelektuala propioki egiten
ez duten arren, horretara dedikatzen ez diren arren, jakintsuenak dira euren
arloetan, eta azkarrenak eta kritikoenak gai ugarietan.
Esanak esan, guztiok dugu mundua ulertzeko modu zehatz bat, guztiok
dugu beraz filosofia bat. Filosofiak espektakuluaren jendarte honetan duen
aurreiritzia gainditze aldera argipen txiki bat egitea komeni da; Filosofia ez
da existentzialismoaren dudarik angustiosoenetan sartzea, ez da espekulazio
estratosferikoetan denbora galtzen ibiltzea, errealitatetik urrun beti.
Filosofia mundua ikusteko betaurrekoak dira, munduaren interpretazio bat,
gauzak ikusteko modu bat. Praktika filosofikoa berriz, betaurrekoen azterketa
kritikoa litzake. Guztiok ditugu beraz kolore zehatz batetako betaurrekoak eta
hauek kritikoki aztertzea ezinbestekoa izango zaigu sistemak inposatu nahi
duen subjektu sumiso ez izateko. Hori dio Feminismoak esaten digunean: “jantzi
betaurreko moreak!”.
Zein koloretakoak dira bada, zure betaurrekoak?

Pentsamenduaren osaera:
Gure betaurrekoez ari garenean, beraz, gure filosofiaz edo munduaren gaineko
gure ikuspegiaz ari gara. Gure betaurrekoen nolakotasuna deskubritu beharko
dugu bada, hauek nola sortu diren era kritikoan aztertuz.
6. Ikusi gehiago, Gramsci A. Introducción a a la filosofía de la praxis”.
7. Garrantzitsua da hemen bereizketa bat egitea: filosofia munduaren gaineko ikuspegi bat izateaz gain praktika bat ere badelako.
Filosofia praktika bezala, kritikaren eta problematizazio sistematikoaren jarduna litzake; filosofia konkretuak, aldiz, munduaren ikuspegi
konkretuak lirateke. Letra larriz Filosofia (praktika sistematikoa) letra xehezko filosofía ikuspegi konkretua, norberaren betaurrekoak.
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Ezinbestekoa da ulertzea betaurreko guzti-guztiak momentu historiko zehatz
batean sortuak direla, dagokion testuinguru soziokultural zehatzean. Inozokeria
dirudi honek hasiera batean, baina afera honen gaineko kontzientzia edukitzea
ezinbestekoa da edozein giza jarrera egoki ulertzeko. Honela ba, inork ez du bere
pentsamendua, bere ikuspegia ezerezetik eta independenteki sortzen, denok
dugu lotura salba ezin bat inguruarekiko. Gure karga genetikoa balitz bezala, bizi
dugun inguruaren errealitate kultural, sozial eta politikoak gure pentsamendua,
edo zehatzago, gure pentsatzeko modua sortuko du.
Ez gara honekin giza askatasuna ukatzen ari. Baina pentsamendu askea
“inongo loturarik gabeko pentsamendua” denaren abstrakzioan ez dugu
sinesten. Pentsamendu askea izatea, bizi ditugun (edo gaituzten) mugen baitan
autonomikoki pentsatu ahal izatea, eta muga horiek identifikatu eta apurtzeko
gaitasun kritikoa izatean datza. Gure hizkuntzatik hasi, pasa klase sozialera, edo
herrian dauden txutxu-mutxuetara, denak du eragina gure pentsatzeko eran
eta gure iritzietan, ezinbestean. Muga horiek onartuta, horiek aztertzean datza
benetako pentsamendu kritikoak.
Pentsamendua, beraz, ez da jaiotzez barneraturik datorkigun produktu amaitu
bat. Kontrara, pertsona bakoitzak bere bizitza osoan zehar garatzen duen
zerbait da. Zehazkiago esateko, bizitzan zehar pertsona bakoitzak izandako
esperientzien araberakoa izaten da bere pentsamendua.
Aldi berean, gure jarduna eta bizi esperientziak ere, gure pentsamenduaren
araberakoak izango dira. Hau da, bakoitzak bere bizitzaren araberako
pentsamendu eta borondatea izango du, baina baita pentsamendu eta borondate
honen araberako bizitza ere. Pentsatzen dugun moduaren arabera jardungo dugu,
eta geure jarduerek, aldi berean, geure pentsamendua osatzen eta eraldatzen
dute. Pentsaera eta jardueraren arteko lotura, pertsona batean, bereiztezina da,
biak ala biak modu dialektikoan elkar garatzen eta osatzen baitira.

Pentsamenduaren lanketa:
Militantzian pentsamendu metodoari garrantzi gutxi eman diogulakoan gaude,
Arrazoi desberdinak tarteko, besteak beste, epe laburrari begirako jardunari
lotu diezaiokegu: egunerokotasunari erantzuteaz arduratuta, ez dugu epe
luzerako den lanketa ideologikoan pentsatzen. Egungo egoera ikusita, atzera
ezineko ariketa dela iritzi diogu, eta guztiok beharrezkotasun horretaz jabetzea
lehenengo urratsa litzake. Horretarako beraz, norberak bere pentsatzeko
metodoari erreparatu beharko dio, zintzotasun ariketa batean, bere hutsune eta
indar-guneak identifikatuz, eta horri begiraturiko formakuntza planteamendu bat
diseinatuz.
Pentsamendua, marko kolektiboan osatzen da. Norbanakoa gai izan daiteke bere
pentsamenduan eman behar dituen aldaketak identifikatzeko, baina aldaketa
horiek soilik gauzatu daitezke beste pertsonekin elkar harremanean bada,
pentsamendua interakzioan oinarritzen baita.
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Gaur egungo bizi eredu frenetikoaren erdian pentsamendu egoki bat garatu
eta are, lasai pentsatzeko uneak ia guztiz agorturik daude/ditugu. Sistema
kapitalistak ondo asko lortu du pentsamendu kolektibo sortzailea garatzeko
gune eta uneak ezabatzea. Kapitalismoak, bere kabuz eta (batez ere) modu
kritikoan pentsatzen ez duen jendea behar du bere zerbitzura. Horretarako,
indibidualizazio mekanismoen bitartez, hausnarketa eta kritika kolektiboak
egiteko bidea ireki zezaketen egoerak ezabatu ditu. Ikusi besterik ez dago nola
kolektiboki egiten diren jardunak espektakulu masiboak soilik direlarik, futbol
partiduak esaterako, zeinetan norbanakoa masan galdurik akritiko eta isolaturik
geratzen den.
Arnasa hartzeko denbora bilatu behar den bezala, pentsamendurako denbora
ere bilatu behar da. Denboraren berjabetzaren gudan sartzen gara beraz. Geure
pentsamenduaren formakuntzarekin konprometituko bagara, edozein militantek
egin beharko lukeen bezala, geure denboraren antolaketa egoki bat egiten ikasi
beharko dugu. Jateko, deskantsatzeko, kirola egiteko, sexurako edota gogoko
ditugun gauzetarako denbora hartzen dugun moduan, formakuntza ideologikoari
ere tarte bat hartzen ikasi beharko dugu. Are gehiago, prozesu beraren parte
bezala ulertzen ikasi behar dugu: militantzia eta bizi eredua elkarri lotzean,
pentsamendu kritikoa eta osasuna landuz bizi ereduaren eta militantziaren
mesedetan.

Hegemonia:
Pentsamendu dominatzailearekin sartu aurretik, Hegemonia kontzeptuaz aritu
nahiko genuke labur. Sarri hitz egiten da gurean hegemoniaz, eta garapen
konplexua izan duen kontzeptua izanik, argipen bat egitea proposatzen dugu.8
Hegemonia “zalantza-ezina den hori” litzake. Guztiok onartzen duguna,
justifikazio beharrik gabe, eztabaida beharrik gabe. Gizaki guztiok eskubide
berdinak izan beharko genituzkeela, adibidez, posizio politiko konkretu bat da,
unibertsal bilakatu dena, guztiok onartzen duguna eta eztabaida ezina iruditzen
zaiguna. Ideia bat hegemoniko egitea ez da, beraz, gehiengoaren ideia izatea
soilik, baizik eta eztabaidarik apenas ez onartzea, zentzuzkoa denarekin lotzea.
Azkenean hegemonikoa den pentsamendua horixe besterik ez da: onarpen
orokorra lortu duen mundua ulertzeko modu partikular bat. Ikuskera partikular
bat orokorki onartzen denean, errealitatea ulertzeko modu egoki bakar bezala
kontsideratzen da, ikuspegi neutral bat bezala. Neutraltasun honek sekulako
boterea ematen dio hasiera batean iritzi huts bat besterik ez zen ideiari, zalantza
ezinezkoa eta nahita ez onartu beharreko izaera ematen baitio.
Nola egiten da hori? Hegemonia edo neutraltasun hori lortzea, besteak beste,
politikoa “denaren” eta “ez denaren” arteko jokoan datza. Politikaren esparrua,
borroka esparru bat da, iritzi eta posizioa aurkariak lehiatzen direlarik bertan.
Aurkakotasunak zerbait ulertzeko ikuspegi desberdinak daudenean ematen dira.
8. Kontzeptu honetan gehiago sakontzeko, ikusi Apaolaza, U. “Hegemonia eta estrategia independentista”.
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Ideia bat neutral agertzea, auzi jakin horren gaineko aurkakotasunak ezabatzean
lortzen da. Iritzi bat onargarria den iritzi bakar bezala finkatzean, iritzi objektibo
bilakatzen da, neutral itxura hartzen duelarik. Hala bada, ideologia hegemonikoak
bere burua despolitizatzen du, beste edozein praktika politiko deslegitimatuz.
“Politika egiten dutenak” interes alderdikoi batzuk defendatzen dituztelarik, eta
ez pragmatismoa, edo “egin behar dena”. Hortaz, politika jendartearen kontra
bideratu dute.
“Jaiak politizatzeren” adibidea argia dugu prozesuak nola operatzen duen
ulertzeko: jaietan aldarrikapen politikorik ez egitea postura eta estrategia politiko
bat izango ez balitz bezala aurkezten dute. Besteek (hau da, jaietan herriaren
aldarriak egiten dituztenek guk) jaiak aztoratzen omen dituzte, ez dutelako “jai
normalen funtzionamendu normala” errespetatzen: aldarrikapenik egin behar
ez denean (normala) egiten dituztelako (anormala). Horregatik dabil “jaiak
politizatzearen” mantra gure jai guztietan, beraiek egingo ez balute bezala
agertzen direlako.
Plano ideologikotik ulertuta, beraz, jendarte batean “zentzu komuna”
kontsideratzen den hori eraikitzean datza borroka hegemonikoak. Begi bistakoa
da pentsamendu hegemoniko hori sortu eta kudeatzeko boterea daukanak,
pertsona askoren borondatea gidatzeko boterea daukala.
Klase dominatzaileak esfortzu berezia egiten du bere diskurtsoa, bere ikuspegia,
bere irakurketak neutral gisara agertzeko. Gaur egungo politikari dominatzaileek
ez dutela proiektu politiko konkretu bat defendatzen diote, beraien estrategiak
ideal humanisten eta zibikoen baitan kokatzen dituzte, interes unibertsalen
defentsan egongo balira bezala. Hau bere bozgorailu erraldoietatik etengabe
errepikatuz, eta borroka ideologikoa termino egokietan praktikatuz, hegemonia
egituratzea lortzen dute.
Demokrazia bezalako hitzek erakusten dute joko hegemonikoa zertan den.
Demokrazia vs demokrazia popularra, organikoa, parte-hartzailea dikotomia
ematen da. Demokrazia burgesak ez du xehetasunik behar, ez ditu izenondorik
behar. Demokrazia burgesa, demokrazia “normala” da eta beste demokrazia
ereduek, abizena edo izenlaguna behar dutenez… ez dira demokrazia!
Eztabaida publikoan du funtzio berebizikoa hegemoniak. Eztabaida publikoa,
politikaz eztabaidatzeko gunea bada, mass-medietan ematen dena, editorialak,
iritzi artikuluak eta batez ere, ETBko tertulianoak, sistemak proposatzen/
baimentzen/bultzatzen dituen eztabaida eremuak lirateke. Politikaz hitz egingo
da parlamentuetako jardunari, legediari, hau da statu quo-ari zeharo loturik,
edo are, subordinaturik. Eztabaida publikoaren arau eta ideia hegemonikoetan
(tolerantzia, indarkeria eza...) loturik ezingo da bertatik apartekorik defendatu
polemista bat izan gabe. Honela, nahiz eta ideia bat jendartean hegemonikoa
ez izan arren, bertan ezingo da kontrakorik defendatu, adibidez euskal presoak
gaizkileak direla. Hegemoniak beraz funtzio ezberdinak eta jarduteko modu
ezberdinak ditu, baina bere helburua beti berdina da: diskurtso politiko konkretu
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batzuk gailendu eta beste batzuk baliogabetzea, blokeatzea edo anulatzea.
Hegemonikoki (eta ez gehiengoarentzat) terroristak nor diren eta nor ez,
biktimak zer diren eta nor ez, urte luzez estatu aparatu ideologiko-errepresiboen
lanketaren ondorio da, Hegemonia borroka ideologiko luze baten ondorio.
Neutraltasun faltsu hau desmaskaratzeko metodo bat eskaintze aldera, galdera
hau egitea proposatzen dugu: Nondik sortu da iritzi hau? Zeini komeni zaio
erabaki edo jarrera hau? Nor ateratzen da garaile eta nor galtzaile esaldi hau
honela formulatzean?
Jarraian pentsamendu dominatzaileak hegemonia nola sortzen den ikusten
saiatuko gara.

Sentitzen edo identifikatzen duzu desorekarik pentsatzen duzunaren eta
errealitatearen artean?Zertan
Zergatik ez zara momentuan momentuko aldaketa sozial eta politikoak
ulertzeko gai?
Nola definituko zenituzke zure betaurrekoak? Zerikusirik al dute zure praktika
militantearekin? Bada kontraesanik?
Zer arrazoiengatik diozu ez duzula filosofia edo mundu ikuskera propiorik? Zerk
baldintzatzen du? Norena da ba?
Zein momentutan darabilzu pentsamendua tresna iraultzaile bezala? Ulertzen al
duzu pentsamenduaren funtzio iraultzailea zein den?
Zer ezberdintzen du zure pentsamendua pentsamendu hegemonikotik?
Praktikan bereizketa hori ere ematen al da?
Gure militantzian non antzeman dezakezu pentsamendu hegemonikoa? Eta
zugan?
PENTSAMENDU KRITIKORUNTZ formakuntzako lehen blokea
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1.3.

PENTSAMENDU

DOMINATZAILEA:

Abagune historikoaz jabetu
Jendarteen dinamikak egonkorrak izan ohi dira, gerra, zapalkuntzak eta
kontraesanak konstanteak izan arren, krisi politikoak ez direlako noski, uneoro
ematen. Harreman objektibo eta subjektiboen artean talka ematean (gertatzen
ari dena eta horren gaineko iritzi publikoa, adibidez) sortzen da krisi politiko
bat, Estatuak egin nahi duena eta Herriak nahi duena talkan jartzean. Momentu
historiko erabakigarri hauek sortzea zaila bada ere, behin irekita borroka
ideologikoan aurrera pausuak emateko aprobetxatu behar dugu, aldaketak eta
etorkizuneko bizi eredua zer nolakoa izango den baitago jokoan.
Garai hauetan, Naomi Kleinek Shockaren doktrina liburuan ondo azaltzen duen
bezala, “airean dauden ideiak” mahai gainean jartzen dira. “Egonkortasunean”
planteatzen ez diren, edo ezkutaturik dauden estrategia edo proiektuak
(erradikalegiak direlako, edo muturrekoak, edo zailak...) indar handiz agertzen
dira, esanez bezala “orain bai, orain nire txanda da!”. Neoliberalismoaren
ezarpena honela izan zen (eta ari da), eta baita adibidez, eskuin-muturraren
gorakada Europan (Fronte National, Urrezko Egunsenti edo Partido Popularra).
Borroka ideologikoaren lana beraz: Ahalik eta proiektu politiko-ideologiko
eraginkorrena (gehiengo zapalduaren mesedetan egongo dena) definitzea
izango da, behar den unean prest egongo dena alternatiba gisa azaltzeko.
Baina nola sortzen edo garatzen dira “airean dauden ideia” horiek? Zein da
pentsamendu dominatzailea?

Pentsamendu dominatzailea:
Marx eta Engelsek azaldu zuten nola jendartearen baitako sektore batek, hain
justu ere produkziorako bitartekoen jabe denak (burgesiak kasu honetan),
pentsamendua sortu eta zabaltzeko mekanismoak bere eskuetan dituela.
Mekanismo hauen bitartez, herritargo osoaren pentsatzeko moduan eragiteko
boterea dauka, eta lekuan leku “pentsamendu dominatzailea” deritzonaren
ideiak inposatzen dira. Pentsamendu hau dominatzailea da bi zentzutan: batetik
jendartearen baitako sektore dominatzaileak sortzen duelako, hain justu ere, bere
dominazio gauzatzeko bitarteko bezala; baina bestetik, jendartean nagusitua
suertatzen delako eta hegemonikoa egiten delako.
“Garai bakoitzeko ideia dominatzaileak klase dominatzailearen ideiak dira(...)
ekoizpen materialerako bitartekoak dituen klaseak, horrekin batera, ekoizpen
espiritualerako bitartekoak ditu. Horrek, aldi berean, ekoizpen espiritualerako
bitartekoak ez dituzten horien ideiak jazartzen ditu (klase zapalduarenak, alegia).
Ideia dominatzaileak, harreman material dominatzaileen espresio ideala baino
ez dira, harreman material dominatzaile hauek ideia bezala ulertuak; Beraz, klase
bat dominatzaile izatea egiten duten harreman horiek, ematen diote bere ideiei
paper dominatzailea”
Hala bada, txiki txikitatik eta gure bizitza osoan zehar, iturri desberdinetatik
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pentsaera dominatzaileaz elikatzen gara etengabe. Pentsatzeko modu jakin bat,
mundua ulertzeko modu bat, balore-sistema konkretu bat, edota pentsatzeko
eduki zehatz batzuk txertatzen dizkigutelarik kasik konturatu gabean, (izan
eskolaren bidez, komunikabideen bidez, legeen bidez, etab). Oteizak zioenean
barruan dugun 200 urteko apaiza hiltzeko beharra dugula, hortaz ari zen.
Inkontzientean den pentsamendu dominatzaileaz, hain zuzen ere.
Honen ondorioz, pertsona bakoitzak bere pentsaera modu autonomo eta kritiko
batean osatu beharrean, errealitateari zuzen zuenean begiratzea ekiditen duten
betaurreko estu batzuk ezartzen dizkigute, gauzak kritikoki aztertzeko baino,
esandakoa sinetsi eta amen egiteko hezten gaituztelarik. Pertsonak burujabe
izatearen aurkako lehen erasoa da hau, pentsamendu kontziente eta kritiko bat
oztopatzeak, gero, borondate propiorik gabeko subjektuak sortuko baititu, euren
bizitzaren gaineko kontrolik gabeko subjektuak.
Gutxi balitz, gure bizimodua eta ideologia ez baldin baditugu aztertzen, subjektu
akritiko eta dependiente izateaz gain, ideologia dominatzailearen transmisore
eta birsortzaile izango gara. Patriarkatua zalantzan jartzen ez badugu…
erreproduzitu egiten dugu. Praktika feministarako patriarkatuaren pentsatzeko
modu, kontzeptu eta tranpez ohartu behar gara, beraz.

Ideologizazio prozesua9:
Eredu kapitalistak maskaratu eta ezkutatu egiten ditu oinarri dituen zutabeak,
eta “ideologia” bezalako terminoak kontzeptu marxista desfasatu gisa tratatzen
ditu, ideologia jendarte batean gailentzen den ideia edo balio multzoa besterik
ez denean. Ideologiaren analisia beharrezkoa egiten da krisi egoeretan, izan
ere, krisira bideratu gaituzten baloreekiko ezberdinak direnak finkatuz soilik,
gaindituko dugu berau.
Marxismoak proposaturiko eskematik3 jarraituz, egitura ekonomiko, sozial,
politiko eta ideologikoaren azterketaren bidez nabarmentzen da, hain zuzen,
sistema sozial guztien gailurrean (nahiz eta berau ezingo litzakeen sustengatu
produkzio indarrik gabe) bere aparatu ideologikoa dagoela. Hau da, ez dela soilik
“ideien” arlora mugatzen, baizik eta bere paradigma propioak sortzen dituela
ezagutzaren arlo guztietan10.
Imaginario neoliberala balizko ordena ekonomiko baten gainean eratzen da,
zeina suposatzen da, osoa eta autozuzendua denez, ez duela politikoki egituratu
beharrik, berezko duen auto-erregulatzeko gaitasunagatik (Adam Smithen
esku ikusezina, eta guzti hori). Merkatuak beraz, dena erregulatzen du, hortik
dator ordena. Merkatua harreman sozialen erdigunea bilakatu da, jadanik ez da
merkatua moldatzen ez den errealitaterik existitzen.
Giza harremanak merkatuarengandik mediatizatuak eta sortuak direnez, giza
ekintzak gidatuko dituzten balio berriak agertuko dira. Hau da, gure balioak,
merkatuaren logikarekin bat egingo dute honek sorturiko baldintzen ondorioz.
9. Nekane Juradoren “Independentzia…” liburuko lehen kapituluaren pasarte batzuen itzulpen askea egin dugu atal honetarako. Bertako
ideiak sakonago irakurtzeko liburuaren lanketa proposatzen dugu.
10. Ikus “Introducción a la crítica de la economía política” Marx.
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Sayak Valencia-k aipatzen duen eran, Mexikoko zonalde batzuetan, heriotza eta
indarkeriaren gaineko ekonomia bat sortzen ari den heinean, heriotzaren gaineko
irakurketak, edo hau bizitzeko moduak aldatuz doaz: hilketak merkaturatu
direnez, balio berriak sortzen doaz, heriotzak beste balio bat hartu du, ohiko
bihurtu da eta galdu du lehen zuen sakratutasuna.11
Ezinbesteko gakoa dugu hau, azken batean, eredu berri bat ezin delako planteatu
aldaketa ukatzen duten balore zaharren gainean. Honela sistemaren beharrizanei
erantzuten dien baloreak hausnartu eta eraldatu beharrean gaude, gure baloreak
birdeskubrituz eta berrasmatuz.
Jendarte guztiek sortu dituzte desberdintasuna justifikatzeko metodo ezberdinak.
Metodo hauek, oro har, “legitimazioa” deritzon prozesuri erantzuten diote.
Patriarkatua, adibidez, tradizio edo usadioaren bidez legitimatua izan da
“beti izan da horrela” bezalakoekin. Honela herritarren buruak itxi egiten dira
alternatiba posibleak ukatuaz. Baina ohitura horien atzean justifikazio ideologiko
sakonago eta sistematikoago bat ere badago, gizonaren ezaugarri estrategikoei
balio berezi bat ematen diotenak, guztion hobe beharrarentzat diren ezaugarriak.
Guzti hau, noski, erlijioa eta eliza diren instituzio ideologikoen justifikazio eta
lanketarekin. Honek guztiak, azkenik, gorputz juridikoan dute isla, klase eskubide,
betebehar edo pribilejioak ongi lotzeko, estatuak eta ideologiak bat egiten duten
unea da legedia.
Estatuaren eta boterearen aparatu guztiek errepresioari eta ideologiari esker
funtzionatzen dute aldi berean. Estatuaren aparatu errepresiboak kide denak
aginte unitate batean zentralizaturik dituen osotasun antolatu bat dira, baina
Estatuaren aparatu ideologikoak era askotakoak dira, desberdinak eta gainera
“autonomo samarrak”.
Estatuaren aparatu ideologiko guztiek bat egiten dute emaitzetan: ekoizpen
harremanen erreprodukzioan, hau da, esplotaziorako harreman kapitalistapatriarkarren erreprodukzioan. Eta bakoitzak modu espezifikoan egiten du
ekarpena. Aparatu politikoak, Estatuaren ideologiaren zerbitzura menderatzen
ditu pertsonak, alderdi edo mugimendu politikoak legez kanporatu edo
kriminalizatu egiten direlarik etengabean.
(Des)-Informazio aparatuak (prentsa, irrati, telebista, web orriak) jendartea
saturatu egiten dute eguneroko –ismo dosiekin (moralismo, pazifismo, zibismo,
liberalismo, etab.). Telebistaren eragina azpimarratzekoa da gaur egungo
jendartean. Estatu españolean azken urteetan egin diren inkesta guztien arabera,
batez bestez 4 ordu eta 4 ordu t’erdi artean kokatzen da biztanle bakoitzak
telebista aurrean xahutzen duen denbora. Pentsa zenbat informazio, balore,
ideologia kontsumitzen dugun oharkabean. Azken batean, telebista aurrean
jarrera pasibo edo neutro batean kokatzen gara batez ere, pelikulak edo serieak
ikustean (ez dut pentsatu nahi, deskonektatu nahi dut…), eta bertan ateratzen
diren bizi eredu eta balore hierarkizazio guztiak gure garunetan iltzatuak geratzen
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dira. Honela, barre batzuk botatzen ditugun bitartean ikasten goaz bikote ereduak
nolakoak izan behar duten, gizon-emakume rolak nola funtzionatuko duten,
kontrol sozialak nola funtzionatuko duen, zeinen garrantzitsua den estereotipoak
betetzea, indibidualtasunaren ohore eta abantailak...
Aparatu erlijiosoak ere bere ezinbesteko ekarpena egiten du ideologia
dominatzailearen eraikuntzan. Honela, ez da mezetara joan behar heriotza eta
jaiotzaren inguruko sinbolismo katolikoak barneratuak izateko. Ulertzeko bizitza
amaituko dela eta ezereza garela lur honetan, salbazioa ezinezkoa dugula, zigorra
merezi dugula.
Gaur egungo jendarteetan bada ideologia dominatzailea ezartzeko instituzio
bat ezinbesteko paper estrategikoa betetzen ari dena: derrigorrezkoa egin
den Eskola. Txiki-txikitatik lan egiteko adin legalera arte (16 urte) edo 2325 urte arte goi mailako hezkuntza jasotzen dutenak. Lan mundura sektore
masibo bezala (derrigorrezko hezkuntza, lanbide heziketa edo unibertsitatea)
inkorporatzen diren belaunaldiek, jaso eta beren egin dituzte, hein handi batean,
klase jendartean dagozkien balio eta ideologia: esplotatu papera (kontzientzia
“profesional”, “moral”, “zibiko” eta “apolitiko”-arekin); errepresioaren
funtzionamendua onartzea (agindu eta men egin beharra erregulatzaile sozial
bezala); finean botere harremanen adoktrinazio bat ematen da hezkuntza
sistema osoan, diziplina-jakintza partikularraren gainetik, boterearen
araudia ikastea da hezkuntzako irakasgai nagusia (botere egoeran kokatzen
da maskulinoa dena, jakintsua, ederra, indibiduo ausart eta autonomoa,
arrakastatsua, aberatsa, segurtasuna, bertutea...). Honela ezagutzen dugu,
“balioetan hezi” leloa, estatu aparatu guztietan agertzen den kantinela. Datozen
lekutik datozela helburua argia da, ideologia hezkuntzatik hasten da, eraikuntza
soziopolitiko zehatz baten mesedetan.
Noski, aurretik esan bezala, ez da bakarrik Eskolan ematen operazio hau, eta
curriculumetatik at geratzen da (irakasleek ez dute era kontzientean helburu
hauekin operatzen) instituzio eta estamentu guztietan garatzen delarik: familia,
eliza, ejertzitoa, “liburu onak”, pelikula super-iragarrietan eta baita estadioetan
ere.
Horretarako sistemak bere ezagutza ekoizpen zentroetatik autoelikatzen
du jakintza eta pentsamendua, bere oinarriak jarraitzen dituzten proiektuak
finantzatu eta zabalduaz. Honela, Think-tank edo fundazio ezberdinak dirutzaz
lagunduak dira, euren “ikerketak” zabalduak dira, pentsamendu dominatzailea
sostengatzen duen oro “zientifismoz eta Egiaz” mozorrotzen direlarik (zenbat
aldiz topatuko zuten zientzia gizonek gene homosexuala!); aldi berean beste
edozein pentsamendu kriminalizatu edo isildua geratzen delarik.
Estatu aparatu ideologiko konbentzional hauetaz gain, ezin ahaztu ditzakegu,
estatu modernoak garaturiko egitura diziplinario guztiek sortu duten eta
sortzen dituzten subjektu eta subjektibitate motak. Honela, instituzio totala
den kartzelatik abiatuta, psikiatriko, eroetxe, ospitale, bezalako instituzioek
PENTSAMENDU KRITIKORUNTZ formakuntzako lehen blokea
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balio konkretu batzuk hierarkizatzeko beteriko papera ulertzea ezinbestekoa
zaigu. “Neutroagoak”, “ez-politikoak” edo marjinalak diruditen instituzio hauek,
estrategia politiko baten baitan antolatuak daude eta: zapalkuntza bermatzeko
gorputzen eta bizitzen gaineko kontrola12.
Diziplina mota hau, gorputz sozialean barreiatuko da, boterearen katea osatuz,
pertsona bakoitza egitura osoaren parte den kate-begi bilakatuz. Orduan,
egiturak proposaturiko ereduak, maila mikroenean garatuko ditugu, eguneroko
harremanetan betikotuz zapalkuntzak.
Beraz, Unibertsitateak jakintza zer den eta zer ez den zehaztuko du; Mass
mediek zertaz hitz egin behar den eta zertaz ez aginduko dute; epaileek
edo txakurrek zer egin daitekeen eta zer ez; psikiatrikoek edo kartzelek nor
den normal eta nor ez… den-denek merkatuaren (hau da, multinazional eta
oligarkien mugimenduen) mesedetan. Estatuaren aparatu errepresibo eta
ideologikoak merkatuaren mesedetan pertsona eredu bat sortzen du, beraz.
Subjektibitate konkretu bat, sistema betikotzeko.

Helduen boterea13:
Ideologia hegemonikoak zapalkuntza bermatzea du helburu, gure herrian klase,
genero eta nazio zapalkuntzan delarik forma nagusia. Sistemak gainera, amalurraren zapalkuntza dakar, naturaren eta gainontzeko espezieen ustiaketa
masiboaren bidez. Honela, lau zapalkuntza hauetatik askatzeko proiektu integrala
proposatu dugu historikoki ezker abertzalean: Independentzia eta Sozialismoa,
oinarri feminista eta ekologistatik.
Baina batek ihes egiten digu maiz, sistemak aski ondo ezkutatzen duen
zapalkuntza bat: helduen botereak dakarrena. Helduen boterea ulertzeko
zailtasun nabarmenena, gehienok, gure guraso edo senideekin lotzen dugulako
ematen da, sentimenduekin eta bestelako bizipenekin lotzean, helduek klase
sozial bezala duten jarrera zapaltzailea ez dugu ikusten. Partikularra ikusten
dugu orokorra beharrean.
Definizio bat emate aldera, helduek haurren eta gazteon gainean gauzatzen
duten boterea litzake, kontrol eta manipulazio bidezkoa. Bi onura nagusi aterako
ditu helduen botereak hemendik: lehena akumulazio kapitalista segurtatzeko
beharrezkoa den lan indar sozialaren sorrera eta erreprodukzioa, eta bigarrena
subjektu alienatu eta erabilgarriak sortzea. Sistema kapitalista-patriarkarraren
biziraupenerako mekanismo diziplinario nagusia izango zen beraz, instituzio
guztien gainetik, edo hobe beraien baitan, zeharka, ematen den logika da
helduen boterea.
Helduek euren ondorengotzan beraien proiektua egiten dute, beraien balore eta
desiren araberako gizakiak sortu nahi dituztelarik, “nahi dugun bezala heziko
dugu” esaldia da gurasoen jarduna gidatzen duen maxima, hau da “a su imagen y
semejanza”.
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12. Gizarte diziplinarioaren sorrerarako ikus Foucault M. “Vigilar y castigar”.
13. Ikus Gil de San Vicente, Iñaki “Poder adulto, prensa de ocupación e independencia juvenil”.
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Negatibotzat jotzen ari gara maxima edo iparrorratz hau, azkenfinean, bizi
dugun jendartean, erreprimitutako, esplotatutako eta zapaldutako gizakien ideia,
proiektuak eta baloreen arabera jardungo duten gurasoek euren ondorengoei
munduaren gaineko ikuspegi atzerakoi bat eskainiko diotelako: Subjektu
dependiente eta akritikoak sortuz, ideologia dominatzailearen araberako
gazteak, “egin behar dena” ezagutuko dutena, “pertsona onak” finean.
Ez gara esaten ari guraso guztiak atzerakoiak direla. Badira noski, guraso
iraultzaileak, balio iraultzaileetan hezi dituztenak euren seme-alabak, baina ez
genuke konkretuan begiratzen egon nahi. Orokortasuna ikusten jakin behar dugu,
helduek osotasunean duten jarduteko modua, hain zuzen.
Gurasoen eta seme-alaben arteko harremanaz soilik hitz egin dugun arren,
helduen boterea haratago doa, jendarte osoa zeharkatzen duen logika delarik.
Orain arte aipatu ditugun aparatu ideologiko guztien artean ematen den logika
da, diziplinaren logika, egitura kapitalista eta patriarkal osoa mantentzeko
beharrezkoa den logika. Hezkuntza sistema herri baten erreprodukziorako tresna
dela diogunean, funtzionamendu honetaz ari gara, baloreen transmisioa helduen
boterearen bidez egiten da. Azken finean, tradizioaren jarraipena bermatzea du
helburu, gauzak izan diren bezala izan daitezen.
“Gaztetako kontuak” bezalako mitoen gainean operatzen du helduen botereak.
Argudiaketa honelako zerbait da: gaztetan, gauzak probatu daitezke, bidaiatu,
jendea ezagutu, bizitzak oraindik ez dizulako behar zenuena erakutsi eta
(hau helduen boterearen bertsio aurrerakoiena izan liteke) bizitzaz gozatu
behar delako, esperientzia guztietatik ikasten delako, eta abar. Gaztetasuna
aprobetxatzeko garai bezala, zoroarena egitearekin lotzen da batetik, eta nahi
duzuna egitearekin bestetik (osagarriak diren arren, ez dira berdinak bi argudioak,
lehenak ikuspegi kontserbadore bat du, bigarrenak, progreagoa).
Fase zoro hori amaituta, “egin behar dena” egin behar da: familia
heteronormatibo bat sortu, seme-alabak izan, lanpostu finkoa, etxebizitza...
Gizon-emakumeengan presio oso desberdina izanik, bietan zeharo markatuta
daude bete beharreko papera. Beraz,“formalizatzean” (gaztelerazko “asentar la
cabeza”), gazte garaiko burugabekerietatik libratu eta gizon-zibiko eta emakumeon izateko barkazioa lortzen da. Gaztetako kontuak gainditzean, hasten da bizitza.
Mikel Laboak abestu zuen familiaren kontroletik ihes betea egitea, beharrezkoa
dugu gazte boterea artikulatzea helduen boterearen aurrean, gazte bezala
subjektu burujabe izateko. Auziak oraindik berdina izaten jarraitzen du: Bi kate
biak ebaki beharrezkoak.
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Nola eragin daiteke borroka ideologikorako lagungarria izan daitekeen krisi
politikoan? Momentu honetan horrelakorik al dago? Non antzeman dezakezu?
Gure militantzian pentsamendu dominatzailea erreproduzitzen dituzten jarrerak
identifikatzen al dituzu? Eta zu, noiz zara horien menpeko? Kontziente al zara
bazarela?
Zer praktika motarekin deseraiki daiteke pentsamendu hegemonikoa?
Militanteen artean zer botere harreman deseraiki edo eraiki beharko lirateke
pentsamolde berriak sortzen hasteko?
Produkzio ideologikorako, zure inguruan zer tresna edo metodo antzeman
ditzakezu? Nola transmititzen da klase dominatzailearen ideologia horietatik?
Praktika iraultzaileak zer tresna erabili ditzake ideologiaren transmisiorako?
Erabiltzen al dira? Hala bada, zergatik ez dute beti funtzionatzen?
Zure ingurukoekin harremantzean antzematen al duzu egoerarik zeinetan
ideologia dominatzailea ez den gailentzen? Zergatik harremanek horrelako
egoerak sor ditzakete?
“Hil ezazu aita, hil ezazu bertan”. Zer adierazten dizu esaldi honek?
Zer oinarri jarri ditzakegu helduen boterea ez dadin erreproduzitu generazio
aldaketekin? Zer oinarri ideologiko izango ditugu guk bere momentuan helduen
boterearen erreproduktore ez izateko? Zer estrategia jarraitu behar genuke?
Gai al zara ideologia dominatzailearen erreprodukzio ez diren praktikak
garatzeko? Zergatik? Norekin? Zertan? Benetan beste ideologia bat adierazten al
du zure praktikak?
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1.4.

PRAXIA:

Entzun esanak…:
Gizaki baten benetako pentsamendu, sinesmen eta printzipioak bere ekintzetan
adierazten dira, ez bere hitzetan. Pentsamendua eta ekintzak gauza bat eta bera
direla esan daiteke. Ekintzek ez badute pentsatzen duguna adierazten, ekintzek
ez badute pentsatzen dugunarekin koherentziarik, desajuste honen jatorria
analizatu beharko litzake.
Izan daiteke gure pentsamenduaren gaineko pertzepzio desitxuratu bat
daukagula, modu kontzientean esaten dugunaren atzean, modu inkontzientean
ezkutatzen diren ideia ugari dauzkagula (plano kontzientetik guztiz gaitzes
ditzakegunak). Ideiok inkontzientean mantenduagatik ere, gero gure ekintzetan
agertzen dira, batez ere boterearen kudeaketan, botere harremanetan. Feminista
garela aldarrikatu dezakegu, (eta are sinetsi ere) baina praktika matxistak eduki.
Zer ginateke orduan?
Bategatik edo bestearengatik, kontua da azkenean kontraesan ugari ditugula
guztiok. Hauek, saihestezinak eta beharrezkoa badira transformazio prozesu
batean, garrantzitsuena hauek identifikatu eta iraultzeko gure predisposizioa
da. Predisposizio hori neur daiteke gure ekintzekiko daukan autokritika mailan,
koherentziarako konpromiso mailan edota ezintasunak/gabezi eta akatsak
gainditzeko dugun determinazio mailan.
Jardun iraultzailerik ematekotan, batetik pentsamendu iraultzaile sendo
bat izatea, eta bestetik teoria eta praktikaren arteko lotura zorrotz izatea
ezinbestekoa da.

Ezabatu kontraesanak…:
Paradoxikoa izanik ere sarri ikusten dira aurrerakoiak, ezkertiarrak edota
iraultzaileak kontsideratzen garen pertsona asko eduki ideologiko kapitalista,
matxista, arrazista, xenofobo etab defendatzen, bai eta halako jokaerak
praktikatzen. Bizitzako hainbat gairekiko ikuspegi kritikoa garaturik badugu
ere, beste hainbat dimentsiotan ikuspegi atzerakoi, erreakzionario edota
indiferente ustelena erakusten dugu. Kontraesanak izatea ez da ordea, berez
txarra, txarra edo ona den bakarra kontraesan hauekiko hartzen dugun jarrera
da. Kontraesanok agerian jarri, aztertu eta gainditzekotan autokontzientziaren
lanketa ezinbestekoa da, eta honek, formakuntza ideologikoa eskatzen eta
ekartzen du. Kritikarako, eta beraz, autokritikarako formatzen gara.
Pentsamendua ez da inoiz sistema itxi bat. Ez da ideia sorta huts bat. Mundua
ulertu eta interpretatzeko ideia sare ireki bat da eta etengabe eraldatzeko
aukerari zabalik dago. Hala ez denetan, pentsamendu dogmatikoa dela esan
daiteke, eta kasu hauetan pentsaerak baino dogmak dira pentsamendua osatzen
dutenak. Errealitatearen interpretazio posible bat egia absolutuaren itxurarekin
jantzi nahi izatea da, ziurrenik, pentsamenduaren aldaketarako ateak ixtearen
ezaugarri, eta beraz, dogmaren oinarri.
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Dogmek gabezi nagusiena, errealitatearen dinamika aldakorrera egokitzen ez
direla da. Errealitatea etengabe aldatzen dago, eta aldakortasun horiek ametitzen
eta azaltzen dituen ikuspegia izan ezean, lehendik daukagun irakurketa itsu,
zurrun eta estuak ez digu balioko hainbat gertakari berri azaldu eta ulertzeko.
Berandu baino lehen, errealitateko aldaketen aurrean dogma zaharren
zentzugabetasuna agerian gelditzen da. Egiaren izenean eraikitako etxe handi
eta ustez seguruak apurtu egiten dira eta guk, dogma horien zuzentasunean
itsu-itsu sinisten bagenuen, puskail artean aurkituko gara, errealitatea ulertzeko
ezintasunean, ordura arteko eskemak apurtu izateak sortzen duen larritasunean
itota, ziurgabetasunak jota.
Pentsamendu askatzaile batek ezin du inolaz dogmatikoa izan, eta beraz, halako
pentsamendu bat osatzeko lehen lehenik dogma guztiak apurtu beharko dira:
pentsamendu nahiz jarrera dogmatikoak alboratuz. Pentsamendu aske eta
askatzaile bat garatzea, errealitatea bera sakontasunean ulertzeko gaitasunak
lantzean oinarrituko litzake, eta horrek, pentsaera errealitatearen aldakortasunera
egokitzea eskatzen du. Gure ideiak defendatu behar ditugu, gure esku dauden
tresna kritiko guztiekin, baina beti berrikusteko prest egon beharko gara.
Eraldatzen ez doan pentsamendua, hildako pentsamendua baita.

…bide bakarra gara gu:
Behin analisi eta interpretaziorako gaitasuna landuta, nor bere buruaren jabeago
izango da, bere bizitza modu autonomoago batean gidatzeko ahaldunduagoa.
Horratx bada askapen prozesuan pentsamendu askatzaile bat garatzearen
beharra.
Hau honela bada, pentsamendu askatzaile bat ez da barneratu beharko
genukeen produktu akabatu bat, txosten edo liburuxka batean aurkituko dugun
errezeta magiko bat. Eduki zehatzak baino gehiago, pentsatzeko modu berri bat
garatzean oinarritzen da, edukia baino gehiago forma, erantzuna baino gehiago
galdetzeko modua aldatzen delarik.
Errealitatearen aldakortasunera moldatzen den, eta aldaketa horien
funtzionamendua ulertzen duen pentsamendu bat, nahita ez, funtzionamendu
horren erreparatze eta frogatzetik soilik eraiki daiteke, esperientzia konkretutik
alegia. Hala bada, pentsamendu askatzailea urte luzeetan emaniko borroka
iraultzaileen irakaspenetatik osatzen da, hain justu ere iraultza gauzatzeko
bitarteko izateko funtzioaz. Pentsalari iraultzaile guztiek borroka esperientzia
konkretuetatik sortu dituzte teoriak: Marx, Engles, Lenin, Luxemburgo, Kollontai,
Gramsci, Mao, Angela Davis…
Iraultza sozialista bat burutzeko formazio ideologikoa zerutik erori, edota,
liburutegietan sortzen ez den bezala, formazio hau ez da izango ere saio
teoriko luzeetan barneratu beharreko produktu bat. Formakuntza edukiak
praktikari esker soilik osatu diren moduan, berauen ulertze eta barneratzea ere
praktika iraultzaileari esker soilik eman ahalko da. Ikasitakoa frogan jarri eta
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ondorio propioak ateratzen baditugu, hain zuzen. Dantzatzen edo larrua jotzen
praktikaren bidez soilik ikas dezakegun bezala, pentsamendu iraultzaile bat ere,
praktika iraultzaile bati loturik lortu daiteke soilik. Zentzu honetan, formakuntza
ideologikoa lanketa teoriko bezain praktikoa da, biak lotuta eta biak batera eman
behar dira. Honi PRAXIA deritzo14.

Eta bitartean… Bizi zutik!:
Lehenago esan da militanteen formakuntza ideologikoa bigarren maila batean
geratu izan dela. Baina ohar bat ezinbestekoa da hemen: formakuntza kontziente
eta planifikatua ez garatzeak (bibliografia zehatzak, mahai-inguruak...) ez du
esan nahi, inoiz, lanketa teorikorik egiten ez dugunik. Egunerokotasuneko
zapalkuntzak, botere harremanak, kontzeptualizatu ez arren, bizi ditugu
eta ulertzen ditugu. Euskaraz bizitzeko zailtasunak, heteronormak eta balore
sistemak, helduen boterea bizilagunak kartzelan ikusteak, familiako autoritate
patriarkala edo ikastetxeetako des-autonomia prozesuak ... txikitatik bizi ditugun
egoera hauek, hitzetan jartzea kostatzen zaigun arren, edo beste modura batean,
modu arrazionalean interpretatzea kostatzen zaigun arren, bizi ditugunez hauetaz
kontziente gara, modu enbrionario batean bada ere. Praktikatik dator eta teoria.
Kaleetan, asanbladetan, lantegietan, komisaldegietan, mobilizazioetan,
ekintzetan, bileretan, kartzelan... sistema kapitalista patriarkatuaren ankerkeria
gertu-gertutik ezagutzen dugu, eta bestelako jendarte eredu baten alde
borrokatzera ausartzeagatik estatuen biolentzia ere geure azalean sufritzea zer
den badakigu. Baina borrokatzen dugu. Eta borrokak berak, egoera iraultzeko
irakaspen baliotsuenak ematen dizkigu.
Hona hemen praktika-teoria-praktika prozesua, edo ekitearen dialektika:
aurretik esan bezala praktika ezberdinek horien gaineko teorizazio eragiten dute
ezinbestean, azalekoagoa edo sakonagoa izan daitekeena. Era berean praktika
horietatik eskuratutako teoriak modu egokian analizatzen baldin baditugu,
irakaspen interesgarriak eta ondorio erabilgarriak gureganatuko ditugu. Orduan
ikasitakoak gure praktiketan aplikatuko ditugu, eraginkorragoak izan daitezen.
Horrela, berriz praktikara jotzean, beste teoria berri bat sortuko dugu, eta prozesu
osoa berriro martxan jarriko da. Hau da teoriaren eta praktikaren aplikazioen
dialektika.
Baina hau automatikoki gertatzen al da? Beti ateratzen al ditugu ikaspenak
gure praktika politikotik? Ez noski, ezinbestean. Beharrezkoa da kontzienteki
garaturiko autokritika egindako guztiaren gainean. Honela praktika(autokritika)-teoria-(kritika)-praktika kateak ahalbidetuko du dialektika hau.
Beraz, militantzia da formakuntzarako, analisirako, eskolarik hoberena, eta aldi
berean, formakuntza eta analisia ezinbestekoa dira militantzia bera eraginkor
egiteko. Teoria eta praktika batzen diren unea da orduan militantzia.
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Hitzik ez, ekintzarik gabe, ekintzarik ez hitzik gabe:
Argalak esaten zuen “intelektualizatu militarrak, militarizatu intelektualak”
literalki hartzen ez badugu, hortaz ari da: mundua eraldatzeko praxiaren beharraz.
Gu, benetako hausnarketak, pentsatzeak, praktikara daramala konbentziturik
gaude. Teoriarik gabeko praktikarik ematen ez dela azken finean, eta lan
teoriko oro praktikara eramana izango dela. Guretzat Filosofia militantziatik eta
militantziarentzat egingo da, edo ez da Filosofia izango.
Honela Ekintzarik gabeko teoria, berbalismo hutsa izango da. Bulegotik,
katedretatik, egiten den espekulazio teorikoa. Teoriarik gabeko praktika,
berriz, aktibismo hutsa, munduaren gainean jardun bai, baina transformatzeko
gaitasunik gabe, gaitasun eraldatzailerik gabe.
Militantzia izango da ba teoria eta praktikak bat egiten duten unea, praxiaren
unea.

Ekintza, praktika

Sakrifikaturik
teoria=
aktibismoa

Gogoeta, teoria

Sakrifikaturik
teoria=
berbalismoa

Praxia

Norberak badu bere haria korapilo honetan:
Praxi iraultzaile hori burutu ahal izateko prestatu behar gara, gure bizitzako
edozein momentu eta alorretan egiten dugun guztia, askapen borrokari ekarpena
izan dadin. Eskoletan gaudenean, lantegietan, aisialdiko jardueretan, familian,
autobus geltokietan, kafetegi edo tabernetan... edozein jardun kotidianotik
eraldaketan nola sakondu dezakegun adi egotea. Argi ikusten dugu, praxi
iraultzailea garatzeko arlo desberdin ugari daudela, nork beretik tiratzen
asmatzea dela gakoa, guztien elkartze eta elkar eragiteez lortuko baitugu
askapena. “Abertzale es aquel que todos los días hace algo por la liberación
de Euskadi” Idatzi zuen Txabi Etxebarrietak, egunerokotasunean egingo diren
ekintza txikiek, aldaketa handiak ahalbidetuko dituztenaz kontziente. Praxi
iraultzailea bizi eredua bihurtzen denean hasten dira aldaketarako aukerak.
Teoria, praktika…eta eraldaketa. Hori da formakuntza plan baten benetako
jarduteko modua. Eraldaketan sakontzen ez bada, teoriak forma hartzen ez badu,
teoria txarra zenaren seinale, berriro pentsatzeari ekin beharko diogu, beraz.
Leninek esan bezala“teoria iraultzailerik gabe ez dago praktika iraultzailerik, eta
alderantziz”
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Desorekarik al dago militantziaren diskurtso teoriko-ideologiko eta praktikaren
artean? Eta zuregan?
“bost kontraesan baino gutxiago dogma da” moduko esaldiak erabiltzen al dituzu
zure burua justifikatzeko? Benetan, praktikan, iraultzailea al zara? Iraultzailea
zara?
Ekintzak burutu aurretik diskurtso bat eraikitzen al duzue horiekiko? Adibidez?
Zer helbururekin?
Praktikatik irakaspenak jasotzen dituzun modura ahalegintzen al zara teoriaren
bidez praktika aberasgarriagoa egiten? Nola?
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1.5.

FORMAKUNTZA
PLANA:

10 aholku pentsamenduaren kultura batentzat15:
Pentsatzen ikasi behar dugula argi geratu zaigu. Baita bide hori zaila izango dela,
ditugun aurreiritzi eta jakintzak zapaltzailea den sistema batek ekoitzi dituelako.
Bidea ibiltzean soilik ezagutzen dugunez, horra pentsatzen ikasten hasteko
hamar bidezidor proposamen.
1. Lehena, hizkuntza litzateke. Thomas Sankarak esan zuen:
“Inperialismoarentzat garrantzitsuagoa da kulturalki dominatzea militarki baino.
Dominazio kulturala malguena da, eraginkorrena, merkeena. Gure eginkizuna
gure mentalitatea deskolonizatzean datza.”
Gure pentsamendua zapaltzen gaituen sistemarengandik aldentzeko, gure
herriaren hizkuntzan eta kulturan sakondu eta landu beharko genuke ezagutza.
Izan ere, ez dugu sekula gure errealitatea, bizi ditugun egoeren arrazoiak, honen
kontraesanak eta aukerak ezagutuko, ez baldin baditugu euskal hizkuntza,
historia eta kultura ezagutzen. Gure hizkuntza eta kultura ezagutzea ez da soilik
helburua, tresna eta bitarteko ere bada. Euskara da gure territorio libre bakarra.
2. Aipatu dugu pentsamenduaren lanketa kolektiboki landuko dugula,
baina oso garrantzitsua izango da psikologikoki, moralki, politikoki, artistikoki,
afektiboki eta bitalki motibaturik egotea, baita noski, taldekideekiko.
Pentsamendua askatzea lortu dezakegula sinetsi behar dugu, zaila den arren
egitea posible dela. Maiz gertatzen da, gai ez garela sinestea eta testu baten
aurrean behar baino lehenago amore ematea. Dena gaizki egiten dugula
sinestarazi nahi diguten arren, ez delako egia, guk konfiantzaz eta motibazioz
ekin behar diogu formakuntzari.
3. Edozein ariketa intelektual ganoraz garatu ahal izateko, memoria
ona edukitzea ezinbestekoa da. Pentsamendua egoki lantzeko ahalik eta
informazio gehien integratu behar dugu, teoria ezberdinak elkarlotuaz, datuak
kontrastatuaz... Ariketa horiek guztiak memoria ona edukitzea exijituko digute.
Momentu ezberdinetan burutu ditzakegu memoria ariketak, adibidez irakurtzen
ari garenean 20 edo 30 minutuan behin deskantsatuz, eta deskantsu tarte
horretan landu berri dugunarekin eskema txiki bat eginez. Edo lotaratzeko orduan
egunean zehar eskuratutako bizipenetatik, garrantzitsuak iruditzen zaizkigun
datuak gogoratuz eta antolatuz. Ariketa hauek gure memoria hobetuko dute,
pentsatzerako orduan informazioaren erabilera erraztuz eta egunero irakaspen
gehiago eskuratzen ahalbidetuz.
4. Egunerokotasunean datu politiko, ekonomiko, zientifiko, kultural,
estatistiko edo erreferentzial berriekiko etengabeko kuriositatea edukitzea
ezinbestekoa izanen da, horretarako kuriositate kontzientea behar dugularik.
Datu horiengandik eskuratu dezakegun informazioa epe laburrera erabilgarria
ez bazaigu ere, gure pentsamenduan eragin zuzena dute. Izan ere, datuok
15. Aholku hauek Giloren aipaturiko “Aprender y atreverse a pensar bien” lanekoak dira.
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gure pentsamenduaren hedapena zabaltzen dute, horrela pentsatzerako
orduan arlo edo esparru ezberdinak jorratu ahal izango ditugu. Bestalde,
jarrera kurioso hau erlazionatuta dago askapen prozesuan militante orok izan
beharko lukeen izaerarekin, hau da, kuriositatea errealitatearekiko jarrera
problematizatzailearekin edo etengabeko zalantza eta galderak formulatzearekin.
Beraz, dentistaren itxarongelan gaudenean, jesarri bezain laster, ez dezagun
whatsapp-a zuzenean begiratu. Kuxkuxeatu ditzagun azaleko zientzia, osasun,
ekonomia, internazionalismo, filosofia edo literatura aldizkariak. Hori bai, prentsa
arrosa dagoen lekuan utziz (edo zaborretara botaz, libratu ditzagun gainontzeko
herritarrak!). Edo egunkaria erosterakoan ez gaitezen politika edo kirol ataletara
zuzendu beste orrialde guztiak erreparatu gabe, bertan eskaintzen zaigun
informazio oro lagungarria izango baita edozein analisirako.
5. Formakuntza teorikorako plan bat edukitzea, bi helbururekin:
batetik, egunerokotasunean eta militantzian aurkitzen ditugun arazoenganako
ezagutza handitzea, eta bestetik, ezagutza zehatz eta partzial horiek marko
teoriko orokorrago eta globalagoen baitan txertatzea; ezagutza zehatz horiek
perspektibaz osatu eta egonkortu ahal izateko. Orain arte hitz egindako praktika
eta teoriaren batura, litzake hau, teoria konkretua eta orokorra lotu ahal izateko.
6. Formakuntza planak kuriositate kontziente hori bideratzeko eta
eraginkortzeko balioko du, lortuko dugun informazioa estrategia politikora
bideratuz. Honela, datu kutxa bat sortu beharko dugu, informazioa eskuragarri
edukitzeko une oro. Datu Kutxa hau ez da soilik metafora bat izanen, gure
garunean modu ordenatuan erabilgarri izango den informazioa izango
da, egunerokotasunean erabili ahalko duguna. Honela, FMI zuzendariaren
deklarazioak PNVko jauntxoen proposamenekin lotzen jakingo dugu; edo UPNren
aldarrikapenak memoria historikoaren inguruan Gerra Zibileko gertakariekin.
Helburuen araberako informazio kutxa osatzea, beraz.
Kuriositate kontzientea norabidetzeko estrategia politikoaz gain, formakuntza
planak (norbanakoarenak, zein kolektiboarenak) hiru galdera hauek planteatu
beharko ditu, lehenik eta behin: zer dakigu? Bestetik, zer dakigu ez dakigula?
Eta azkenik, zer ez dakigu ez dakigula? Azken galdera hau korapilatsua dirudien
arren hiruretatik garrantzitsuena izan daiteke.
Datu bat eskuratzean ezertarako balio ez digulakoan baztertzen badugu,
hirugarren galdera presente ez dugunaren ondorio izango da. Datu guztiak
erabiltzen jakin behar dugu, momentuan nola egin ez dakigun arren, gerora
erabilgarri izan daitezke. Hipotesiak egitean datza estrategiaren eta orokorrean
pentsamenduaren gakoak, eta asmatzeko ahalik eta aukera gehien eduki nahi
baditugu, ahalik eta datu gehien kudeatu beharko ditugu. Informazio guztia
ordenatzeko, une oro hiru galderak presente eduki beharko ditugu, beraz.
Gure zelai teorikoa ahalik eta handiena bilakatzen ahalegindu behar dugu,
edozein momentutan erabilgarria izan daitekeen informazio hori eskuragarri
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izateko. Ez da informazioa hutsa, tresna politikoa da. Gure ezjakintasuna
onartzea, umiltasun ariketa osasungarria izateaz gain, ondo pentsatzeko gakoa
ere bada.
7. Bestalde, pentsamendu egokirako egoera lasaia bilatzea oso
komenigarria da. Militanteok jakin badakigu badirela erabakiak hartu beharreko
une asko, zeinetan lasaitasuna izan ezik, beste sentimen guztiak ematen diren.
Askotan kontrakoa entzuten den arren, egoera tentsoetan kontzentrazio maila
txikitu egiten da. Horregatik gure pentsamendu blokeatuko ez duen egoera bat
irudikatu behar dugu: lasaitasun mentala, eta hori lortzeko beharrezkoa den
ingurunea.
Hau da, egoeraren urgentziak, tentsioak eta ezinen egonak ez dira gure
pentsamendura trasladatu behar, gai izan behar dugu egoera horien aurrean ere
lasaitasunean pentsatzeko. Eta horretarako, momentu oro pentsamendu lasaia
izateko, gure pentsamendua “entrenatzen” hastea da hoberena, behar dugun
unean arnasa hartzen jakin eta blokeatu gabe pentsatzen jakiteko.
8. Pentsatzeaz nekatzen garenean (nork esango luke!) hoberena ez
da deskantsatzea, deskonektatzea, baizik eta beste zerbaitetan pentsatzea.
Horretarako “kezka” ezberdinak edukitzea da egokiena. Ez noski kezka larriak,
halabeharrez, hobby edo interes ezberdinez ari gara. Honela, herriko diagnosia
egiten ari garela, edo kapitalaren lehen akumulazioa ikasteaz nekatzean,
zuzenean futbola edo Goenkale ikustera joan beharrean, beste zerbaitetan
pentsatzen jartzea da egokiena, ahalik eta gai gehien eta anitzenak jorratuz:
Roque Daltonen olerkietatik, pikondoak landatzeko garai egokienera; software
librearen erabileratik, josten ikastera; koloreen ontologiatik, antimateriaren
bilakaerara. Garuna tai gabe lanean edukitzean, pentsatzeko ohitura hartzen
arituko gara. Gure makinatxoa engrasatzen, gure jakintza eta pentsamenduan
ikasten eta hazten.
9. Noski, batzuetan ez du balioko beste zerbaitetan pentsatzen jartzeak,
nekatuegiak gaudelako. Pertsonak gara, eta erabili berri dugun metaforatxoa ez
da baliagarria, ez gara makinak. Gorputza ondo mantendu behar da, aktibo eta
osasuntsu, eta horretarako deskantsua ezinbestekoa da. Lotan gauden denboran
gure gorputzak energiak berreskuratzeaz gain, garunak bere lana egiten du,
informazio ezberdinak elkar lotuz, berriak sortuz. Burukoarekin kontsultatzeak,
jakintza ordenatzen laguntzen du, hurrengo egunerako ikasketa prozesurako
gorputza prestatzeaz gain.
Gorputzaren zaintza beraz, pentsamenduaren eta askapenaren zerbitzura jarri
behar dugu. Bizitza osasungarria edukitzeak (sozialki nahiz biologikoki), subjektu
bezala gure proiektuak aurrera ateratzeko bidea izango da. Honela, elikadura
zaintzea, kirol pixka bat egitea, drogak ahalik eta gehien baztertzea, barre egitea,
mendira joatea, finean, bizi eredu osasungarri bat edukitzeak gure buruen
gaineko kontrola handitzea ekarriko du. Gure gorputzak gure mesedetara
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egon daitezen. Dutekoek abestu bezala “Ekintza zuzena, gure bizitzen gain,
berjabetza!”
10. Azkenik, ezinbestekoa izango da ere aipaturiko guztia sorkuntza eta
artearekin uztartzea. Pentsamendu benetan askatzaile bat garatu ahal izateko
sorkuntzan oinarriturik izan beharko da, artea kontsumitu eta ekoiztea guztion
eskubide eta betebehar bihurtuko delarik. Artea kokatu duten aldareetatik jaitsi
eta herri guztiaren ondare bilakatu beharko dugu. Ez dakigula margotzen edo
abesten esaten diguten bakoitzean, kolore gehiagorekin abestuz eta ozenago
pintatuz erantzun beharko dugu. Arterik gabeko pentsamendua, pentsamenduerdia da.
Gure bidezidorren kartografia hau laburtzeko:
1. Euskaraz eta euskal kulturatik
2. Motibazioa
3. Memoria
4. Kuriositate kontzientea
5. Formakuntza plana (konkretu eta orokorra)
6. Datu Kutxa
7. Egoera lasaiak
8. Interes bat baino gehiago izatea
9. Bizi eredu osasuntsua
10. Artea eta sorkuntza

Formakuntza. Nondik hasi:
Formakuntza plan batek aurretik aipatutakoaz gain, lekuan lekuko errealitate eta
militantziara egokitu behar du. Horretarako hurrengo bi pauso hauek betetzea
litzateke metodo eraginkorretako bat:
1. Estrategia. Lehenik, gure herriko, auzoko, hiriko... errealitatea kritikoki
aztertu beharko genuke: zein gatazka ematen diren, nola, nork hartzen
duen parte, zergatik, noiztik.... Ikerketa hau ondo burutu ostean,
errealitate horri aplikatu nahi diogun aldaketa erabaki beharra dago.
Sendagileen jergan diagnostiko bat egin eta sendabidea ematea. Analisi
politiko bat egin eta plangintza diseinatzea.
2. Behin estrategia diseinatua, eskuartean dugun gaia lantzen hasiko gara,
eta hortaz gure praktika militanteak estrategia horrekiko formatzen.
Baina formakuntza plana diseinatzen hasi baino lehen, herriarekin
egindako antzeko ikerketa eta analisia egin beharko genuke, plan
horretan parte hartuko dugun pertsonon funtzionatzeko modua aztertuz.
Gure burua ere ondo ezagutu behar dugu formakuntza bideratu ahal
izateko; beraz, nolakoak garen, zer gaitasun ditugun, nola funtzionatzen
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dugun, zer baliabide eta ahulezia ditugun eta beste hainbeste ezaugarri
aztertzean, formakuntza plana nola diseinatu jakingo dugu. Ez
dakigunaren araberakoa izan behar da bada formakuntza plana.
Bi urrats hauek kolektibo bati dagozkion urrats eta planak dira, eta beraz,
kolektiboki jorratu behar dira. Irakurtaldiak, hitzaldiak, antolatuta ere, kontraste
ariketak kolektiboki garatzea da gakoa, gure interes berdinak konpartitzen
dituzten gazteekin. Irakasle-ikasle dikotomia hautsi egiten da batera jarduten
duten ikasketa taldeetan, gai konkretu batean, batek besteak baino gehiago
jakin arren, azken finean, interes eta helburu berdinak izango dituen kolektiboa
izanik, ezagutza eta jakintza ez dira eta inoren pribilegioa izango (eskolan ez
bezala).
Kolektibo batean antolatuko ez den formakuntza ere ezinbestekoa izango da,
esan bezala, norbanako bezala lan handia egin beharko dugun. Autokritikatik
hasi beharko da gure buruaren lanketa. Gure pentsatzeko metodoa aztertzetik,
hain zuzen. Arazo bakoitzaren aurrean hurrengo galderak egin beharko dizkiogu
gure buruari: Zein iritzi daukat gaiaren inguruan? Nola sortu dut iritzi hau? Nirea,
propioa da, eztabaidan garatutakoa, edo norbaiti entzundakoa erreproduzitzen
ari naiz? Zenbat hausnartu dut aldez aurretik gaiaren inguruan? Aldagai guztiak
kontenplatzen ari naiz? Ezagutzen al dut aldagai bakoitzaren historia? Zer
falta zait ulertzea? Edo beste modu batean galdera hauek egitea: zer dakit
gaiaren inguran? Zer ez dakit? Eta garrantzitsuena, zer ez dakit ez dakidala?
Bestetik, gure iritzien sendotasuna kritikatzea ere ezinbestekoa izango da. Iritzi
bakoitzaren inguruan betaurrekoak jartzea: Nazio-Klase-Genero ikuspegi batetik,
zeinen aldeko posizio politikoa dakar irakurketa batek edo besteak? Eta zergatik?
Hemendik ateratako ondorioen arabera jakingo dugu zertan sakondu beharko
dugun, nondik hasi. Azken batean, formakuntza ez da testu sakratu bat topatzea.
Erantzun guztiak izango dituen formula ondoan edukitzea. Unean unekoa da
formakuntza, behar eta gorputz bakoitzaren araberakoa. Auzo eta borroka
bakoitzaren araberakoa.
Norberak, kolektiboaren baitan eta borrokaren baitan, ahalik eta informazio eta
irakurketa gehien egiteko gaitasuna izango da helburua. Analisirako tresnak
lortzea. Pentsamendu kritiko eta erradikalerakoak. Norbanakotik abiaturiko bidea
da formakuntza, elkarrizketaren bitartez, bestearekin eta errealitatearekin talkan
garatuko den bidea. Mundua ulertzeko bidea, mundua eraldatzekoa.
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Nola lantzen duzu pentsamendua? Zer ahalegin berezi egiten duzu? Zergatik ez
diozu garrantzirik ematen? Ondo pentsatzen al duzu jada?
Zergatik (ez) duzue formakuntza plana estrategiarekiko? Nola burutuko duzu
formakuntza? Zer lan teoriko egingo dituzue? Eta praktiko?
Aztertu al duzu zure burua edo taldea formakuntza plana egin aurretik? Praktikan
formatzera aldera ba al dakizu nola txertatu teoria hori zure bizimodura?
Zer arrazoiengatik erlazionatzen duzu formakuntza denbora-galtze teorikoarekin?
Nola izango dituzu praktika iraultzaileak zure burua teorikoki eta praktikoki
formatu gabe?
Ba ote duzu formazio (teoriko-praktiko) nahikorik iraultzailea izateko?
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2.1.

SARRERA:

Pentsamendu metodo egokia praktikan jartzea ez da, ikusi dugun bezala, gauza
erraza. Asko dira bidean jartzen dizkiguten eta beraz, jartzen ditugun oztopoak.
Interes ugari daude zapalkuntza existitzen den jendarteetan egoera ez aldatzeko.
Zentzuzkoa da zapaltzaileentzat, noski. Zapalkuntza badela onartzen badugu,
zapaltzaile eta zapaldu dikotomia bat badela ere onartzera behartuak gaude,
interes eta jokamolde ezberdinez osaturiko, gutxienez, bi giza-talde alegia.
Zapalkuntza, modu ugarietan emana dela ezin ahaztu dezakegu, eta lehen
ikusi bezala, klase, sexu-genero, nazio edo adinaren araberako zapalkuntzak
bereizi ditugu. Gehiago ere topa genitzake, izan sexualitate, espezie, jatorri,
gaitasun fisiko-psikiko, rol edo dena delakoagatik. Eta hau onartzean, hau da
zapalkuntza ugari daudela onartzean, beste zerbait ere onartzen ari gara
ezinbestean: zapaldu zapaltzaile dikotomia ez dela horren zurruna. Ez daudela
alde batean zapaltzaileak eta beste alde batean zapalduak, modu argi batean
bereiz daitezkeenak. Edo beste modu batean esateko, bizitzaren esparru batean
zapalduak gaudenak beste batean zapaltzaileak garela. Boterearen mapa
beraz, elkarlotutako puntu ugariz osatua dago, harreman sozial mikroenetatik,
makroenetara pasatzen dena, Michel Foucault pentsalariak esango zuen botere
kapilarra, hain zuzen.
Ongi da. Zapaltzaile ugari daude, eta gu geu ere zapaltzaileak gara bizitzako
hainbat eremuetan.
Onarpen honek ordea, bi ondorio ditu, arretaz aztertu beharrekoak:
1. Denak zapaltzaile-zapaldu garenez, ez dago zapaltzaile vs zapaldu
dikotomiaz hitz egiterik, inolaz ere.
2. Bizitzako esparru guztietan zapaltzaile eta zapalduaren papera
aldatzen den arren, jendartean, orokorrean badago menderatzailea den klase
bat, ekoizpenaren gainean kontrola duena eta bere botere materialaren
ondorioz, jendarteko eremu guztietan eragina duena.
Honela, historikoki klase burgesa eta langile klasea bezala ezagutu dira gaur
egun dauden bi klase nagusiak. Eztabaida teoriko ezberdinek langile klasearen
nolakotasunaz eztabaidatu arren (kondizio objektibo eta subjektiboak aldatu
direla, gaur egungo langileria ez dela duela 150 urte zen berdina, etab.)
esan dezakegu, kapitalismoak dirauen bitartean, beti egongo dela ekoizpen
bitartekoen jabe den klase bat (kapitalistak edo burgesak), eta bizitzeko bere
lan indarra saltzera derrigortua dagoen klase bat (langileria). Urteak pasa
arren, burgesiaren nolakotasuna ez da gehiegi aldatu: geroz eta aberatsagoa
eta urriagoa den klase bat da, klase bezala ondo antolatuta dagoena,
eta printzipio nagusi bezala jabetza pribatua eta merkatu librea dituena
(askatasunaren izenpean batzen dituztelarik). Milaka urteetako garapena
izan duen patriarkatuaren ondorioz, klase hau gizonez osaturik dago, gizon
zuriz, hain zuzen. Hauek dira Occupy mugimendukoek %1 deitzen dituztenak,
munduko aberastasunen %20a kontrolatzen dituzten familia-buruak. Munduko
aberastasunen %20a kontrolatzen duten hainbat familia-buru hain zuzen
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Bestetik, aipaturiko langileriaren nolakotasuna urteen poderioz aldatu dela
esan dezakegu. Ez oinarrizkoenean (hau da, bizitzeko beste norbaiti lan indarra
saldu beharra) baina bai beste hainbat aspektuetan. Lehen apurketa handiena,
mendebaldeko eta gainontzeko herrien arteko langileriarena da. Kapitalismo
post-industriala aldarrikatzen duten horiek, ahaztu egiten duten afera da honako
hau, industria pisutsua eta manufaktura ez direla desagertu, eta nahiz eta ez
diren mozkin gehien ematen dituzten sektoreak, merkatua gaur egun egituratuta
dagoen moduan sostengatzeko ezinbesteko pieza da. Hau da, Asia, Afrika eta
Latinoamerikako langileek bizi duten egoera, nekazari eta proletario bezala bizi
dutela, hain zuzen. Honela, langileriaren egoera geroz eta prekarioagora joan da
kapitalismoa garatu den urte bakoitzean, baina muturreko miseria desplazatuaz,
eta ez noski, desagertuaz. Langileria, aldatu bada (eta zalantzagarria da hau ere),
klasebezala duen autokontzientzia aldatu delako izanen da. Kapitalismoaren fase
berriak ekoiztutako langile berriek, eta batez ere, hiperkontsumismoaren bizi
ereduak sorturiko subjektibitate berriek, klase bezala antolatzeko eta kontziente
izateko ezintasuna ekarri dute, langile klasearen kondizio objektiboekin soilik
gaudelarik egun, ia-ia.
Honekin, beraz, jendartea gutxienez bi klase nagusietan bereiz daitekeela
esan dezakegu. Bereizketa honek, bere zailtasunak ekar ditzakeela uste dugu,
produkzio sisteman dauden funtzioak eta berehalako bizitza ekoizteko, bitarteko
materialen kudeaketa ezberdinak daudelako langile moten arabera (nekazariak,
langile industrialak, zerbitzuetakoak, funtzionarioak, lan intelektuala egiten
dutena, lan ikusezina egiten dutenak, ...). Baina, gutxienez hemen dugun
asmorako (pentsamendu dominatzailearen analisia, eta ez klase jendartearena)
balio digulakoan gaude. Beraz, jendartea menperatzaile eta menperatuetan
banatuta dago, kapitalista txuri heterosexuala delarik menperatzailearen irudia.
1789an estatu frantsesean iraultza eman zenean, hainbat gako kontuan hartu
behar dira. Besteak beste, ulertu behar da, ekoizpen moduek merkataritzaren
araberako ekonomiara bideratuak egotean, hirietan antolatua zeuden burgesiaren
boterea handitzera eraman zuten. Honela, ekonomia beraren antolaketa, interes
material konkretu batzuei erantzuteko berrantolatu zen, hala beharrez, klase
interes partikular batzuen mesedetan.
Sarrionandiak kontatzen digu ere: “Burgesia frantsesak Frantziako Errepublika
fundatu zuenean, bere gisako estatua antolatu zuen, bere kultura eta
hizkuntzarekin. Eredu idealeko errepublika demokratikoa plaza huts bat da,
derrigorrezko kulturarik edo ohiturarik gabe, herritarren biltzarra egiten denekoa.
Baina estatua ezin zen hutsik sortu, herria errepresentatzeko, eta nazioa sortu
zen, burgesia frantsesaren ereduko berdinketa planifikatua aurrera eramanez.
Libertatea eta egalitatea proklamatu ziren. Baina, justizia berdintasunaz
gainera, ez zen “berdintasun sozioekonomikoa” entseatu, errepublika idealean
egingo litzatekeen eran, herritarren errenta parekatuz lehenengo. Berdinketa
“homogenizazio kulturalaren” zentzuan eraman zen aurrera, guztia frantses
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bihurtuz. Instrukzio publikoa izan zen medio nagusia, nazio-kide guztiak burgesia
frantsesaren hizkuntza eta kultura ereduetara moldatu eta citoyen-citoyenne
bihurtzeko.
(...) instrukzio publikoa, administrazioa, soldadutza, justizia eta baliabide guztiak
erabili ziren estatugintzan. Eskola zen nazioa ezartzeko erremintarik ahaldunena:
beste hizkuntzak baztertzeaz gainera, liburuetako frantses eredugarria ezarri
zen, burgesiaren hitz egiteko modua, herri xehearen hitz egiteko eta pentsatzeko
modua gaitzetsiz. Justiziaren eta kartzelaren papera ere ez zen gutxiestekoa izan,
agintearen eta jabegoaren arauak ezartzeko jendearen gogoan. Inork ez zuen
zein naziotakoa zen dudarik izango, edozein lege hausteagatik nork eta nongo
kartzeletara eramango zuten bazekien.
Mende bat eman zuen Frantziako estatu errepublikanoak mugen barruko
jendea asimilatzen. Errepublikak gizabanako partikularrari indibidualizazioa
ematen zion, hau da, eskubideen nolabaiteko aitortza, baina aldi berean,
totalizazioa ezartzen zion, gizabanako arrazional, autonomo eta ustez eragile
horien guztien totalitate uniforme bat moldatu behar zelakoan16”.
Estatu modernoaren sorrerak, proiektu politiko zehatz bati erantzuten dio,
burgesiaren proiektua. Askatasuna handitu egiten da “gizartea” eta “gizartezibila” sortzean, (mugitzeko askatasuna, elkartzekoa, esatekoa, pentsatzekoa..),
baina soilik eskubide forman. Hau da plano formalean ezerk ez dizunean ukatzen
ekintza bat edo bestea egiten. Askatasun burgesa da honakoa, gizakia ez
baita forman bizi, mundu materialean baizik. Mugitzeko askatasuna mugitzeko
baldintzei lotuta (lana egin behar ez izatea, minimo materialak edukitzea…) ez
badago, paper bustia baino ez da.
Gizarte zibila, askatasuna bezalako mitoen gainean eraikia izan da. Bere
pentsatzeko modua, bere subjektibitatea, moldatuta dago proiektu politiko
zehatz bati zeinetan, ez diren behar “norbanako kultuak, soilik terreno
ultraespezifiko batean formatutako pertsonak, eskema produktibora mugatuko
direnak, hau zalantzan jarri gabe” (Marx, K. ,Filosofiaren Miseria).
Kapitalismoa den proiektu politikoaren eraikuntzak beraz, ideologia baten
osatzea eta inposatzea ekarri du, subjektu mota bat sortuz: frantses gizon
heterosexuala bazen XVIII.mendeko Frantzia horretan, egun, globalizatua den
(mendebaldekoa, esan nahi da, noski) subjektu apolitiko eta hiperkontsumista
da beharrezkoa. Indibidualismoa, estereotipoekin obsesioa, etnozentrismoa,
matxismo eta familia eredu tradizionalak, publiko eta pribatuaren arteko
irakurketak… aurretik aipaturiko ideologia aparatu guztiek sortu duten
subjektibitatea da honako hau. Ideologia dominatzailea.
Ideologia dominatzailea ideologia neoliberala da, arrazista, klasista eta matxista
direlarik oinarrizko ideiak. Klase dominatzaileak, hau guztia sostengatzeko
metodo filosofiko bat du, pentsamendu metodo bat: Idealismo metafisikoa.

16. Sarrionandia, J. “Moroak gara behelaino artean?” 353-355 orr.
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2.2.

IDEALISMOA:

Idealismoa edo materialismoa?:
Idealismoak eta materialismoak, zentzu filosofikoan, ez dute zer ikusirik
termino hauei dagozkien adierazpen ohikoekin, egunerokotasunean erabili ohi
ditugunekin, alegia. Normalean norbait idealista dela esatera bagoaz, ideal
batzuengatik, ideologia, amets edo utopia batzuengatik mugitzen dela esatera
goaz, lortu ezinak direnaren konnotazioekin, gainera. Materialista dena, aldiz,
interes edo objektu materialak lortzea lehentasun duenari esan ohi diogu.
Pertsona kontsumista da materialistaren adibidea.
Idealismo filosofikoa, aldiz, mundua ideien eta pentsamenduen isla dela ulertzea
da, kontzientzia eta espiritua lehentasunez hartzea, alegia, kanpo munduaren
aurrean. Lehenengo dagoena kanpo munduaren interpretazioa litzake, hau da,
barne mundua.
Materialismoak dio, izenak erakusten duen lez, materia dela denaren oinarria,
dena ateratzen dela materiatik. Gure ideiak, gure pentsamenduak edo gure
auto-kontzientzia (gure espiritua) materiaren produktua dira, gure gorputzarena
edo gure garunaren. Espekulatzailea izan behar da oso, kontzientzia edo
pentsamendua, garunetik kanpo eman daitekeela esateko (edo iradokitzeko,
“ezin dugu inoiz jakin” bezalakoekin). Gure ideiak ez datoz zerutik; abstraktuenak
diruditenak ere, matematikak bezala, mundu fisikoan dute sorburua (adibidez,
zenbatzeko sistema hamartarraren oinarria, gizakiok eskuetan ditugun hatz
kopurua da).
Idealistentzat erreala den bakarra pentsamendua da, beste guztia ezin dugu
ezagutu, ezin dugu jakin ea kanpoko mundua existitzen den edo ez. Kanpoko
mundua gure ideien produktua dela diote, hauen islada, eta beraz, mundua soilik
existitzen dela honen gainean pentsatzen dugun neurrian. Momentu batean
esango dute, unibertsoan gure kontzientzia baino gehiago dagoenik jakin ere
ezin dezakegula egin. Denoi datorkigu Descartesen Jeinu maltzurraren jokoa,
ezta?

Idealismoaren oinarriak:
1. Espirituak materia sortzen du
2. Materia ez da existitzen gure pentsamendutik kanpo, eta beraz,
guretzako ez da ilusio bat baino
3. Gure ideiak dira gauzak sortzen dituztenak.
Egia al da beraz, gauzak gure baitan, gure pentsamenduan soilik existitzen
direla? Afera hau ikusi aurretik, bi bereizketa egin behar ditugu:
Errealitate subjektiboa: gure baitan, gure pentsamenduan den errealitatea.
Iritziak, ideiak…
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Errealitate objektiboa: gure pentsamendutik at den errealitatea.

Mundua eta gauzak gure pentsamenduan bakarrik dela erakusteko,
Berkeley-k errealitatea bere ezaugarrietan (kolorea, neurria, dentsitatea, etab.)
deskonposatu zuen. Erakutsi zuen, propietate horiek ez daudela objektuetan
eta gauzetan, subjektu bakoitzaren baitan baizik. Mundua ikusten duenaren
begian dago bezalako argudiaketak ematen dira. Falazia edo tranpa argia da
ordea, ezaugarriak subjektiboak direla baieztatzean (subjektuaren araberakoak),
objektuak subjektiboak direla baieztatzen da, hau da ez direla existitzen!
Idealismoa baina, ez da beti horren bistan agertzen, disimulaturik ezkutatzen da
filosofia ezberdinetan, are zientzialari askoren buruetan ere.
Materialismoa eta idealismoaren artean hirugarren filosofia bat ere kokatu ohi da,
agnostizismoa. Honen bultzatzaile nagusiak Hume (1711-1776) eta Kant (17241804) izan ziren, bide ezberdinetik, idealismoa eta materialismoa elkartzen saiatu
zirenean.
Errealitatea ezagutzea alferrikakoa da, aparientziak baino ezin baititugu
ezagutu. Horregatik deritzo agnostizismo, greziarretik, a ukapena, eta gnosticos,
ezagutzeko ahalmena, hau da, ezagutzeko ezintasuna.
Honela, ezin dugu fondoan, azken instantzian, jakin mundua nolakoa den, soilik
irudipenak nolakoak diren jakingo baitugu. Euren argudiaketaren arabera, jakin
dezakeguna da nolako den “objektua guretzat” eta ez “objektua bere horretan”.
Hauentzat, beraz, mundu objektibo bat existitzen da, baina ezagutu ezin
dezakegun mundu objektibo bat. Engelsek “lotsaturiko materialistak” deituko
die, mundua existitu bai, baina bera ulertzeko moduak onartzen ez dituztelako.
Leninek berriz: “karraskatu agnostikoa, eta horra hor idealista!”
Eztabaidak beti luzeak diren arren, praktikaren irizpidean dago gakoa.
Materialistek praktika onartzen dutenez, hau irizpide eta arau bihurtzen
da, praktikaren bidez ezagutzen dugu teoria. Mundua eraldatu badezakegu
aurreikusitako ondorioekin, ezagutzen dugulako izango da. Kautxua landu
badezakegu, kautxua bere horretan ezagutzen dugulako izango da.
Agnostizismoaren atzean idealismoa ezkutatuko da beraz, mundua ezagutu
ezin denaren ideian gotortzen diren inakziorako pentsamenduak. Gaur egun
ugariak dira ere honelako posturak mantentzen dituztenak. Posmoderno deritzon
ikuspegia, (batzuetan) honelako zerbait dela esan dezakegu. Egia ezin da jakin,
dena erlatiboa edo likidoa da… Honela, egiaren definizio bat ematen da, eta
definizio horretatik abiatuta errealitatea interpretatzen da. Ideiaren araberakoa
egiten da orduan errealitatea: ideiak sortzen du errealitatea. Eta errealitateak
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Idealistentzat mundua ez da errealitate objektibo bat, baizik eta subjektiboa.
Materialisten arabera, ordea, bada ezagutu daiteken errealitate objektibo bat,
gure pentsamendutik aparte.

Ideiarekin bat egiten ez badu… okerrago berarentzat!
Barregarri uzten ari garen arren, ikuspegi hauen ondorioak serio hartu beharko
genituzke, azken batean, gaur egungo diskurtso ugarietan txertaturik baitaude,
batzuetan guk geuk erreproduzitzen ditugularik ere. Historia klase borroka bezala
amaitu da, ezin da ezer aldatu, dena da erlatiboa eta beraz norberak bere iritzia
eduki dezake, bizi ditzagun gure bizitzak ahal dugun alaien eta utzi iraultzak eta
kontu horiek albo batera... bezalako esaldiak ikuspegi honetatik datozelakoan
gaude, ikuspegi idealista kamuflatuetatik.

Identifikatzen al duzu pentsamendu idealista eguneroko bizitzan? Non? Eta zer
eragin du bere erabilpenak?
Egunerokotasunean, hezkuntza adibidez, ez al zaizu iruditzen ikasitako guztiak
aplikazio idealista duela? Matematika erabiltzen al duzu egunerokotasunean?
Zeintzuk izan daitezke errealitate objektiboa ukatzearen ondorio politikoak? Hau
da, dena subjektiboa baldin bada zer indar politiko izan dezakegu?
Nola izan daiteke iraultzaile errealitatea subjektiboa bada?
Errealitatea erlatiboa dela esatearekin epaitzeko eta baloratzeko legitimitatea
galtzen al dugu? Zergatik?
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2.3.

METAFISIKA:

Lau ezaugarri:
Metafisika hitzak fisikoa (gorputzak, beren arauak eta beren propietateak
aztertzen dituen zientzia) den horretatik harago doana esan nahi du, hau da
fisikoa ez den hori, eta filosofiaren adar nagusietariko bat da. Metafisika metodo
bezala, aldiz, errealitatea, fisikoak ez diren premisen bidez azaltzean datza.
Horretarako, gauzen (ideien) multzo estatiko bat darabil. Ideia hauek errealitatea
modu independente eta aldagaitz batean ulertzen ditu eta jendartearen eta
naturaren garapenerako mugimendua eta kontraesanak ukatzen ditu. Ondorioz,
errealitatea partzialki aztertu eta ulertzen du.
Lau ezaugarri bereiziko ditugu, metodo metafisikoa ezagutze aldera.
Lehenengo ezaugarria:
Identitatearen printzipioa. Printzipio honen bitartez mundu ikuskera mugiezin
bat eratzen da. Identitateak edo kategoriak errealitatea sortuko luke, kontzeptua
bera materiari edo errealitateari aurreratuaz, eta mugiezin den heinean
aldaketarako aukera ukatzen du. Adibidez: “Horrelakoa da bizitza” esaldiak
bizitza ulertzeko forma bakarra dagoela adierazten du, bizitzaren definizio
konkretu batetik, bizitza bera modu definitibo batean ulertzera garamatza, eta
bertan eragiteko aukera ukatzen digu. “Ez haserretu nagusiarekin kalera bota
bazaitu, ezin duzu ezer egin, horrelakoa da bizitza”. Gainera kontzeptua bere
partikularitatean hausnartzen duenez, gauzen arteko elkarrekintza ukatzen du
eta isolamenduaren printzipioa sortzen da.
Bigarren ezaugarria:
Isolamenduaren printzipioa. Objektuen eta errealitate sozialaren mugimendua
ukatzean, euren arteko elkarrekintza ukatzen ditu pentsamendu metafisikoak.
Honela, gertakari guztiak modu bakartu eta itxian ulertzean, ez da osotasuna
kontenplatzeko gai, pentsamendu zurrun bat eratuz. Adibidez: Estatua jendartetik
gaineko zerbait bezala ulertzean, ez da ulertzen estatuak jendartean duela
oinarria eta aldi berean, bertan eragiten duela. Estatuak eta jendarteak zerikusirik
izango ez balute bezala, modu independentean kontenplatzean, zeregin
publikoak eta politikoak delegatu egiten ditugu. Politika politikarien ardura
bihurtzen da orduan.
Hirugarren ezaugarria:
Betiereko bereizketaren printzipioa. Aurreko bi printzipioen ondorioa da
(mugimendu eza eta elkarrekintza eza), gauzak diren bezala direla pentsatzea,
eta beraz betirako honela izango direla. Beti horrela izan da eta beti horrela
izango da, da argudiaketa metafisiko ohiko bat. Hau da, zaldia zaldia da eta
beti izango da, baina emakumea emakumea da eta beti izango da, behartsua
behartsua da eta beti izango da, eta abar.
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Aurkakoen oposizioaren printzipioa. Aurretik esandako guztiarekin, aurkako
diren elementuak elkarrengandik bereizi eta bateraezin ulertzen ditu
pentsamendu metafisikoak, bi aurkako elementu batera eman ezin direla
ziurtatuz. Hau da zentzu komunak pentsatzera eramaten gaituena, edo gauza
bat, edo bestea, baina biak batera ez. Pertsona bat edo bizirik dago edo hilda
dago, biak batera ez. Bizitza, bizitza da eta heriotza heriotza, ez dira gauza bera,
ez dute harremanik. Hemen ordea, ez gara gai ikusteko bizitzen ari garenean
hiltzen ari garela, bai gure zelulak jaio eta hil egiten direlako etengabean,
baina baita denbora pasa ahala, gu geu ere hiltzen goazelako. Hiltzean gainera,
deskonposizio prozesuan bizitza ere ekartzen da, ongarria da gorpua. Ez dago
bizitzarik heriotzarik
gabe. Bi kategorien arteko prozesu hori ukatzean, pentsamendu metafisikoak,
errealitatea ukatzen du, abstrakzio bat eraikiz.
Beste adibide bat: Barruan edo kanpoan aldi berean ezin gara egon, baina
barruan egoteko kanpoa existitu behar da, beraz, barruan edo kanpoan gaude
prozesu batean gaudelako, hau da, biak aldi berean ematen ari direlako. Gainera
zerbaiten barruan egotean, zerbaiten kanpo gaude, eta alderantziz.
Hau guztia “pajeo filosofiko” bat baino askoz gehiago da, ondorio praktikoak
dituen heinean. Ikus dezagun:
Pentsamendu metafisikoa non izaten dugun:
“Horrelakoa da bizitza”. Nolakotasunak definitzen du gertakizuna eta ez
alderantziz, hau da, gertakizunak (bizitzak) ez du ezaugarritzen nolakotasuna
(zentzua) baizik eta kontzeptuari egozten zaion definizioak egiten du. Honek
errealitatea den bezala onartzera garamatza, aldaketarako aukerak ezabatuz eta
beraz, eragin-ahalmenak dakarren ardura politikoa deuseztatuaz. Ardura ezak
ezinbestean, bizitzeko forma pasibo eta konformista eragiten du.
“Estatuaren isolamendua”. Estatua jendartetik bereizita ulertzeak eta
jendartea ere harremanak ukatzeak, distantzia bat sortzen du haien artean, eta
beraz, espazio bakoitza osatzen duten objektuek bestean eragin ezingo balute
bezala ulertzen dira. Hau da, estatuak jendartearen formatzean zer ikusirik ez
duela adierazten digu eta bestalde, jendarteak estatu-egituran parte hartzean
tokirik ez daukala. Ondorioz, kontzeptu bakoitzari egozten zaion definizioaren
arabera, egituratzen da errealitatea eta estatuaren espazioari ‘ekite politikoa’
egozten zaionez, jendartearen delegazioa dakar horrek.
“Emakumea emakumea da”. Puntu honetan nabarmendu beharko
genukeena errealitatearen forma metafisikoaren ondorio politikoa da. Hau da,
emakumearen izatea modu aldagaitz eta zehatz baten ulertzeak, emakumeari
funtzio politiko konkretuak egozten dizkio, hau da, bizimodu konkretu bat
inposatzen dio. Borroka feministak adibidez, emakumearen izate zehatza
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zalantza jartzea eta aldatzea lortu du, oraindik orain egiteko asko badugu ere.
Termino batzuen dekonstrukzioak beste batzuenak baino estrategikotasun
politikoa handiagoak ditu, beraien ondorio politikoen araberakoa. Kontzeptuek
determinatzen dutenean gure jardun politiko edo publikoa, botere harremanak
dituenean ezkutaturik, terminoak mugimenduan jartzea borroka politikoa
bihurtzen da.
		

Zein beste adibide bururatzen zaizu? Kontziente al zara zuzeu ere mugatua izan
zarela pentsamendu metafisikoarengatik? Adibidez, zergatik?
Zeintzuk izan daitezke pentsamendu metafisikoak eragin ditzakeen ondorio edo
egoera politikoak? Inoiz sentitu al zara horrelakoren batena? Zergatik?
Nola jarri dezakegu ebidentzian metafisikaren antzutasuna? Ba ote duzu
baliabiderik? Teorikorik? Praktikorik?
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2.4.

MATERIALISMO
DIALEKTIKOA:

SARRERA:
Aurretik idealismoaz eta metafisikaz aritu gara, beraien ezaugarri nagusiak
definituz, horrelako teoria batek eragin ditzakeen ondorioak identifikatzen saiatu
gara, oso modu sinplean bada ere.. Jarraian, ariketa bera egingo dugu beste
teoria honekin.
Teoriaren izenak adierazten digun modura, bi kontzeptu filosofiko historikok
osatzen dute: Batetik materialismoa dugu eta bestetik dialektika. Hurrenez
hurren, biak definitu eta elkarlotuko ditugu.
Friedrich Engels eta Karl Marx izan ziren bi teoria filosofiko hauek aztertu, landu
eta azkenean elkarlotu zituztenak, materialismo dialektikoa eratuz. Beraiek ez
zioten honela deitzen (ez behintzat beti), eta metodo dialektiko edo materialismo
moderno bezala izendatu izan zuten ere.
Aipatu beharra dago materialismo dialektikoak hein handi batean zientzia
formaletan eta Hegel pentsalariak egindako lanetan duela oinarri. Natura
aztertzen ari ziren zientziek, materialismoaren defentsan erabili zitezkeen
emaitza eta frogapen ugari lortu zituzten eta, bestalde, Hegel filosofoak (17701831) izan zen Heraklitoren teoria dialektikoa izugarri garatu zuen, dialektikaren
teorizaziorako baliabideak eskainiz.
Beraz, Marxek eta Engelsek materialismo dialektikoa sortu zuten: Hegelen
filosofian errotuta dagoen munduaren ikuspegi dialektikoa, baina Hegelen
idealismoaren lekuan materialismoa jarriz. Materialismoaren arabera, gizakiaren
bizi baldintza materialek (azpiegitura ekonomikoak adibidez) gizakiek elkarren
artean izaten dituzten harreman sozialak baldintzatzen dituzte, eta honekin
batera, jendarteak izango dituen sinesmen, uste eta ideiak. Ekonomia ez da
gizakiaren ideien ondorioa, kausa baizik. Bizi baldintzak aldatzen direnean
harreman sozialak ere aldatzen dira, eta ondorioz bizi baldintza horiek
justifikatzeko erabiltzen den ideologia ere. Marxen arabera, filosofiak zeregin
iraultzaile bat dauka: mundua aldatzea eta ez hura interpretatzea.

MATERIALISMOA:
Materialismoaz aritzean errealitatea definitzeko eta ikertzeko forma honen
metodoak ezagutu behar ditugu. Metodo enpiriko eta arrazionalean oinarritzen
da, hau da, esperientziaren eta arrazoimenaren bitartez eskuratzen den
ezagutzaz hornitzen da. Horrela ulerturik materialismoak Zientziarekiko duen
harreman estua antzeman dezakegu, zientziaren azterketa metodoen bidez
defendatu daiteke eta.
Materialismoak materiaren eta pentsamenduaren artean erlazioan materia
jartzen du lehentasunezko elementu modura. Pentsamendua, materia forma
konkretu baten eta honen baitako erlazioen emaitza litzateke, naturaren
printzipio-kausala oinarri bezala hartuta. F. Engels-ek zera idatzi zuen: arima bera
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Materialismoak, ikusi dugun bezala, kanpoko mundua onartu eta berau
ezagutu daitekeela onartzen du. Errealitate horrek ez du pentsamenduaren
beharrik existitzeko. Are gehiago, pentsamendua materia forma konkretu
batetik eratortzen den modura (garunetik), errealitate objektiboan diren izaera
material ezberdinek (“gauzek”) sortzen dute gure pentsamenduko ideia multzoa.
Errealitate material horrengandik eratorritako eraikuntza ideal, kategoriko eta
terminologikoek osatzen dute munduari egiten diogun interpretazioa.
Laburbiltzeko asmoz hiru ideia nagusi azpimarratuko ditugu:
1-Materia da errealitatearen oinarria, pentsamendua ere materia forma
zehatz baten emaitza da, bere ekoizpena. Subjektiboa objektiboaren
menpe dago.
2-Errealitate materiala pentsamenduarengandik independentea da.
Mundu objektibo bat dago beraz.
3-Mundu objektiboa interpretatzeko eta ezagutzeko gai gara.
Zer da materia?
Materialismoaren ardatza materia bera da, eta zertaz ari garen ulertzeko hau ere
definitu beharra dago.
Kontzeptu honek esanahi ezberdinak izan ditu historian zehar, Grezia klasikoan
adibidez “gogorrak diren objektuak” izendatzen ziren materia. Gaur egun, berriz,
honen definizio hedatuena “antzeman eta ukitu daitekeen hori” da. Leninek
esaterako horrela definitzen zuen: materia nozioak gure zentzumenen bidez
hauteman dezakegun errealitate objektiboa adierazten du. Errealitate objektiboa,
beraz, guk zentzumenen bidez hauteman dezakegun arren, pertsonen
interakzioengandik independentea dena ere bada.
Hau errealitate objektiboaren osagaia izanik, eta pentsamenduarengandik aparte
ere existitzen dela onarturik eta konprobaturik, premisa batzuen beharra dugu
argudio hori mantentzeko. Zerk eragiten duen edo ahalbidetzen duen materiaren
existentzia hain zuzen ere.
Materialismoak, zientziaren azterketen eta frogapenen babesarekin, materiaren
existentziarako bi premisa beharrezko defendatzen ditu: materia espazioan eta
denboran existitzen dela, eta materia forma horretan etengabeko mugimenduan
dagoela. Hiru hauek dira materiari dagozkion beharrezko ezaugarriak beraz:
espazioa, denbora eta mugimendua.
Idealistek, Kant-ek adibidez, espazioa eta denbora gure pentsamenduak
sortutako kategoriak direla defendatzen dute. Espazioa objektuak mugatzeko eta
PENTSAMENDU KRITIKORUNTZ formakuntzako lehen blokea

57

klasifikatzeko (forma determinatua emateko) erabiltzen dugun metodoa litzateke
haientzat, eta denbora ere pentsamenduaren eraikuntza modura ulertzen dute.
Materialistek, berriz, espazioa gure pentsamenduaren baitan dagoela ukatu
eta gu (gizakiak, materia,…) denboran kokatuta gaudela baieztatzen dute. Eta
denbora ideologiaren kategoria batetik haratago existitzeko beharrezko ezaugarri
fisikotzat definitzen dute.
Errealitatearen kontzepzio materialista honek naturazko kausa-efektuak
indartzen ditu dibinitatearen teorizazio dogmatikoen aurrean, adibidez. Zientziak
ere jainkoa hil du. Iraultza zientifikoak subjektu politikoarengan izan duen eragina
ukaezina da.
Historian kokatuz gizakia.
Materialismoak historiaren bilakaera onartzen du eta gizakia bertan kokatzen
du. Gainera, dinamikoa eta aldakorra den historia izateaz gain, gizakiok bertan
izandako eta dugun eragina ez ditu ukatzen. Beraz, errealitateari eta jendarteei
ikuspegi historikoa eskaintzen die.
Bilakaera historikoaren ikuspegi honek zera adierazten digu: gauzak ez dira diren
modukoak izan beti. Hau da, egungo egoera edo denboran zehar izandako beste
edozein egoerak prozesu historikoaren beharra du izateko. Errealitateko edozein
egoera momentu konkreturen baten historian zehar emandako gertakizun
ugariren emaitza dela ulertu behar dugu, bere izateko zergatia prozesu
historikoan aurkitu dezakegu.
Baieztapen honek sinplea dirudien arren (eta esan daitekeen arren mundu
guztiak onartzen duela) , irizpide baliogarria da giza naturaren inguruko
eztabaidetan. Gizakia berez berekoia da, edo emakumeak eta gizonak berez
ezberdinak dira, bezalako esaldiek gizakia historiatik kanpo kokatzen dute, bere
ingurumen soziokulturaletik kanpo, alegia. Giza natura edo berezko gizakia,
kulturarik gabeko animalia den heinean, berezko gizakia … tximu bat da.
Historia, gizakiok egiten dugu beraz, gure berehalako bizitza erreproduzitzeko
egiten dugun oro, gure ekintza oro da Historia. Gizakia historian kokatzearen
garrantzia hor dugu beraz, gizakia ingurumen ekonomiko eta soziopolitikoa baten
araberako dela onartzea, alegia.
Bestalde, gizakia mundura sortu zenetik errealitatea eraldatzeko duen gaitasuna
erakusten digu materialismoak. Errealitatea azaltzerako orduan prozesu historiko
horren ezaugarri inportanteenetariko bat izan daiteke gizakiaren indarrak
eragiten dituen aldaketak. Hau onartzeak egungo gizarteko eta errealitateko
egoera asko gizakien ardura bihurtzen ditu, prozesu historiko horretan berak
eragin duelako bilakaera gehienak. Historiak egiten du gizakia, eta alderantziz.
“Gizonek egiten dute euren historia, baina ez dute egiten gogoak ematen
dien bezala, eurek aukeraturiko zirkunstantzien arabera, baizik eta iraganetik
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datozkien eta zuzenean jasaten dituzten zirkunstantzien arabera. Hildako
belaunaldi guztien tradizioak, bizien garunak amesgaizto lez zapaltzen dituzte.
Eta lanpetuak diruditenean beren buruak eta gauzak eraldatzen, ordu arte izan
ez den zerbait sortzen, krisi iraultzaileko aldi horietan, hain zuzen ere, orduantxe
egiten diete oles beldurti beren erbestean iraganeko espirituei, haien izenak
maileguan hartzen dituzte, haien gerra-kontsignak, haien janzkera, zahartzaro
beneragarrizko eta mailegaturiko hizkuntza horrekin, historia unibertsaleko
eszena berria antzezteko.” (Marx, K. Luis Bonaparteren brumarioko hemezortzia)”

Nola frogatzen duzu zuk materialismoa egunerokotasunean?
Zer ondorio politiko ditu materialismo-historikoak? Hau da, gizakia historian
filosofia materialistaren bidez kokatzean, zer eragin du honek?
Zer erabilpen emango zenioke diskurtso materialistari gure militantziaren
diskurtso iraultzailean? Zergatik?
Jabetzen al zara filosofia materialista ez dela teoria hutsa eta tresna politikoa
izan daitekeela? Orduan, zertan izango zaizu lagungarri? Aberasgarria al da zuen
momentuko praktika politikoei begira? Zergatik uste duzu ez dizuela aldaketa
handirik eskainiko? Zergatik uste duzu hau dena pajeo filosofiko bat dela?
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DIALEKTIKA:
Dialektika hitzaren erabilera ezberdinaz ohartu behar dugu lehenik. Dialektika
hitza, zentzu arruntean erabiltzean, hitzari dagokion ezaugarri bezala erabili
ohi dugu. Norbaitek “dialektika ona duenean” argudiatzeko eta hitz egiteko
gaitasun handia duela esan ohi dugu. Zentzu Filosofikoan aldiz, dialektikarekin
mundu kontzepzio bat azaldu nahi dugu: etengabeko mugimenduarena eta
aldaketarena.
Jakin badakigu teoria metafisikoak errealitateren kontzepzio finko, estatiko,
isolatu eta aldaezina eskaintzen duela, baina naturari edo egunerokotasuneko
errealitateari erreparatuz gero konturatu gaitezke ezer ez dela mantentzen
etengabe berdin. Aldakortasuna da ezaugarri ezinbesteko bat eta hori
da dialektikaren oinarria. Beraz, metafisikaren eta dialektikaren arteko
desadostasuna modu sinplean adierazteko, erlazio honekin definitu daiteke:
metafisika = mugimendu-eza eta dialektika = mugimendua.
Teoria dialektikoaren oinarriei jarraiki errealitatearen gertakizunak errazago
identifikatu eta ulertu genitzake. Heraklito pentsalaria kontsidera daiteke teoria
dialektikoaren aitzindari “Inoiz ez zara bi bider ibai berean bainatuko” aforismo
ezagunarekin.
Teoria hau ez da soilik naturazko fenomenoei aplikagarria, honek, jendarte
egituren eta jendarte forma ezberdinen aldaketa ere onartzen du. Horregatik
honen garrantzia, eta hona hemen dialektikaren balio politikoa, jendartea
eraldatzeko aukera ahalbidetzen du eta.
Dialektikaren oinarrizko 4 legeak izango ziren ondorengo hauek:
Etengabeko Mugimendua
Etengabeko Elkarrekintza
Etengabeko Kontraesanak
Aldaketa kuantitatiboek aldaketa kualitatiboak.
Dialektikaren ezaugarriak
Lehen legea, mugimendu dialektikoa.
Dialektikaren lehenengo lege honek zera adierazten digu: ezer ez dela geratzen
dagoen lekuan eta ezer ez dela betiko den modukoa. Dena etengabeko
mugimenduan eta garapenean dago.
Beraz, errealitatearen azterketa ikuspuntu dialektikotik egiteak, mugimenduaren
eta aldaketaren ikuspuntutik burutzea adierazten du: errealitatea dialektikoki
aztertzerakoan objektuen mugimendu eta aldakortasunean egingo dugu, hain
zuzen mugimendu eta aldaketa hauetan arreta berezia jarriz.
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Erabili dezagun madari baten azterketa adibide modura. Madaria irizpide
metafisikoetan aztertzen baldin badugu, aldez aurretik emandako kategoria
ezberdinen arabera egingo dugu. Madariari dagozkion ideiak hartu eta horiek,
objektuarekin erlazionatuz, bere izaera definituko dugu. Beraz, azterketa
metafisikoaren emaitza hau litzateke: madaria borobila, berdea edo gorria,
txikia eta garratza da. Laburbilduz madaria madaria da. Azterketa honek
madariari dagokion definizio idealista eta metafisikoa eskaintzen digu, fruitu
honen ezaugarriak berdinak eta aldaezinak balira modura. Baina errealitatearen
parte den heinean madaria ere aldakorra da, ez du izaera finko eta bakarra,
mugimenduan eta aldaketan ematen da.
Metodo dialektikoa erabiliko bagenu madariaren azterketa burutzeko, fruta
errealitatearekin erlazioan eta bere osotasunean aztertuko genuke. Aurretik esan
bezala: mugimenduan eta aldaketan oinarritutako azterketa egingo genuke.
Hortaz, madaria ez litzateke kategoria multzoa izango, etengabe mugitzen
eta aldatzen (hazia denetik usteltzen den arte, eta prozesu horretan bere
ezaugarrietan ematen diren eraldaketak barnebilduz, zaporean adibidez) den
objektua baizik. Madariak ez du izaera absoluturik, madaria objektu bat eta
prozesu bat da aldi berean.
Hau guztia azaldu ostean, ondorio bat atera dezakegu: metodo dialektikoa
iraganaren eta etorkizunaren azterketa metodoa da. Objektuak trantsizio
modura ulertuz eta ez kategoria estatiko bezala. Prozesuak ikusten ditu, gauzen,
gorputzen eta gizakien garapenak, transformazioak, mugimenduak…
Madariaren adibidea sinpleegia izan baldin bada ere, horrekin ulertu izan
duguna beste arlo batzuetara eraman dezakegu. Sistema kapitalistari ere
aplikatu geniezaioke. Sistema kapitalista ikuspuntu dialektikotik aztertuta bere
mugimenduez eta aldaketez jabetu gaitezke, baita beste objektu denen gisa
amaiera izango duela ulertu ere. Metodo metafisikoak ez bezala, dialektikak ez
du sistema kapitalista absolututzat onartzen.
Dialektikarentzat ez dago ezer betierekoa, absolutua, sakratua; gauza guztien
iraungitzea erakusten du, eta berarentzat soilik bilakaeraren eta iragankorraren
prozesu etengabekoa existitzen da. (Engels, Feuerbach, L.)
Beraz, munduari dagokion izaera dialektikoaz aritzean ez ditugu mugimendua
eta aldaketa bakarrik adierazten, errealitateari dagokion autodinamismoa ere
barnebiltzen dugu teoria honekin. Aurretik aipatutako madariaren adibidean
alegia, mugimenduaren bitartez fruituan ematen diren aldaketak madariak berak,
bere baitan existitzeko dituen lege naturalen ondorio dira, autodinamismoren
poderioz da madaria aldakorra.
Mugimendu dialektikoaren esentzia, hortaz, autodinamismoa da.
Objektuek bere baitan dituzten lege naturalen berezko ondorioa da
autodinamismoa. Kanpo faktore bat izango balitz objektuak pairatzen duen
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aldaketaren eragile (pertsona batek madaria zapalduko balu adibidez) ezin
dugu berezko aldaketa balitz bezala kontsideratu. Berezkoa ez den indar batek
eragiterakoan objektuaren aldaketa kausa mekanikoa deritzo. Autodinamismoak,
berriz, kausa naturalak, berezkoak, ditu oinarri.
Bigarren legea:
Elkarrekintzaren legea.
Gauzen ikerketa, metodo dialektikoen bidez burutzean, hauei dagozkien kausak
eta ondorioak aztertzen ditugu, eta azterketa hau sakondu ahala, ikergai
dugun objektuarekiko erlazioa duten prozesu desberdinak antzematen digu.
Madariaren adibidearekin jarraituz, frutaren sorrerara jotzerakoan zuhaitzaren eta
haziaren prozesuak barnebilduko dituen teoria osatu beharra dugu madariaren
beraren eboluzioa ulertu ahal izateko. Hori dela eta, ikerketa dialektikoak objektu
ezberdinen arteko prozesu-katea ezagutarazten digu.
Elkarrekintzaren legean prozesu-kate horien azterketatik ondorioztatzen da.
Eta ulergarriagoa izan dadin gure adibidea hartuko dugu: ENAM ere, sozialista
eta iraultzailea izatea ez da Txabi Etxebarrietaren gaitasun intelektual handien
ondorio, euskal herritarrak euskaldun bezala eta langile bezala zapalduak
gaudenaren ondorio baizik. Espainiar eta frantses kapitalismo patriarkarrak sortu
zuen Euskal Nazio Askapen Mugimendu sozialista eta feminista. Errepresioak
kontzientzia iraultzailea sortzen duen bezala. Hona hemen beste prozesu-kate
bat, zeinetan jendarteko faktore ezberdinek eragiten duten mugimendu eta
aldaketa bakarrean.
Txinako esaera zaharraren adibideak balio digu ere: mitxeletaren hegaldi bat,
munduaren beste aldean sentitu daiteke. Kaosaren teoriaren arabera, zurrunbilo
bezala, gainera.
Beste milaka adibide erabili genitzake errealitatearen objektu ezberdinen
prozesu-erlazioa azaltzeko edo adierazteko. Oinarrizko ideiarekin gera gaitezke
bada: denak eragiten du denarengan. Mundua osatzen duten objektu guztiak
erlazionatuta daude. Ekintza guztiek ondorioak eragiten dituzte.
Hirugarren legea
Kontraesanen legea:
OHARRA: Teoria dialektikoan kontraesanak ez du esan nahi pertsona batek bi
ideia kontrajarri edukitzea edo esaten duena eta egiten duenak harremanik ez
izatea, berezko mugimenduari dagokiona baizik, etengabeko talkari.
Hirugarren lege honek zera adierazten du: gauza bakoitzak bere kontrakoa ere
barnebiltzen du. Gauza guztiak du bere kontrakoa eta beti batera ageri dira.
Honela azalduko genuke: Dena mugimenduan dagoenez, indar ezberdin guztiek
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talka egiten dute, kontrakoak batera ageri dira talka horretan ezinbestean.
Kontraesanik gabe (kontrakoen talkarik gabe) ez dago eta mugimendurik.
Edo beste modu batean esanda, mugimendua badago (eta ikusi dugu baietz)
etengabeko kontrakoen arteko talka eta batasuna dagoelako da.
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Kontraesanen legeak absurdoa badirudi ere, errealitatearen azterketa sakona
eginez gero, ikuspuntu zuzena dela frogatu dezakegu. Bizitzaren eta heriotzaren
arteko bereizketa da adibide nabarmenetako bat. Bizidunak diren gorputzak
aipatzean, beraien bizi-egoera izan behar dugu kontuan, osotasunean, ez
bizirik daudela bakarrik. Gorputz bizi batek heriotza ere pairatzen du, hau da,
(bizirik dagoen oro hiltzen egon behar du bizirik egon ahal izateko) uneoro bere
barnean, heriotza eta jaiotza berriak ematen dira, zelula mailan, eta bizitzen
goazen heinean, hiltzen ari gara. Gainera, bizidun baten bizi-prozesua bukatzean,
hiltzean alegia, beste bizi-prozesu batzuen hornitzaile izango da, materia ez baita
desagertzen. Hortaz, bizitzak eta heriotzak kosta ala kosta beraien kontrakoa
barnebiltzen dute beti.
Lehenik aipatu dugu ere, langile kontzientzia kapitalismoak sortu duela.
Emakumea zapaldua dago gizonarekin dagoelako, hau da, bi rol sozial antagoniko
batera daudelako. Eta aldi berean, barrua kontzeptua existitzen da kanpoa
dagoen bitartean, zaharra dago gaztea badago… bata bestea gabe ez lirateke
ezer. Txanpon beraren bi aldeak ditu errealitateak, beti batera ematen diren bi
aldeak.
Tesia, antitesia eta sintesia.
Kontraesanen legeari dagokion ezaugarri edo irizpide hau ere aipatu beharra
dago: ukazioaren ukazioa. Gure arrazoitze metodoak pentsamendu metafisikoa
du oinarri, hau da, guretzat orokorrean gertakizun edo objektu bat egia ala faltsua
izan daiteke, sekula ez biak. Baina ziur al gaude baieztapen hau egokia dela?
Objektu baten izaeraz mintzatzean objektu horrekiko baieztapen bat egiten
ari gara, txita txita da adibidez. Objektuaren baieztapenari tesi deritzo. Gainera
baieztapen hau ukazio batetik sortzen da, antitesiarengandik, txitak arrautza
izateari utzi dio, txita da ez arrautza. Baina metodo dialektikoaren bitartez
egiten den azterketa baldin bada, hori txitaren izaera mugitzen eta aldakorra
den prozesu batean kokatu beharra dago. Beraz, txitaren eboluzioa aurreikusita,
hau da, txita oilo bilakatuko dela kontuan izanik, baieztapen berri bat sortuko
da aurreko ukazioaren baieztapenaren ukaziotik, eta beste gertakizun honi,
ukazioaren ukazioari, sintesia esaten zaio.
1-Baieztapena edo tesia.
2-Ukazioa edo antitesia.
3-Ukazioaren ukazioa edo sintesia.
Azken paragrafo honetan esandakoak ideia hau adierazten digu: gauzen izateko
prozesuan etengabeko ukazio dialektiko bat ematen dela, eta ukazio horretan
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kontrakoak diren indarren arteko talka barnebiltzen da. Bestalde, tesi-sintesiantitesi irizpideek, objektuen izateko prozesuaren suntsitzaile, zein era berean
sortzaile izateko izaera ulertarazten digute. Objektu baten etapa berri baten
hasierak aurrekoaren amaiera dakar, baina dialektikoki ulertu beharra dagoenez,
beti izango da kontrakoen talka, etapa bat amaitzean eta berria sortzean, sortu
berri den etaparen kontrakoa dena agertzen hasiko baita.
Feudalismoa esklabutza garaiaren ukapena izan zen.
Kapitalismoa feudalismoaren ukapena da.
Sozialismoa kapitalismoaren ukapena izango da.
Laugarren legea
Kantitatearen bilakaera kualitatiboa:
Dialektikari dagokion azken lege honetaz aritzean, objektuen izaera osatzen
duten bi ezaugarrien arteko bereizketa egin beharra dago: izaera kuantitatiboa
eta kualitatiboa.
Izaera kuantitatiboa objektuaren unitateei dagokio, eta izaera kualitatiboa, berriz,
objektuaren nolakotasunezko ezaugarriei. Teoria dialektikoak bi izaera hauen
arteko erlazioa nabarmentzen du lege honen bidez. Laburbilduz hau litzateke
lege honen baieztapena: objektu baten osaera kuantitatiboaren aldaketak
ezaugarri kualitatiboaren aldaketa eragiten du.
Ikuspegi metafisiko betetik, aldaketa guztiak lege mekanikoen arabera ematen
dira: bat gehiago beti da bat gehiago. Dialektikak ordea aldaketa kuantitatiboen
akumulazio batetik aldaketa kualitatiboak datozela ulertu eta onartzen du;
naturan, historian eta garapen orotan aldaketak salto kuantitatiboen bidez
ematen direla frogatuz.
Zientzian adibide interesgarri hau ikusi dezakegu, irakite prozesua hain zuzen
ere. Ura gradu bat berotzearren ez da ezer aldatzen, partikulen abiadura pixka
bat azkartuko da besterik ez, baina 99º dagoenean, gradu bakar bat berotzean,
ura irakiten hasiko da, likido egoeratik gas egoera aldatuz. Gradu bakar batek ez
du ura irakiten jarri, baina gradu hori beste askori gehituta horietako bat izan da
irakitea eragin duena, aldaketa kualitatiboa ekarri duena. Iraultza naturaren parte
da beraz.
Iraultzaren ezinbestekotasunaz jabetzen gara honela. Aldaketa kuantitatiboen
garrantziaz ulertuta, gure praktikak bere horretan, era isolatu batean
identifikaturik, ezer gutxi aldatuko du. Manifa batek, hitzaldi batek edo
baratza batek ez dute bere horretan ezer aldatzen. Bik ere ez. Baina etengabe
manifestatzen den herriak egoera jasanezina sor dezake; Hitzaldi ugarietan
parte hartzeak kontzientzia politiko eta kritikoa garatu dezake; baratzez jositako
herria autogestionatu daiteke. Hortaz, aldaketa kuantitatibo bakoitza aldaketa
orokorraren baitan ikusi behar dugu.
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Bizitzaren zein ezaugarri antzematen dituzu dialektikan? Eta militantzian ba
al dago dialektikarik? Politikan? Eta sentitzen al zara dialektika baten parte?
Zergatik?
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Kontraesan hutsak al dira gatazka politikoak? Hau da, gatazka politikoetan alderdi
ezberdinen arteko kontraesanak eragiten du gatazka edo bada beste dialektika
formarik?
Zergatik pertsonen arteko harremantze hutsa dialektikoa da? Botere harremanak
zertan dira dialektikoak? Eta hau, nola erabili dezakegu praktika iraultzaile
bilakatzeko?
Zure praktika iraultzaileetan nabari al duzu aldaketa kuantitatiboak aldaketa
kualitatiboak eragiten dituztela? Non adibidez? Gai al zara bururatu zaizun
eboluzio horri logika zehatza bilatzeko?
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MATERIALISMO DIALEKTIKOAK DAKARREN SUBJEKTU MOTA:
Hasieran aipatu dugun modura, errealitatea interpretatzeko modu batek
errealitateri dagokion subjektu konkretu baten bilakaera dakar. Teoria idealistak
ekintzailea edo politikoa izateko gai ez den pertsona eratzen duen modura,
teoria materialista dialektikoaren erabilerak, kontrako subjektua eratzen du:
subjektu politiko edo ekintzailea.
Hurrenez hurren, azken teoria honen ondorio praktikoak aipatuko ditugu:
Teoria materialistak aurretik esan bezala materia du existentziaren oinarri.
Materia da kausa printzipala eta hortaz, errealitatetik abiatzen du existentziaren
ikerketa. Ikerketa metodo honek gizakia errealitate materialean kokatzen du,
horrela, materiak gizakiarengan eta gizakiak materiarengan eragiten dituzten
ondorio zuzenei garrantzia emanez.
Nabarmena dira arlo metafisikoan edota materialistan gure burua kokatzeak
eragiten dituen bizimodu ezberdintasunak. Bata existentzia abstraktu eta
inmaterialaz arduratzen da, eta bestea, berriz, errealitate fisikoaz. Errealitate
fisikoan bizi garenez… bistan da zein den ikuspegi materialistaren garrantzia!
Teoria honetan aurrera jarraiki: gizakia bere ingurune materialean sortua da,
ingurune horrek sortu du ere bere pentsatzeko modua. Pentsatzeko modu hori
loturik dago beraz, bere benetako harreman sozialei (eta ez horren gaineko
gure hausnarketei). Honela, emakumea zapaldua da ez hori sinestarazi duelako,
baizik eta bere harreman sozialetan, gizonaren (rol eta funtzio soziopolitikoez ari
gara emakume-gizonez ari garenean) menpekoa delako, botere harreman sare
oso batek funtzionatzen duelako bere kontran. Materialistak patriarkatua egitura
bezala aldatu nahiko du, eta ez gizon edo emakume batzuen pentsatzeko eta
jarduteko modua. Era berean, patriarkatuaren oinarri materialak bilatuko ditu,
patriarkatuaren egitura sistema ekonomikoaren baitan kokatuz.
Materialistentzat beraz, aldatu beharrekoa sistema kapitalista-patriarkarra
izango da, honek eragiten dituen subjektibitate motak eraldatuz, honek sorturiko
subjektu motak eraldatzeko.
Bestalde, teoria dialektikoa dugu. Mugimendua eta aldaketa oinarri, munduaren
kontzepzio dialektikoa onartu ezkero, absoluturik gabeko errealitatea ezagutzen
dugu. Den guztia aldakorra da.
Absoluturik ez dagoela onartzeak, gizakion bizimoduari dagozkion
determinazioak deuseztatzen ditu (naturaren legeak izan ezik), horrela,
berezkotzat jotzen ditugun giza egoera asko (egoera zein sistema politikoak)
kontingente edo aldakor bihurtuz. Kulturala den guztia, politikoa eta soziala
den guztia, aldatu daiteke. Honela, gizakiak sortu duen dena (hizkuntza, kultura,
legedi, erlijio, zientzia…) borroka irabazi zuen giza taldeak sortua zen, botereharremanaren ondorio izan da. Legedian dagoen odol lehorrean dago botere
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harreman oro, dominazioa.
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Errealitatea botere harremanen ondorioa izan bada, garaile eta garaituen
dikotomia horretatik abiatu bada, bataila konstantea dela sinetsi behar dugu.
Gure egitekoan, gure pentsamendu-akzioan, praxian, eraldatu dezakegula berriro.
Bataila irabaztea eta kultura politiko berri baten sorrera gure esku soilik dago
beraz, eta ez probidentzia, etorkizun, edo Jainkoen esku.

ZERGATIK, ZERTARAKO ETA NOLA MATERIALISMO DIALEKTIKOA:
Hasieran ikusi dugun lez, klase bezala antolatu den burgesiak pentsatzeko
modu bat du, ideologia bat. Bertan, bere helburu politikoak aurrera eramateko
pentsamendu metodo bat garatu du: idealismo metafisikoa. Langileriak,
metodo berri bat sortu du, oinarri ezberdinetatik abiatzen dena, klase bezala
antolatu eta helburu politiko konkretu batzuen onuragarria dena: materialismo
dialektikoa.
Lehenak munduaren ikuskera hertsi eta aldebakarrekoa erakusten du, besteak
osoa eta dinamikoa. Batek, burgesiaren dominazioaren alde egiten du, besteak
gizakiaren emantzipazioaren alde. Honela, bi filosofia edo ikuspegi hauek
kontran daude, biak izanik klase filosofia bat, bata edo bestea aukeratzeak
ondorio politikoak izanik, aukeraketa ideologiko bat da.
Azken batean, klase jendarte batean, aukera bat edo beste egiteak,
barrikadaren alde batean edo bestean kokatzen gaitu, bai edo bai. Ez dago
neutrorik, ez dago grisik.
Zergatik? Zapalduaren tresna delako materialismo dialektikoa, hau da,
zapalduaren egoeraren zergatia azaldu eta honen existentzia politikoa onartuko
du eta, gainera, egoera aldatu daitekeela baieztatu. Zapalduaren mesedetan
dagoen filosofia bat da, neutroa ez den filosofia bat, askatasunerantz
garamatzan filosofia. Burgesiak horrenbeste indar egin badu zokoratzeko,
baditugu arrazoiak baliogarria dela pentsatzeko.
Zertarako? Errealitatea ezagutzeko, ez du eta ezer ezkutatzen uzten, egia du
eta helburu. Multiperspektiba izango den egia, baina egia. Errealitatean eragin
ahal izateko premisa iraultzaileak eskaintzen dizkigu, jendartea, balioak, kulturak
bersortzeko, nahieran. Zapalkuntzarekin amaitzeko, pentsamendu askatzaile bat
sortzeko. Kritikoa izateko gaur egun den metodo eraginkorrena delako.
Nola? Betaurrekoetara itzuliz, Materialismo dialektikoa betaurreko batzuk dira.
Edozein gaietara hurbiltzeko materialismo dialektikoaren premisak erabiltzea
izango da betaurreko hauek janzteko modua. Arazo bat planteatzean galdetzea,
zein da honen kontrakoa? Zerrekin dago elkarrekintzan? Non izango du eragina?
Zein aldaketatik dator? Zein aldaketa dakar? Oinarri materialista batetik ari gara
edo idealismoan erortzen ari gara? Galdera hauek, noski, ez dira errazak. Inork ez
du hori ziurtatu.
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Badirudi, batzuetan, Marx jainkotuta, Materialismo Dialektikoa aplikatzea
besterik ez dagoela egia jakiteko. 1 + 1 = 2 eta listo. Baina ez. Marxek berak
zioen bezala, “Zientzian ez dago lasterbiderik, eta tontor argitsuak igotzeko
xedea duenak prest egon behar du mendia ibilbide malkartsutik gora egiteko.”
Hau da, gertakari ekonomiko bat aztertzeko orduan aldagai ugaritatik begiratu
behar da, diziplinartekotasunetik: ikuspegi historikotik, soziologikotik, politikotik...
subjektuaren multiperspektibatik: kultura konkretutik edo anitzetatik, genero
ikuspegi batetik, marjinatuen ikuspegitik... Ikuspegi politikotik: nork hartu du
erabakia, nori komeni zaio, zein proiektu ideologiko-politiko bultzatzen du, zein
balore… Galdera guzti hauei erantzutea, urteetako lana da, pentsamendu metodo
oso landua exijitzen duena. Errealitatea alde guztietatik begiratuz, faktore guztien
dinamikak euren baitan eta gainontzekoarekin elkar harremanetan ulertuz.
Zientzia guztien jakintzak elkar lotuaz, galtzekorik ez duenaren konplexu
gabetasunean, egia bilatuko dugu. Zapalduaren esperantzaz pentsatzeari ekingo
diogu, mundua ulertu eta aldatuko duen pentsamendu kritikoa garatzea soilik
gure esku dago.Ekin lanari beraz! Lortuko dugu eta!
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Eta orain, ikusten al duzu zerbait berria Leteren olerki honetan, dialektikaren
betaurrekoak jantzirik?

MATERIALISMO DIALEKTIKOA ZAPALDUON
FILOSOFIA

Izarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai,
hauts hartatikan uste gabean, noizbait ginaden gu ernai.
Eta horrela bizitzen gera, sortuz ta sortuz gure aukera
atsedenik hartu gabe: lana eginaz goaz aurrera,
kate horretan denok batera gogorki loturik gaude.
Gizonak ba du inguru latz bat menperatzeko premia,
burruka hortan bizi da eta hori du bere egia.
Ekin ta ekin bilatzen ditu, saiatze hortan ezin gelditu,
jakintza eta argia; bide ilunak nekez aurkitu
lege berriak noizbait erditu, hortan jokatuz bizia.
Gizonen lana jakintza dugu: ezagutuz aldatzea,
naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea.
Eta indarrak ongi errotuz, gure sustraiak lurrari lotuz,
bertatikan irautea: ezaren gudaz baietza sortuz,
ukazioa legetzat hartuz beti aurrera joatea.
Ez dadukanak ongi ohi daki eukitzea zein den ona,
bere premiak bete nahirik beti bizi da gizona.
Gu ere zerbait ba gera eta gauden tokitik hemendik bertan
saia gaitezen ikusten: amets eroak bazterturikan,
sasi zikinak behingoz erreta bide on bat aukeratzen.
Gu sortu ginen enbor beretik sortuko dira besteak,
burruka hortan iraungo duten zuhaitz-ardaska gazteak.
Beren aukeren jabe eraikiz ta erortzean berriro jaikiz
ibiltzen joanen direnak : gertakizunen indar ta argiz
gure ametsak arrazoi garbiz egiztatuko dutenak.
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3.

ARIKETAK:
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3.1.

ANALISI
POLITIKOA
NOLA EGIN:

ANALISI POLITIKOA:
Mundua ulertu behar da mundua eraldatzeko. Baina, ikusi dugun bezala,
mundua ulertzea ez da batere erraza, ez da erraza analisi politiko egokiak egitea.
Zailtasunak zailtasun, hainbat gako proposatzera goaz, praktikaren bitartez
hobetzen joango garelarik gure analisi gaitasuna.
Analisi politiko batek bi helburu ditu: Lehena, egoera konkretu bat ulertzea;
bigarrena, politikoki egoera horren aurrean posizionatu eta praktika politiko
bat garatzea. Lehena bigarrena gabe teorizismo hutsa izango litzatekeen:
eraldaketa planteamendurik gabe, munduaren gaineko interpretazio oro
kontenplatiboa soilik izateaz gain, kolaborazionista delarik. Bigarrena lehena
gabe, abenturazalekeria merkea, zentzurik okerreneko utopismoa, aktibismo
itsua litzateke: zoriaren bidez eragin daitekeela sinestea.
Bi helburu hauek beraz, bi fase ezberdinei dagozkie: lehena interpretazio edo
analisi fasea, bigarrena ekintza politiko edo posizionamendu politikorako fasea,
estrategiarako fasea. Ikus dezagun:
Analisi fasea:
Helburua kolektibo baten baitan marko teoriko bat edo irakurketa bat sortzea
da. Horretarako lehenik eta behin, gertakari eta datuak jaso behar dira. Ondoren
hauek ordenatu teoria baten baitan eta historiaren arabera irakurtzen jakin.
Azkenik, interpretazio honetatik aterako dugu marko teoriko bat osatzeko
beharrezkoa.
1. Informazio bilketa
Gertakariak: Zein da kezkatzen gaituen gaia? Zer gertatu da? Zeinek parte hartu
du? Zer esan du? Honen gainean zer esan dute gainontzeko indar politikoa/
ekonomikoek? Bezalako galderei erantzuna topatu behar diegu. Geroz eta
zabalagoa Gai zentrala inguratzen duten galdera kopurua, orduan eta hobeto
kokatuko dugu auzia bere testuinguruan, hobeto ulertuko dugu beraz.
Datuak: Gertakariak inguratzen dituzten datuak biltzea, gertakarien benetako
dimentsioa topatzeko bidea da. Noski, datuak topatzea ez da bat ere erraza.
Informazioaren jendartea deitzen dioten honetan, benetako informazioa esku
gutxitan dago, publikoa eta zabaldua dena izebergaren punta izaten delarik
soilik. Datuak jasoko ditugun guneak arretaz aztertzea ezinbestekoa da. Ezker
mugimendetako iturrietatik soilik elikatzen bagara, botereak ekoizten dituen
datuak aprobetxatu gabe utziko ditugu. Noski, botereak ezkutatzen dituen datuak
eskuratu ahal izateko, inbestigazio lana egin beharko dugu. Datu guztiak bilduz
eta sailkatuz, ahalik eta informazio gehien edukitzean, gaiaz hitz egiteko botere
handiagoa izango dugu.
2. Informazioa ordenatu
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Gertakariak eta datuak ordenatzeari ekingo diogu jarraian, izan ere, datu kopuru
luze bat dugu, bai, baina horiek denak interpretatu egin behar dira.
Kolektiboan adostu behar ditugu beraz analisi guztiak, analisi bakoitza. Kasu
hauetan ez daude eta, interpretazioak ez diren irakurketak edo teoriak.
Interpretazioa subjektiboa dela esaterakoan hori soilik esaten ari gara (subjektuek
egina dela), ez interpretazio horrek balio ez duela. Beraz, subjektiboa diren
interpretazioak, errealitate objektibotik geroz eta gertuago egon, orduan eta
egokiagoa analisia.
Nola ordenatu edo interpretatu behar ditugu datuok? Bi irizpide edo ibilbide
erabili behar ditugu irakurketa bat egin ahal izateko: Teoria eta Historia. Honek
datuen gainean galdera ezberdinak egitea ekarriko du:
1) Historia. Datuak prozesu historiko batean kokatzea da asmoa.
Gertaera bat zertan den ulertze aldera, nora doan jakiteko, nondik
datorren ulertu behar dugulako. Parte hartzen duten subjektu eta
aldagai guztien historia ezagututa, guztiek dituzten interesak eta joerak
ezagutuko ditugu.

ARIKETAK

2) Teoria. Zein teoriarekin aztertuko ditugu datuak? Zein galdera
planteatuko ditugu, zein jakintza unitate erabiliko ditugu? Ez da
berdina izango mobilizazio egun batean hiritarrak dauden edo klase
bateko kideak diren izatea. Hiritarrak (zuzenbideko kontzeptu teoriko
bezala) denok baikara maila berdinean (kenduta, migratzaileak, eta
adingabekoak); klase batekoak edo bestekoak izan, noski, kontrajarria
suertatzen da. Baina noski, hor beste galdera bat suertatzen da, zerk/
nork osatzen du klase sozial bat? Galdera guzti hauek teoria mordoak
dituzte atzetik, eta horren arabera antolatuko ditugu ere erantzunak.
3. Irakurketa
Behin datuak kolektiboan adosturiko teoriarekin mugatu edo interpretatu
ditugula, hortik ateratako ondorioekin marko teoriko bat osatuko dugu, edo
bestela esanda irakurketa edo diagnostiko bat. Gertakari multzo bat teoria
politiko baten arabera antolatu dugu, interpretazio kolektibo bat adostuaz.
Honela, kolektiboan auzi edo gertakari, zehatz baten gainean dugun iritzia osatu
dugu.
Erantzunak baino galdera egokiak planteatu behar ditugula ikusi dugu beraz.
Nolabaiteko jakintza garatu dugularik, aurreikuspen batzuk sortu ditugula
pentsatzekoa da, zer gertatu den eta zer gertatuko den edo gertatu daitekeen,
alegia. Orain, aurreikuspen horretan nola eragin pentsatu behar dugu.
Posizio Politikoa:
Kolektiboan irakurketa bat adostu dugu, gehiago edo gutxiago, bertako kide
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guztiok gaiaren gainean iritzi-komun bat adostu dugu. Baina zer egin behar dugu
orain, kontuan izanik kolektibo politiko bat garela? Unibertsitateko eztabaida
talde bat izango bagina, edo literatur kritika talde bat, amaitutzat emango
genuke gure jarduna. Analisi bat egin dugu eta honen gainean gure iritzia
adostu, jada etxera joan gaitezke. Eraldaketa helburu dugun heinean, guk, analisi
horrekin zer egingo dugun galdetu behar dugu.
Gure helburua, eragin politikoa izango duen interbentzio politiko bat egitea
da, horretarako posizio politiko bat argitu behar delarik. Noski, interbentzio
oro kolektiboaren helburu, funtzio eta estrategien araberakoa izango da;
hau da, ez da berdina izango ideologia eta proiektu politiko berdina duten
gazte antolakunde, sindikatu edo udaletxe batek bete beharreko papera.
Honela, mugimendu bereko kideek, posizio politiko ezberdinak garatuko
dituzte, irakurketa beretik abiaturik, epe motzeko eta epe luzeko helburuen
arabera. Hori funtzioen arteko ezberdintasun egokia egin duen mugimendu
baten ondorioa izango da, ahalik eta eraginkorrena izango den mugimendu
politikoarena, hain zuzen.
Ez gara inozoak izan behar. Gertakari baten aurrean iritzi bat izan dezakegu, baina
politikoki, kolektibo edo mugimendu bezala, beste modu batean posizionatu.
Izan ere, ez dugu sekula ahaztu behar etsaia ere, etengabean, ari dela borroka
ideologikoa egiten, beti dagoela, gure kontrako mezuak jendarteratzen, iritzi
konkretuak anulatzen eta beste batzuk mahai gaineratzen… guk horren aurrean
azkarrak izan behar dugu eta etsaiaren araberako diskurtso bat garatzen jakin.
Kontuz! Etsaiaren araberako diskurtso bat egin behar dugula esatean, ez dugu
esan nahi, etsaiari lotuta eraiki behar ditugunik gure diskurtsoak, beraien
kontra beti. Esan nahi duguna da, gure irakurketa eta gure posizio politikoa
zirkulazioan jartzen dugun herrian, etsaiaren diskurtsoa (pentsamendu
dominatzailea) egongo dela ere talkan. Beraz, aintzakotzat hartu behar dugula
ezinbestean.
Hegemoniko eta kontra-hegemonikoaren talka izango da orduan gure
diskurtso propioaren sorrera. Azken finean, diskurtsoaren sorrera borroka
ideologikoan ematen diren talketatik sortzen da, borroka estrategiko bat delarik.
Nondik hitz egiten dugun, nora, norentzat, ze indarrekin… galdera guzti horiek
interbentziorako eta eragin politikorako.
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INFORMAZIOA LORTU
Gertakariak
(zer gertatu da, nork parte hartu du...)

Datuak
(nondik jaso, ze iturri)

ORDENATU
Historian koketu

Teoria baten arabera

IRAKURKETA
Marko Teoriko bat / Irakurketa bat / Iritzi bat sortu dugu

Zer egin honekin? Ze Posizio Politiko?

Antolakundearen helburu, funtzio eta
estrategiaren araberakoa.

ARIKETAK

Interbentzio Politiko bat adostu.
Epe labur eta luzeko helburuetan
kokatuz

Diskurtso Kontra Hegemonikoa sortu.
Etsaiaren estrategia aintzat hartu. Gure lekua argitu: nondik / norentzat / ze
Garaiko Diskurtso hegemonikoaren
indarrekin hitz egiten ari garen
analisia.

Interbentzio politikoa EGIN.

Orain zure txanda da. Bilatu egunkarian edozein berri eta saiatu analisi
eta interbentzio bat adosten taldean. Lehenengoan gaizki ateratzen bada,
bigarrenean probatu. Eta horrela bizitza osoan zehar.
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3.2.

OLERKIEN
HAUSNARKETA:

Mario Benedetti:
Mario Benedetti, olerki honetan ironia handiz neutrala izan edo partzialtasunaren
arteko dikotomia zorrotz kritikatzera doa. Neutraltasuna hegemoniarekin
erlazionatuta dagoela aipatu izan dugu, hortaz, Benedettiri exijitzen diotena
jarrera neutrala ote da? Ariketa interesgarria litzateke hurrengo poeman
neutraltasunaren partzialtasuna aztertzea, neutraltasun orok jarrera politiko
zehatza adierazten duelako. Orduan, zein jarrera politiko egozten zaie Benedetti
moduko artistei? Eta zergatik izan daiteke lan intelektuala egiten dutenei,
intelektualei, halako jarrera egoztea? Baina Mario Benedettik uko egiten dio
neutrala izateari. Zer arrazoiz esan dezake hori? Zein da intelektualaren funtzioa?
“Eskuak zikintzean” uzten al dio intelektual izateari?
Mario Benedetti
“ Soy un caso perdido “
Azkenean kritiko azkar batek ezagutarazi zuen
(banekien ba nik deskubrituko zutela)
nire ipuinetan partziala naizela
eta tangeltzialki aholkatu dit
onar dezadala neutraltasuna
errespetagarria den edozein intelektual bezala
uste dut arrazoia duela
partziala naiz
ez dago zalantza izpirik
gehiago esango nuke nik partzial erreskataezina
kasu galdua laburbilduz
ahaleginak eta bi egin arren
inoiz ezingo naiz eta neutral izatera iritsi
kontinente honetako hainbat herrialdetan
aditu gailenek
egin zitekeena eta ezinezkoa egin dute
nire partzialtasunetik sendatzeko
adibidez nire herrialdeko liburutegi nazionalean
agindu zuten nire liburu partzialen
garbiketa partziala
berrogeita zortzi ordu eman zizkidaten
(eta bestela eraila nintzen) joan nendin
nire partzialtasunarekin lepoan
azkenik perún nire partzialtasuna inkomunikatu zuten
eta ni deportatu
neutrala banintz
ez nituzke behar izanen
terapia intentsibo horiek
baina zer eginen dut
partziala naiz
partzial sendaezin bat
eta arraro dirudien arren
guztiz partzial
badakit
horrek esan nahi du ezingo dudala xede izan
horrenbeste ohore eta erreputazio
eta loria eta duintasun
munduak dituenak gordeak errespetuzkoak diren
intelektualentzat
hau da neutralentzat
arazotxo batekin
geroz eta neutral gutxiago daudenez
sariak oso gutxiren artean
banatzen dira
azken batean eta abiaturik
nire aitorturiko mugetatik
onartu behar dut neutral gutxi horiei
miresmen puntu bat diedala
edo hobe harridura apur bat
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behar delako behar odol hotza
neutrala izateko
girón
tlatelolco
trelew
pando
la moneda
lako pasarteen aurrean
argi dago bat
eta agian hau esan nahi zidan kritikoak
izan zitekeela partziala bizitza pribatuan
eta neutrala arte ederretan
eman dezagun sumindu pinocheten kontra
insomnioan
eta eguneko ipuinak idatzi
atlantidari buruz
ez da ideia txarra
eta noski
abantaila du
alde batetik
batek ez dituela kontzientzia gatazkarik
eta hori beti da
artearentzako elikagai ona
eta bestetik ez du uzten hegalik egurtua izateko
y/o neutral prentsa burges eta/edo neutralagatik
ez da ideia txarra
baina
kausitzen naiz ni deskubritzen edo imajinatzen
ur-azpiko kontinentean
zapaldu eta zapaltzaileen existentzia
partzialak eta neutralak
torturatuak eta borreroak
hau da kopla berbera
cuba sí yanquis
ur azpikoak ez diren kontinenteetakoa
beraz
erremediorik ez dudala dirudienez
eta behin betiko galdua nagoenez
neutralitate emankorrarentzat
seguruenik jarraituko dudala izkiriatzen
ipuin ez neutralak
y eta olerki eta saiakera eta kantu eta eleberri
ez neutralak
eta abisatzen dut horrela izango dela
nahiz eta ez diren torturen eta kartzelen inguruan
edo bestelako topikoak antza
jasanezinak zaizkienak neutroei
horrela izanen da nahiz eta hitz egin mitxeletez eta lainoez
eta iratxoez eta arraintxoez.

Hedoi Etxarte:
Aztergai proposatzen dugun beste poema hau Hedoi Etxarte iruindarrarena da.
Bertan J andrearen hausnarketak eta bizipenak kontatzen dizkigu. Gai al gara
identifikatzen dituen pertsonaien jarrera sozialaren ondorio politikoak ulertzeko?
Gaur egungo jendartean hedatuak dauden zenbait iritzi azaleratzen dizkigu
Etxartek poema honetan, baina zein da hauek kritikatzearen arrazoia? Iritziok zer
giza-alienazio sor ditzakete jendartean?
Bestalde, ezagutzen al dugu horrelako iritziak aipatu ohi dituen inor? Zer
ezkutatzen da iritzion atzean?
Agian arin antzeman daiteke aipatzen dituen iritzien kritikarako zergatia, hala ere,
ez ote zara identifikatuta sentitu iritzietako batekin behintzat? Ez al da autokritika
eta hausnarketarako nahikoa arrazoi inoiz horrelakorik pentsatu izana?

Beti egongo da proletarioen geruza bat
pasiboki jokatuko duena eta bere klasearen
askapen borrokari begira egongo dena,
eta are marraren beste aldera
igaroko dira; zenbat eta gehiago izan
orduan eta gehiago garatuko da kapitalismoa
GYÖRGY LUKÁCS
J andreak labana bat dauka.
Entzuten duenean aldamenekoren bat
]HEMEN HOBETO GAUDE[
esaten sudaderatik ahoa atera
eta zintzurrean jartzen dio aldamenekoari.
]
[
J andrearen gatibuak dardarka azaldu nahi izan dio,
zurigarria errepikatzen duenak egiten duen moduan:
«Hemen Espainian baino langabezia txikiagoa daukagu,
gainera bigarren sektore indartsuaz profitatzen gara,
gure ekonomia ez da porlanean oinarritu,
horri esker aise suspertuko da gure abagunea».
J andreak gupidarik ez du eta hobeto dagoela esan duenari
ebakiondoa exekutatu dio txepelkeria ikus dezan ispiluan.
Marra bat egin dio zauria josi beharko dioten lekuan
]
[
tenteltasunaren lekuko izan dadin
kotxeko ispiluan ezpainak pintatzean
eta bere maitalearen begi-keinuan. Justizia pRoLetikoa.
]HEMEN HOBETO GAUDE[
J andreak ezabaketa kanpaina hasia du.
«Materialki miserablea denak
sinetsita haizatzen al ditu tesi sozial-chauvinistak?»
hara J andreak duen zalantzetarik bat.
Posible al da kognitario edo argiketari jantzia daramana
kamuflatutako txakur kizkur bat izatea?
Confebasken, Adegiren, Cenenen
soldatapekoa izan al daiteke?
«Bestela —otu zaio J andreari— nola esan diezaguke
1.100 euroko soldatadunak burgesa dela
supermerkatuan marka zuria hartu partez
marka beltza hartzen duelako?».
«Beltza: elikadurako elegantzia»
esan zuten bazkaltiarrek filmean.
Heriotza gorbata beltza frak gastronomikoa.
«Seleqtia» pentsatu du J andreak.
]HEMEN HOBETO GAUDE[
Infusio diuretikoez gozatzeagatik
behin-behineko kroniko izateari utzi diola
uste duenarentzat limoi bat erdibitu du J andreak,
begietarik batean zukutzeko gertu dago.
]HEMEN HOBETO GAUDE[

J andrea xehetasunzalea da, hori ezin uka,
odol lehorra eta azal- eta ile-hondakinekin
]
[
—biziarteko jostura—
oroigarria utzi dio lepoan opari operario susmagarriari.
Asteburu gauetan bere alaba senegaldarrei
kafe beroa eramaten die hiri iparraldeko
zero azpiko biribilguneetara.
Alaba senegaldarrek eskuz edo ezpainez
barrabilak hurrupatzen dizkiete
kotxez heltzen diren jaunei
15 euroren truke. Baina diru hori
ez da haientzat, beste andre batentzat da.
Beste Andrea, hirugarrena J andrearen zerrendan.
]HEMEN HOBETO GAUDE[
Pintore kaleko pizzerian
egunkarien gaineko oharpen bat egin du J andreak.
Jabetu da tokiko behartsuak ez ikusteko joko
estrainio bat ari dela egiten Noticias Taldea
bere Araba eta Nafarroako edizioetako izenburuekin:
«ARABAK DU ESPAINIAR ESTATUKO
BIZI KALITATE ALTUENA» edo «NAFARROAK
EUROPAREN MAILA BEREAN JARRAITZEN DU»
idatzi zuten zapatuan. Nafarroaren kasu harrigarria
sarean dago kontsultagarri. «Harrigarria» errepikatu du
J andreak: ezpain ertzak kokotsera jaitsi ditu.
«EUROPAN BIZTANLEKO BERDEGUNE GEHIEN DUEN
HIRIA DA GASTEIZ» izenburua ere gogoko dute aurten.
Dena den, mezua nahasgarria da zinez. Bistan da.
Belardiotan ezin da kanpatu, ezta uhazarik landatu ere.
Footingean ikus ditzakezu hankabikoak, hori bai.
«Inor izateko inbertitu beharra dago janzkeran
eta gimnasioan, arduragabe alaena zara bestela»
ulertu zuen J andreak hemeretzi urterekin gazte.
]HEMEN HOBETO GAUDE[
Ama Zuria jatetxean J andreak hobeto egotearen
bertsio garatu bat entzun zuen asteazkenean.
G arloteak «Hemen hobeto gaude; ez hori bakarrik,
beste leku batzuetan okerrago daude» esan zuen.
Jarraitu zuen baieztatuz «Gu ezin gara kexatu ze
beste batzuk dira benetan gaizki daudenak».
J andreak logika ariketa idatzi zuen ]ON EGIN[ ahozapian:
inguruan dagoen miseria materiala ez da miseria
ezagutzen ez dugun eta ez dakigun leku batean
badelako egoera desastroso bat salagarriagoa dena.
Hain da penagarria hangoa, ezen identifikagarria den
desastrea eta kiratsa salatzeari utzi behar baitiogu:
automatikoki, prebentiboki eta badaezpada.
]HEMEN HOBETO GAUDE[
Eta beraz, espekulazio domestikoak
( jabetza duten gure lagun jatorrek egindakoak)
espekulazio izateari utzi dio,
guk ahalbidetutako esplotazioak
esplotazio izateari utzi dio,
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horrela denok bake santuan entzun dezakegu
Johann Sebastian Bachen Meza Si minorrean.
Eztarria berotu zaigunerako
ez ahaztu leloa, lagun, eta ez errepikatu
«Soweto EH baino hobeto» zaharkitua,
orain esan baitezakezu: «EHn inon baino hobeto».
]HEMEN HOBETO GAUDE[
Asteazkeneko G arlotea harrotu egin da gaur ere
hemengo tabernetako salgaien prezio altuez eta
probintziako uhal garraiatzaileak Pakistanera
eraman dituzten enpresez —kooperatiba hitza
erabili nahi izan du aldaera dialektal gisa—.
Azalpen taktiko batzuk ere eman ditu:
«Mila biztanleko hamaika polizia ditugu
—esan du anpuloso— espainiarrek zazpi,
frantsesek bost. NBEk hiru aholkatzen ditu
baina guk ordain dezakegu, hobeto gaudelako.
]GEHIAGO DITUGU, HOBETO GAUDE[
Hain gara zibilizatuak ez baitugu lapurtuko ilegalki».
]HEMEN HOBETO GAUDE[
Ikasbide eta asunto deserosoak ez planteatu,
esango dizute —arrazoiz— lekuz kanpo zaudela,
ez duzula zure burua moldatzen jakin.
G arloteak zehazki esan du: «400 urte eta
batzuek oraindik ez dakite haien lan-indarra kudeatzen,
negargarria, dena egina eman behar diegu».
Iraganeko hizkera darabilela esaten diote J andreari
baina J andreak ezetz, labana eternala dela
eta labana erabiltzeko motiboa are eternalagoa.
Labankada merezi du G arloteak, noski:
«Orain 1.000-euristek 600 euro irabazten dituzte
1.000 gehiegi zelako; bestela deskokatzeak egongo dira».
]ABERATSEK DESKOKATZEKO ESKUBIDEA DUTE
dirua hementxe bertan uzten badute, betiere.
J andrearen proposamen sofistikatu baten arabera,
gainbalioaren sustatzaileen gorputzarekin eta
bihotzarekin Chopinen gorpuaren destinoa
imitatu behar litzateke: zati bat Parisen lurperatu,
bestea Varsoviako elizara garraiatu[
Jatetxeko telebistaren aparailu fonikoak argi du:
«Hain dugu gizarte ederra, gure arteko dirudunak
ere ez baitira dirudun, jende jatorra, jabe zintzoak,
enplegua sortzen duten izaki konprometituak,
gizarte honentzat —beste gizarteak pikutara!—
hoberena nahi duten filantropo eskuzabalak».
Urtean lautan txanpon batzuk lagako dituzte
limosna ontzian, mileskerrik asko, bedeinkatuak zuek,
mileskerrik asko. Zuei esker:
]HEMEN HOBETO GAUDE[
Gema Zabaletaren —izenak esatea itsusia da—
aburuz, hiru morroi 900 eurorekin bizi daitezke
(ez da reality show bat, ezta ariketa umoristiko bat ere)
hilabetez Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako zati batean.
]HEMEN HOBETO GAUDE[
Daewooko ehun eta berrogeita zazpi burkideak eta
San Ignacio Esmalteztaketako laurogeita bederatziak,
haien senar-emazteak, seme-alabak
ongiegi bizi ziren; ez daitezela kexa, oihurik ez!
Doazela Puntacanara, eta dirurik ez badute
eska dezatela emango ez dieten mailegu bat
kutxa izateari utzi dion banku autonomiko batean.
Ez daitezela kexa, oihurik ez!
]HEMEN HOBETO GAUDE[
J andreari bereziki axola zaio salneurriaren kontua
eta gogoratu da bere hirian badirela
diputatu legebiltzarkide zinegotzi
superemakume eta supergizonak,
gai direnak lau mila bost mila edo sei mila euro
hilean kudeatzeko eta ezkertiar izaten jarraitzeko,
«Horrek ez du batere erraza izan behar»
konturatu da J andrea, eta berbalizatu egin du.
]HEMEN HOBETO GAUDE[
J andreari oso laudagarria iruditu zaio kosmosaren
batuketa nardagarriak dena aldrebes jarrita ere
animalia batzuen engaiamendu sozialerako gaitasuna.
Hala eta guztiz, J andreak argi du arerioari buruz
honelakoak pentsatzea akats taktiko larria dela:
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a) psikiatrikoki zoro dago, gizajoa!
b) nahikoa saiatu ez dena jeloskor dago, gupida!
c) gaiztoa da, abereentzako trenean Poloniara dezatela!
J andreak badaki arerioa tratatu behar dela gutxienik
Bohumil Hrabal jaunaren liburuan nazi okupatzaileak
tratatzen diren begiramendu berberarekin.
]
[
Zalantzarik ez izan, J andrea bi esku dituenetakoa da.
Liburutegiko fotokopiagailuko txartela eta
N andrearen ahoen maneiu zehatza lagun ditu gainera,
hori ezinbestekoa da, hemen eta Txinan.
]
[
J andrea hobe daudenen lepoetan
orban ikusgarriki adierazgarriak
gauzatzen ari da egunotan.
Bere hurrengo proiektuetarik bat
]HORI ZURE IRITZIA DA[
esaten dutenen atzetik joatea da.
J andrea
]BUENO, HORI ZURE IRITZIA DA,
NIK NIREA DAUKAT,
BAKOITZAK BEREA DAUKA
ETA HORI DA HOBERENA[
diotenen atzetik ere ibiliko da kanpaina berrian.

Bertolt Brecht:
Analfabetismo politikoaz eta honen ondorioez diharduen azkenengo poema hau
Bertolt Brecht-en lana da. Laburra eta zuzena. Hala ere, zer pentsatua eta zer
aztertu eskaintzen du. Beraz, egin dezagun ahalegin bat.
Analfabetismo politikoaz mintzatzean zer adierazi nahi digu Brecht-ek,
indiferentzia politikoa? Edo haratago doa eta egoera sozial batez ari zaigu?
Bestalde, ignorantzia politikoa ote da jendarteko arazoen eragile? Edo pasibitatea
da hori? Zergatik kritikatzen du horren bortitz ez-jakina dena? Ignorantea bere
ez-jakintasunaren erruduna ote da? Ba al du erantzukizun politikorik?
Horra hor analisirako baliagarriak izan daitezkeen galderak, baina hausnartzen
hasi aurretik, hona hemen ariketaren oinarri izan beharko lukeen galdera:
Zergatik diozu, zu ez zarela analfabeto politikoa?
ANALFABETO POLITIKOA

Bertolt Brecht

analfabetorik okerrena
analfabeto politikoa da.
berak ez du ikusten,
ez du solas egiten,
ez du gertakari politikoetan parte hartzen.
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ez daki bizitzaren balioa
indaben balioa, arrainarena,
irinarena,
jantziena,
oinetakoena edo sendagaiena
erabaki politikoen menpe dagoela.
analfabeto politikoa
horren da astaputza
harrotu egiten dela eta bularra puzten zaiola
esatean politika gorroto duela.
ez daki,
artaburuak
bere ignorantzia politikotik
jaiotzen dela prostituta,
haur deslaia
lapurra
eta gaizkilerik okerrena den
politikari ustela
enpresa nazional eta multinazionalen
ipurdi-garbitzailea.
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3.3.

FEUERBACH-I
BURUZKO TESIA:

Teoria ez da soilik ideia multzo bat izan behar, teoria gure praktika bideratuko
duen ipar-orratza da. Eta praktika teoria ororen oinarri. Marx-ek irakurgai dugun
testu honetan Feuerbach-en filosofia interpretatzailea kritikatzen du, izan ere,
teoriak mundua interpretatzeaz gain honen eraldaketarako tresna izan behar du.
1- Aurreko materialismo guztiaren oinarrizko akatsa –Feuerbachena
barne– gauzak, errealitatea, zentzumenezkotasuna, objektu edo kontenplazioaren
formapean ulertzea da, baina ez zentzumenezko giza jarduera bezala, praktika
bezala, ez subjektiboki. Hortik dator alde aktiboa idealismoak garatua izatea,
materialismoarekiko kontra jartzean, –baina abstraktuki soilik, zeren idealismoak
naturalki, ez baitu ezagutzen jarduera erreal, zentzumenezkoa bere horretan–.
Feuerbachek zentzumenezko objektuak nahi ditu, objektu kontzeptualez errealki
bestelakoak direnak; baina hark ere ez du ulertzen giza jarduera propioa jarduera
objektibo gisa. Horregatik, Kristautasunaren esentzian portaera teorikoa bakarrik
kontsideratzen du benetan gizatiartzat, aldiz, praktika ulertzen eta finkatzen
du, haren agertzeko forma zikinki judutarrean soilik. Horregatik ez du ulertzen
jarduera «iraultzaile», praktiko-kritikoaren garrantzia .
2- Giza pentsamenduari egia objektiborik egotz ote dakiokeenaren
auzia, ez da auzi teoriko bat, baizik auzi praktiko bat. Praktikan frogatu behar
du gizakiak egia, hau da, bere pentsamenduaren errealitatea eta boterea,
egiazkotasuna. Praktikatik bakartzen den pentsamendu baten errealitateari edo
irrealitateari buruzko liskarra auzi eskolastiko hutsa da.
3- Gizakiak zirkunstantzien eta hezkuntzaren produktu direnaren, eta,
gizaki aldatuak zirkunstantzia ezberdinen eta hezkuntza aldatu baten produktu
direnaren teoria materialistak, ahaztu egiten du, gizakiak direla hain zuzen ere
zirkunstantziak aldatzen dituztenak eta hezitzailea bera hezi egin behar dela.
Horregatik derrigor jendartea bi zatitan banatzera eramaten du, zeinetariko bata
jendartearen gainetik baitago.
Zirkunstantzien eta giza jardueraren aldaketarekin bat etortzea, praktika
iraultzaile gisa bakarrik uler daiteke arrazionalki.
4- Feuerbach autoalienazio erlijiosotik abiatzen da, mundua mundu
erlijiosoan, imajinarioan, eta beste erreal batean bikoiztetik. Haren lana mundu
erlijiosoa haren oinarri lurtarrean disolbatzean datza. Ez da ohartzen, lan hori
egin ondoren, lan nagusia egiteko geratzen dela. Izan ere, oinarri lurtarra bere
baitatik bereiztea eta erresuma independente gisa hodeietan finkatzea, oinarri
lurtar horren bere buruaren urratze eta kontraesan propioz bakarrik azal daiteke.
Beraz, egin beharreko lehen gauza da hori bere kontraesanean ulertzea eta gero
praktikoki iraultzea kontraesana ezabatuz. Beraz, adibidez, familia lurtarrean
familia santuaren sekretua aurkitu ondoren, teorikoki kritikatu eta praktikoki irauli
egin behar da.
5- Feuerbachek, pentsamendu abstraktuarekin pozik ez egonik,
zentzumenezko kontenplaziora jotzen du; baina zentzumenezkotasuna ez du
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ulertzen zentzumenezko giza jarduera praktiko gisa.
6- Feuerbachek disolbatu egiten du esentzia erlijiosoa giza esentzian.
Baina giza esentzia ez da norbanako bakoitzak bere baitan duen zerbait
abstraktua. Haren errealitatean jendarte-harremanen multzoa da. Feuerbach,
esentzia erreal horren kritikaz arduratzen ez dena, horregatik, beharturik
aurkitzen da:
- Ibilbide historikoaz abstraitzera, beretzat sentimendu erlijiosoa finkatuz,
eta giza banako abstraktu –isolatu– bat aurresuposatuz .
- Harengan, giza esentzia «espezie» gisa bakarrik uler daiteke, barneko
orokortasun mutu bat bezala, norbanako anitzak naturalki lotzera
mugatzen dena.
7- Feuerbachek ez du ikusten, beraz, «sentimendu erlijiosoa» ere
jendarte produktu bat dela eta berak analizatzen duen norbanako abstraktua,
errealitatean, jendarte-forma zehatz batekoa dela.
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8- Jendarte-bizitza, esentzian, praktikoa da. Teoria mistizismora eramaten
duten misterio guztiek beren soluzio arrazionala aurkitzen dute giza praktikan eta
praktika horren ulerkuntzan.
9- Materialismo kontenplatzailea, hau da, zentzumenezkotasuna jarduera
praktiko gisa ulertzen ez duen materialismoa, iristen den gorena norbanako
bakoitza «gizarte zibil»aren barruan kontenplatzean datza.
10- Materialismo zaharraren ikuspuntua gizarte «zibila» da; materialismo
berriarena, giza sozietatea [sociedad humana] edo gizateria sozializatua
[humanidad socializada].
11- Filosofoek mundua era desberdinetara interpretatzea besterik ez dute
egin, baina kontua da hura aldatzea.

Testuaren gainean jorratu daitezkeen galderak:
Zergatik eragiten dugu gizarte eraldaketan teorikoki eta ez praktikan? Zergatik
uste duzu “teorikoki” iraultzailea zarela?
Nola eragiten daiteke errealitatearen eraldaketan? Zergatik ez dugu eragiten?
Iraultza pentsatzeaz gain non, noiz edo nola burutzen dituzu praktika
iraultzaileak? Zertan zara iraultzailea?
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Burgesia. Jendarte kapitalistako klase
dominatzailea. Ekoizpenerako bitartekoen
jabetza pribatua duenez, langileria
menpean hartzen du, berarentzat, berak
nahi duen moduan, lan egitera behartuz.
Langileriak ekoitzitako aberastasunaz
baliatzen da botere monopolioa izateko
arlo orotan.
Burujabetza. Subjektu batek erabakitzeko
ahalmena izatea bere buruarengan; nazio,
herri zein norbanakok. Pertsona edo herri
burujabeak bere buruari subjektu izaera
aitortu eta inguratzen dituen elementuak
kontuan izanda, erabakiak hartzen ditu.
Norberarengandik hasten den prozesua da.
Feminismoari dagokionean, emakumeei
burujabetza sistematikoki ukatu zaie euren
bizitzaren arlo guztietan historian zehar:
etxean, euren gorputzengan, osasunean,
hezkuntzan, aisialdian... Subjektu izaera
hori ukatzerakoan, erabakiak bere kabuz
hartzeko eskubidea ere. Horregatik,
emakumezkoak eraldaketa sozialerako
ezinbesteko subjektu garen heinean,
burujabeak izatea ezinbestekoa da.
Demokrazia. Subiranotasuna herritarren
esku uzten duen erregimen edo sistema
politikoa da. Zeinetan parte-hartze zuzen
edo zeharkakoaren erabilpenaz bermatzen
den herritarren esku-hartzea.

Demokrazia-burgesa. Edo liberala,
“Herriaren agintea” baino, burgesiaren
agintea da. Gaur egun munduko estatu
gehienak eredu honetako antolaketa
politikoa dute (nahiz eta forma
ezberdinetan, izan parlamentariak,
monarkikoak...), alderdien hauteskundeen
bidez hautatzen direlarik ordezkariak.
Ordezkaritza politikoa lortzea oso zaila
da, aurretik ez badu inolako botererik
(komunikabideetan, parlamentuetan...)
Askatasun politikoak formalki onartzen
ditu hiritar titulua dutenentzat, baina
ez du materialki ziurtatzeko ahaleginik
egingo. Beraz, askatasun politikoak,
baliabide materialak dituztenentzat izanen
dira, burgesiarentzat. Klase politiko eta
ekonomikoaren arteko lotura zuzena
historikoki herrialde guztietan eman da,
gaur egun areagotu egiten ari delarik.
Engels, Friedrich. (1820-1895) filosofo
iraultzaile alemaniarra, Marxen burkidea
izan zen bizitza osoan zehar eta elkarrekin
argitaratu zituzten lan garrantzitsuenak,
biak dira beraz, marxismoaren guraso. Bere
lan garrantzitsuenetakoak: “Ingalaterrako
langile klasearen formazioa”, “AntiDühring”, “Naturaren dialektika” edo
“Familiaren, jabetza pribatuaren eta
estatuaren sorburua” azken honetan,
gaur egungo feminismoaren hainbat auzi
interesgarri agertzen dira.

GLOSATEGIA

Boterea. Termino konplexu honek bi
adiera ditu, ohikoena, beste baten gaineko
gaitasuna, besteak zuk gura duzuna
egin ahal izatea. Bigarrena, norberaren
gaitasuna litzake, ahalduntzea. Ikuspegi
ezberdinen arabera, boterea ez dago leku
batean, mekanismoa batean, ez da hartu
edo galdu daitekeen zerbait, prozesu bat
baizik, pertsona guztien artean garraiatzen
duena. Botere-harremanak beraz ekidin
ezinak dira, ezinbestean emango dira
pertsona ororen artean. Boterearen auzia
beraz, ez da zer da botera, baizik eta nola
ematen den, Foucaultek esan bezala.

Errealitate objektiboa: Gure
pentsamendutik at den errealitatea;
subjektuaren eraginik gabe, berdina izango
den errealitatea.
Errealitate subjektiboa. Gure baitan, gure
pentsamenduan den errealitatea. Iritziak,
ideiak…
Esplotazioa. Kategoria edo sektore batek
beste baten lan indarraz baliatuz euren
kontura ateratzen duen onura da, egoera

PENTSAMENDU KRITIKORUNTZ formakuntzako lehen blokea

89

hori mantentzeko nolabaiteko indarkeria
(sinbolikoa edo fisikoa) erabiliz.
Estatua. Jendarteak antolatzeko sortutako
egitura juridiko-administratiboa da,
jendartearen gainetik dagoen egitura
bezala. Biolentziaren monopolioaren
bidez, bere lur eremuko norbanakoak
bere menpeko bilakatzen ditu, legedia eta
kohertzio aparatuak erabiliz horretarako.
Estatuak bere menpeko biztanleen
defentsa bermatzea du funtzio ere.
Klase batek beste baten gainean duen
inposaketa bermatzeko erabiliko da.
Etnozentrismoa. Norberaren kultura,
gizarte antolaketa, arraza, sitema
politikoa… besteen gainetik ezartzen
duen ideologia eta jarrera. Ikuspegi
mendebaldarretik (bertako kultura,
balio sistema...) baloratzea munduko
gainontzeko jarrerak, adibidez.
Feminismoa. Zapalkuntza patriarkalari
aurre egin asmoz, testuinguru
desberdinetan emakumeek beren egoerari
buruzko hausnarketatik abiatuz eratu
dituzten askapenerako teorien multzoa.
Jendartearen antolaketan gizonezkoek
duten nagusitasuna eta emakumeek
pairatzen duten mendekotasuna egoera
aztertzeko, ulertzeko eta iraultzeko garatu
diren kontzeptu eta tresna teorikoen, zein
aldarrikapenen multzo koherentea da.
Historikoki emakumearen askapen borroka
ardatz gisa hartu duen filosofia anitza
da feminismoa. Teoria desberdin asko
biltzen ditu bere baitan baina komunean
honakoa du: emakumeen zapalkuntza
egoera gainditu eta harreman parekideetan
oinarrituko den jendartea eraikitzea.
Filosofia. 1) Munduaren gaineko ikuspegi
konkretu bat izango litzateke, mundua
ikusteko betaurrekoak. Munduaren
gaineko ikuspegi nahiko koherente bat
eskainiko du, osotasun bat, kontzeptu
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sareez osaturik. 2) Praktika filosofikoa,
pentsamenduaren bidezko praktika kritikoa
litzateke, problematizatuz, galderak
egitearen jarduna. Historia eta tradizio bat
izanik, mendebaldean Filosofia diziplinaren
barruan epistemologia edo ezagutzaren
teoria; ontologia edo izatearen teoria; etika
edo jarrera moralen teoria; estetika edo
artearen teoria; politika edo kolektiboa
antolatzeko teoria; eta logika sartuko
lirateke, batez ere.
Foucault, Michel. XX.mendeko bigarren
erdialdean egon zen pentsalaririk
garrantzitsuenetakoa, frantziako postestrukturalisten barruaan kokatu ohi da.
Besteak beste, Jendarte diziplinarioa aztertu
zuen, instituzio modernoek subjektu dozil
eta errabilgarriak nola sortzen dituzten
aztertuz. Mugimendu antipsikiatriko eta
antikartzelarioaren aitzindaria izan zen.
Gramsci,Antonio. Filosofo marxista,
politikaria eta kazetari italiarra izan zen.
Gramsci 1921. Urtean alderdia sozialistako
kide batzuekin Alderdi Komunista sortu
zuen. 1924ean diputatu aukeratu zuten,
baina handik bi urtera faxistek atxilotu
eta kartzelan pasatu zituen bere bizitzako
azken hamar urteak. Marxismo klasikotik
kontzeptuak hartu eta eguneratu zituen,
horien artean Hegemonia edo Bloke
historiko bezalakoak.
Hegemonia. Jendartean gailentzen den
eredua, eragile batek besteekiko duen
nagusitasunari egiten dio erreferentzia.
Hegemoniak operatzeko modua
neutraltasunarena da, gauzak neutralki
agertzea hain zuzen.
Helduen boterea. Helduek, klase sozial
bezala, haur eta gazteongan eragiten duten
praktika zapaltzailea da, ideologizazioa eta
statu quoaren mantentzea du helburu. Gure
kasuan sistema kapitalista-patriarkarraren
mantentzea.

harremana, beraz. Instituzio ezagunenak
kartzela, eskola, psikiatrikoa...

Heteroaraua. Patriarkatuak ezartzen
duen erregimen politiko eta ekonomikoari
egiten dio erreferentzia. Zehazki, praktika
sexual heterosexualei mekanismo
ezberdinen bitartez: hezkuntzan, erlijioan,
osasungintzan, jurisprudentzian...
jendartearen funtzionamendurako
heterosexualitatea ezinbesteko eredu
bakar gisa oinarri harturik. Erregimen hau
bazterketa, ikusezintasuna edo jazarpena
bezalako mekanismo sozialekin elikatzen
da.

Jurado, Nekane. Lleidan jaiotako
ekonomialari, idazle eta militantea.
ENAMen baitan arlo sozioekonomikoan
lan egin izan du, horren inguruko analisi,
hitzaldi eta idatzi ugari egin dituelarik,
horien artean “Independencia: de
reivindicación histórica, a necesidad
económica” bere lanen sintesi bezala
planteatu zuena.
Kapitalismoa. Ekoizpenaren, banaketaren
eta truke bideetan jabego pribatuan
oinarritzen den ekonomia eta jendarte
sistema. Kapitalistak ondasun metaketa
du helburu eta ekoizpenerako bitartekoen
jabetasuna eta salneurriak ezartzeko
askatasuna dira haien tresna nagusiak.
Kapitalismoaren helburu nagusia ahalik
eta etekin handiena ateratzea da. Beraz
ondasun metaketa beste edozer edo
edonoren gainetik jartzen da, pertsonen
eta Amalurraren zapalkuntzaz baliatuz
helburu goren hori lortzeko.

Inakzioa. Praktikarik gabeko teoriak, edo
errealitatean eragin ezin den teoriak, akzio
ezara garamatza, politikoki eta praktikoki
geldirik egotera behartuaz. Inakzioa
errealitatearekiko konpromiso eza da.
Intelektualak. Bi adierazpide ditu hitz
honek. Lehenaren arabera, intelektuala,
kultur-ekoizpen batzuk kontsumitu
edo ezagutzen dituenari esaten zaio.
Hau da, pertsona kultuaren (edo kultu
kontsideratzen denaren) baliokidea.
Bigarrenik, pentsamenduaren praktika
sistematikoa darabilenari esaten zaio, lan
ideologikoa ekoizten duenari hain zuzen.
Hauek, esku-lana egiten ez duten klase
soziala izango lirateke.
Jendarte diziplinario: Subjektu dozil eta
erabilgarriak sortzeko helburuarekin,
sistema kapitalistan garaturiko teknologia
eta dispositiboz beteriko jendarteari deritzo.
Teknologia hauek, gorputz sozialean
txertaturik egoteaz gain, gorputzez gorputz
garraiatzen dute, subjektuaren gaineko
jakintza garaturik honen gaineko boterea
eta kontrola gauzatzeko helburuarekin.
Subjektuen gaineko ezagutza-botere

Klase zapalkuntza. Estratifikazio sozial
mota bat da, jendarteko talde batek
ezaugarri komun bat partekatzen duena:
bizi baldintzak. Kapitala ez dutenek haien
lan indarra saldu behar dute soldata baten
truke bizirauteko, ordez, kapitala dutenek,
kapitalistek, ekoizpenaren bitartekoaren
jabeak dira eta langileen esplotazioaz
baliatzen dira beraien ondasunak
handitzeko. Materialismoaren arabera,
klase bat osatzeko giza talde batek
harreman sozial berdinak partekatu behar
ditu da, ekoizpenean paper bera jokatzea,
adibidez.

GLOSATEGIA

Ideologia dominatzailea. Dominatzailea
den klasearen ideia edo balio multzoa
litzateke, zeina pertsona edo jendarte
batean gailentzen da.

Klein, Naomi. Montreal-en jaio zen
1970eko maiatzaren 8an. Antiglobalizazio
eta sozialdemokrazia mugimenduetan
eragin handia duen kazetari eta ikertzailea.
La doctrina del shock edo No logo bezalako
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lanek eragin handia izan dute.
Kontingente. Gertatzera determinatuta
ez dagoena, hau da, gerta daitekeena,
baina ez duena zertan. Beharrezkoaren
kontrakoa.
Kontsumismoa. Beharrezkoa baino
produktu eta zerbitzu gehiagoren
kontsumoa bultzatzen duen jendarte
eredua zein norbanakoaren jarrera.
Kontsumismoa kapitalismoaren baitako
kontsumo jendartearen ondorioa da eta
publizitatea, moda eta beste mekanismo
sozial batzuek indartzen dute.
Kosmoikuspegi. Edo “munduaren
ikuspegia” existentziaren, errealitatearen
edo mundu osoaren interpretazio
eta irudi orokorra da, zeina pertsona,
gizarte edo kultura batek eratzen duen.
Inguruarekiko pertzepzioek, balorazioek eta
kategorizazioek osatu ohi dute.
Lana. Historikoki, lanaren definizioa eremu
produktibora mugatu da, eremu pribatua
eta etxekoa alde batera utziz. Hori dela
eta, lana soilik soldata baten truke egiten
den jarduera gisa ulertu izan da, lana
eta enplegua berdinduz. Aldiz, modu
zabalean ulertuz, lana edozein ekintza
fisiko edo mental dela esan daiteke, zeinen
bitartez, lehengaiak material erabilgarriago
batean eraldatzen diren, zerbitzuak sortu,
ondasunak garraiatu, eta gizartea hornitzen
den, eta jakintza zein giza ezagutza
zabaltzen den.
Lan erreproduktiboa. Giza
erreprodukziorako zein giza bizitzaren
iraupenerako ezinbestekoak diren zaintza
eta arreten multzoa dira, eta historikoki
emakumeek burutu dituzte dohainik.
Heziketak, laguntzak, elikatzeak, zaintzak,
entzuteak, etxearen garbiketa eta
mantenuak... osatu dituzte historikoki
lanok, eta emakumeen ugaltzeko
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gaitasunak berarekin dakartzan gaitasun
naturalak izatea aitzakia hartuta,
emakumearen funtzioa izan dira familian.
Lan hauek dohainik eta maitasunaren
izenean burutzeak izugarrizko eragin du
ekonomian bai enpresaburuentzako, baita
estatuentzako ere, ezinbestekoa den lan
eta funtzio bat ordaindu behar ez izatea
baitakar. Gainera, lan merkatutik kanpo
kokatutako lana izatearen ondorioz, ez
da sozialki batere baloratua, eta horretan
lan egiten duten langileen (gehienak
emakume eta etorkinak) baldintzak
bereziki prekarioak izaten dira. Zaintza
lanen ikusezintasuna nabaria izan arren,
ezinbestekoak dira bai jendartearentzako,
baita ekonomiarentzako ere.
Lan produktiboa. Produkzioa, zentzu
zabalean, ondorioak dituen edozein ekintza
izan daiteke. Aldiz, zentzu hertsian, soilik
beste objektu bat sortzen duen ekintza da,
hau da, beste zerbait produzitzen duena.
Gizarte kapitalista batean, produkzioa
merkatuari lotuta dago, horregatik,
soilik merkatutik eta diru ekonomiatik
pasatzen dena da lan produktiboa. Horrela,
teorikoki, “ekonomia” familiatik banatzen
da. Zentzu honetan, produkzioak ez ditu
kontutan hartzen emakumeek historikoki
burutu dituzten lanak, hortik dator beste
“produkzio” eremu bat aldarrikatzearen
beharra: lan erreproduktiboa, hain zuzen
ere.
Langileria. Burgesiarengandik ezberdintzen
dutenek osatutako klase zapalduari
deitzen zaio. Batez ere, marxismoarekin
izan zuen definizio maila altuena eta
industrializazioarekin bulkadarik handiena.
Bizi irauteko bere lan indarra saltzera
derrigortuta dagoena.
Legitimitatea. Legitimazioa lortzeko bide
edo prozesuari deritzo, jakintza eta botere
borroka ezberdinen bidez garatzen dena.

Marx, Karl. (1818-1883) filosofo eta
iraultzaile alemaniarra, Engelsekin batera
marxismoa sortu zuen. Soziologian eta
Ekonomia politikoan eragin itzela izan
duen autorea da. Bere lan garrantzitsuena
“Kapitala” izan zen, kapitalismoaz egin
den lanik zorrotz eta sakonena. Bestela
“Miseriaren filosofia” edo “Bonaparteren
brumarioko 18a” idatzi zituen eta
Engelsekin batera “Ideologia alemaniarra”,
“Familia Sakratua” eta “Manifestu
komunista”.
Marxismoa. Karl Marx eta Friedrich
Engels-en pentsamenduan eta obretan
oinarritutako ideia filosofiko eta politikoen
multzoa da. Hiru zutabe ditu: Filosofia,
materialismo dialektikoa, eta historiari
aplikaturik materialismo historikoa;
Ekonomia politikoaren analisi bat; eta
proiektu politiko bat, Sozialismoa eta
Komunismoa. Garapen historiko itzela
izan duen filosofia izanik, autore ezberdin
eta anitzek (kontrajarriek zenbait
aspektutan) bere oinordekotza aldarrikatu
dute: marxismo korronte ezberdinak
sortu direlarik. Marx eta Engels ondotik
izandako autore marxista ezagunenak Rosa

Luxemburgo eta Lenin, Stalin eta Trotsky,
Gramsci eta Lukács, Mao, eta Ho Chi Minh,
Mariátegui eta Castro… izan daitezke,
esaterako.
Merkantilizazioa. Zerbitzu, produktu eta
abarrek izan dezakeen berezko funtzio edo
balioaz harago etekin ekonomiko hutsa
lortzeko helburuarekin merkaturatzea.
Kultura, hezkuntza edota haurren
merkantilizazioa dira biderik ohikoena,
baina sexualitatea, erotismoa... ere
merkatu produktu bihurtu dira.
Merkatua. Produktuak trukatzeko
espazioa. Alta, normalean merkatuez hitz
egitean finantza merkatuez hitz egiten da.
Finantza merkatua, finantziazio beharra
duten subjektuak (enpresak, administrazio
publikoak...) eta aurrezkiak dituzten
subjektuak harremantzen diren espazioak.
Espekulazioan oinarritzen da eta fikziozko
dirua erabiltzen denez ekonomia erreala
desitxuratzen du, burbuilak eta krisiak
sortuz.
Neoliberalismoa. Estatuaren esku-hartze
politiko mugatua duen kapitalismo mota
da. Ongizate estatuaren desmuntaia
prozesu batetik dator, ezaugarri nagusiak:
estatuaren esku sartze minimoa
(subiranotasun galera, pribatizazioa, esku
sartze eza merkatu eta lan munduan,
subentziorik eza…), zergen jaitsiera (izan
hiritarrei edo merkantzien fluxuei) eta
globalizazioa diren (deslokalizazio eta
kolonizazio prozesuekin). Latinoamerikan
Pinocheten sarraski gobernuarekin hasi zen
prozesua, eta gaur egun Europa osoan ari
da inposatzen.

GLOSATEGIA

Lenin, Vladimir Illich. (1870-1924)
Errusiar iraultzailea eta teoriko marxista,
1917ko urriko iraultza gidatu zuen,
1922arte gaixotasunak jota gelditu arte.
Dogmatismoaren ikur bilakatu nahi izan
da, baina egiazki dogmaren kontrako
militantea izan zen, marxismoaren hainbat
ideia moldatu eta garatu zituelarik.
Teoria marxistan ezinbesteko lanak idatzi
zituen, Alderdiaren inguruan Zer Egin?,
estatuaren inguran “Estatua eta iraultza”,
inperialismoaren inguruan “inperialismoa,
kapitalismoaren goi fasea”, filosofian
“materialismoa eta enpirokritizismoa”, eta
errebisionismoaren aurrean “ezkerkeria,
komunismoaren haur gaixotasuna”.
Guar egun Zizek bezalako autoreek bere
pentsamendu kritikoa aldarrikatu dute.

Ongizate Estatua. Bereziki Bigarren Mundu
Gerraz geroztik Europan garatu eta gauzatu
den estatu-eredua da. Estatu bateko hiritar
guztiei prestazio, laguntza eta zerbitzuak
eskaintzen dizkie hezkuntzan-, osasuneaneta lan-arloan, Estatuak esku-hartuz
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ekonomia publikoan. Bi helbururekin;
batetik, ideologikoa, komunisten
planteamenduen eta langile borrokaren
arrakastaren beldur, hau erregulatu ahal
izateko. Bestetik, ekonomikoki, merkatua
irekitzeko baliatu zen. Langileriak
beharrizan berriak eta zenbait produktuen
kontsumoa bultzatzeko, beraien erosteko
ahalmena igo beharra zegoen.
Paradigma. Zientzi baten objektuaren
oinarrizko irudia da. Aztertu behar dena,
mahaigaineratu behar diren galderak,
zelan adierazi behar diren eta zein arau
jarraitu behar diren lortutako erantzunak
interpretatzean definitzeko balio du.
Kuhnen (1962) lan aitzindaritik hasita,
lan multzo denek frogatu dute gizarte
baten ideologiaren eta bere paradigmen
arteko erlazioa, bai zientzia fisikoetan zein
sozialetan.
Patriarkatua. Hitzez hitz, “aiten gobernua”
esan nahi du. Erlazio sozialak eta botere
erlazioak sexuaren arabera ezartzen dituen
eta kultura eta garai desberdinen arabera
moldatzeko gaitasuna duen jendartea
antolatzeko sistema da. Eredu patriarkarrak
sexuen araberako rolen banaketa eta
erlazio hierarkikoa ezartzen ditu pertsonen
artean. Jendarte patriarkarrean, gizonak
emakumea menperatzen du, gizonak
boterea du jendarteko alor gehienetan.
Feminismoak patriarkatuaren dimentsio
ekonomiko, politiko eta ideologikoa definitu
eta bere izaera estrukturala azpimarratzen
du. Kapitalismoak sistema patriarkarra
besteak beste lan erreproduktiboa
bermatzeko erabili du. Emakumearen eskuz
utziz, inongo kosterik suposatu gabe bere
etekinak handitu dira.
Plusbalioa. Enpresa kapitalistetan
langileriak sortutako ekoizpenaren balioa
handituz enpresariak ateratzen duen
irabazia. Modu honetan, enpresariak
nahiz eta zuzenki parte ez hartu ekoizpen
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prozesuan, bera da gainbalio horren onurak
jasotzen dituen bakarra.
Postmodernismoa. Lehen aldiz JeanFrançois Lyotardek erabili zuen, prozesu
historiko bat eta proposamen filosofiko
bat azaldu asmoz. Modernitateak eta
ilustrazioaren gainditze edo, ukatze bat
proposatzen du. Ezaugarri edo ideia
nagusiak: Errelato handien amaiera;
bitasun eza; egia perspektiba kontua
dela; hizkuntzaren mendekotasuna.
Dogmatismoen kontrako diskurtso
interesgarri bat proposatu arren, ideologia
dominatzailearen zerbitzura egon den
diskurtsoa dela uste dugu, gatazkak
kontzeptualizatzeko tresnak ukatu egiten
baitiutu.
Praxia. Teoria eta praktikaren uztarketa,
biak batera ematen direnaren kontzientzia.
Prekarietatea. Baldintza duinetan ematen
ez dena; segurtasun eza, ezjakintasuna eta
berme falta. Egungo sistemaren helburu
bakarra ekoizpena izaki, ez ditu aintzat
hartzen pertsonon baldintza duinak.
Modu honetan, bizitza bera arriskuan
jarriz. Horrek, lan munduan, hezkuntzan,
etxebizitzan, orokorrean, bizi ereduan du
isla.
Smith, Adam. 1723-1790 Ekonomilari eta
pentsalari eskoziarra izan zen. Ekonomia
liberalaren aitatzat kontsideratu ohi da bere
Adam Smithek Aberastasunaren izaera
eta iturriei buruzko saiakerak ekonomia
eredu horren irizpide teorikoak eskaintzen
dituelako. Esku ikusezina terminoa
proposatu zuen, merkatuaren auto
erregulazioaz hitz egiteko.
Status quo. Latinetik datorren hitza da:
“egungo momentuko egoera” esan nahi
duena. Gatazka egoera batean, statu
quo-aren babeslea, egoera aldatzea nahi
ez duena da, eta patriarkatuaren kasuan,
egiturazko zapalkuntza errotik aldatu nahi

ez duena. Normalean, babesle horrek statu
quo-a babesten du momentuko egoera
horretan dituen pribilegio mantendu nahi
dituelako.
Subjektibitatea. Norbanakoaren
pertzepzioen, nolakotasunen,
pentsamenduen, usteen, ideien… ondorio
diren proposizioak. Ideia eta ikuspegien
multzoa izan daiteke.
Think-tank. Giza zientzien inguruko
ikerketak burutzen dituen erakunde edo
aditu talde bat da. Iritzi publikoaren aurrean
ideologia bat bultzatzea dute helburu.
Beraien ikerketa lana alderdi politiko edo
eragile baten estrategian oinarritzen da, eta
hortaz, aholkulari papera bete ohi dute.
Zapalkuntza. Arrazoi kultural, sexual,
arrazial edota politikoengatik talde edo
kategoria batzuen artean dagoen botere
harremana da. Zapalkuntza desberdinen
artean lotura dago, eta horrela sistemak
antolatzen dira.
Zentzuzkoa (sentido komun). “Zentzu
komuna” esamoldea gizarteko
gehiengoaren sinesmen edo balioen
adierazgarri da, Hegemoniaren
funtzionamendu kotidianoa.

GLOSATEGIA

Zibikoa. Burgesiaren bizi eredutik
abiaturiko jarrera moral, estetiko eta
politikoen multzoa. Hiritargoa subjektu
unibertsal bezala identifikatzean, status
quoaren baloreak betetzeko presioa
eragiten du.
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BIBLIOGRAFIA BAT:
Liburuxka hau lagungarria izan delakoan,
bidea hastea da orain erronka. Liburukartografia proposamen bat egitera gatoz,
norberak bere mapa izkiriatzea espero
dugularik. Testu sakraturik ez dago hemen
( jainkoek ez dute libururik publikatu
oraino), eta kritikotasunez irakurtzea
da militante ororen eginbeharra. Kritika
egitearen beharrarekin izan behar gara,
soilik dogmatiko. Liburu oro beraz, arkatzez
lagunduta irakurtzea gomendatzen
dugu, liburuarekin hitz egin ahal izateko.
Ez da txantxa. Hizketaldia da liburu bat
irakurtzeko modurik eraginkorrena,
galderak egin eta erantzunak eman,
eta alderantziz. Afera ez da liburu asko
irakurtzea, liburuak ondo irakurtzea baizik.
Proposamen hau, xumea izan arren
lagungarria izan daiteke, pentsatzen
hasteko, bideak zirrimarratzeko.
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