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«Politikaren atarian» liburuarekin, sail berri
bat hasten dugu euskerazko liburuen artean. Rikardo Arregiren beraren ideia izan zen, Alfabetatzearen osagarri bezala, 100 bat paiako liburuxkak ateratzea, dibulgazio eran, gaurko kulturari buruzkoak. Guk, haren ideiari jarrai besterik
ez dugu egin nahi, gure aintzindari eta lankide zenaren lanari irtenbide bat eman besterik ez.
Argi ikusten dugu sail honek izan dezaken inportantzia euskal kultura eta hizkuntzarentzat. Lehenik, euskerazko kultura osatuz eta zabalduz
joan dedin. Bigarrenik euskeraren batasunerako
eta terminologia modernoa euskeraz finkatzeko.
Halaber, idazleak eta irakurleak igaritu nahi dugu,
literatura liburuak egin edo irakurri nahi ez dutenei beste liburu molde bat emanaz, orain arte
erderaz aurkitu behar zutena. Guzti honek ondo3

rio bat dakar: euskal irakurleen kultura maila
jasotzea.
Euskal-kulturaren eta idazleen egoerari begiratuz, bi gauza bakarrik eskatu ditezke liburu hauetan: euskera bateratuaz idatziak izan ditezela, eta
ez ditezela izan, mamiaren aldetik, «pauso bat
atzera» gaur eguneko euskal kulturaren egoeran.
Bi oinharri horiek bete ez ditzaten liburuak ez dira
onartuko euskerazko kulturarentzat kaltegarritzat
hartu behar bait dira. Ikusten denez editorialaren
ikusmoldea nahiko zabala da. Lur editorialak ez
du ideologia bat ezarri nahi irakurlegoan, eta idea-molde askotako liburuak atera nahi ditu. Beraz
LUR ez da bat egiten edozein liburutan ager ditezken iritzi eta ideiekin.
Plan hau aurrera eramateko idazleen eta irakurleen kolaborazioa behar-beharrezkoa dugu.
Inork dibulgazio libururen bat idatzi nahi baleza,
eskertuko genioke aurretik eskribituko baligu, liburuaren gaia eta gioi labur bat bidaliz. Honekin
lana planifikatu diteke, eta bi idazlek bi liburu
berdintsu egiteko arriskua baztertuko genuke. Halaber idazlearekin harreman hertsi bat izanen genuke, haren lana gure laguntzaren bitartez ahal
bezanbat erreztuz.
Irakurleari eskatzen diogu, sail hontako liburu
guzietan aurkituko duen txartela bete eta bidal
dezan. Halaber oso pozik hartuko ditugu gure irakurleen ohar eta iritzi guziak. Horrela editoriala
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hobetuz eta egokituz joango da euskera eta euskal
kulturaren onerako.
Azkenik zenbait ohar liburu honi buruz. Rikardok, hil zenean, liburua amaitu gabe utzi zuen,
eta agirian zegoen haren lana «lehen eskuizkribu»
mailan zegoela. Lan izigarria izan da eskuizkribu
hori inprentara eramateko egokitzea. Lan hau Rikardoren anaiak egin dute, batez ere Josebak.
Haien kolaborazioa pundu huntan neurtugaitza
izan dela aitortu behar dugu. Guzti hau kontuan
harturik uste dugu barkatuko dituela irakurleak liburuak izan ditzaken zenbait huts.

5

EUSKAL
LIBURU-GINTZAREN
PROBLEMATIKA
Ez dugu ez lekua ez momentua, euskerazko liburu-gintzaren egoeraz zenbait topiko berriro argitara ateratzeko. Oraingo egoeraren akatsak aztertzea, hobe izanen da:
I). —

ESPONTANEISMOA.

Egiazki esan dezakegu euskerazko sailak daduzkaten editorialetatik batek ere ez dadukala euskal liburuaren politika bat. Eta politikaren bat
baldin badadukate, pentsa ahal litekeen tankerarik
negatiboenean izanen da: Folklorezko kostumbrismoarekin konformidadearen gainean finkatua.
Erregela hau konfirmatu baizik egiten ez duten
eszepzioekin, noski. Espontaneismorik alferrena
da nagusi. Argitaratzaileek, liburuaren politika
bat ez edukitzearekin, liburu jakin batzuk eskriba
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ditezen ez dute erreztasunik ematen. Ea zer ateratzen den itxadoten dute, ea zezenetara espontaneoren batek salto egiten duen.
II). — EZEIN ERE EZ DA, EGIAREKIN
MINTZATZEN
GABARA, EUSKAL KULTURAREN FOKO BAT.
(Behar-bada Arestiren esperientziak ezer lortzen du).
Editoreak ez dira inola ere literatura gaztearen
ez iman bat, ez legamia bat. Konformidaderik nardagarriena da jaun eta jabe.
III).—IRAKURLE
BERRIAK
BILATZEAZ EZ DIRA KEZKATU.
Gehienetan euskal liburuaren erostuna lehengo abertzale zaharra da, liburua, euskaltzaletasunak eraginda eta ez irakurtzeko asmoz erosten duena. Edonork har dezake horrela idea zahatz bat
ze irakurle-klase den hau eta nolako gustoak dituen. Hau huts grabe bat da. Batere dudarik gabe,
eta euskal liburu baten argitarazioak zeinbat diru
kostatzen duen kontuan hartuta, irakurle-klase horren laguntasuna beharrezkoa da. Baina haien hekatu larria da ez dutela publiko gazte eta politikotu bat landu, honek beraren premietarako liburu
egokirik baleduka, erosi eta irakurriko bait luke.
Hala egia, ez litzake hori publiko konformatu bat,
eta argitaratzaile konformatuei soluziorik gabeko
problema bat kreatuko leraueke.
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IV).—MERKATU
OHITUAREN
SATURAZIOA.
Aurreko puntuan ikusita dadukagu euskal liburuaren erosleak (nola euskeraz aterea, hala, maizago, euskal gai batez baina erderaz aterea), sarriagotan erosi egiten duela euskaltzaletasunak eraginda, irakurreraren premia eraginda baino. Publiko
berri bat ez bilatzearekin, liburu-gintzaren politika bat ez edukitzearekin, liburu egokirik ez ateratzearekin, erreztasunik litxarrena da jaun eta nagusi, eta betiko behi sakratuek eskribatzen dute.
Horregatik tematika ukituegi bat dago gailen: Paisajea, sasi-historia meharra, personaiaxkak, lur-arraseko kostunbrismoa, eta abar. Honekin publiko ohituan saturazio moduko batera etorri gara.
Euskal liburuaren salmentaren arrazoirik printzipalena euskaltzaletasuna zenez geroztikan (hau da,
ez liburuaren ondadea, liburuarekin berarekin zerikusirik ez dadukaten motiboak baizik), euskaltzaletasunaren aitzakia bihurriarekin edozer jenero
zikin metitu da, eta publikoa aspertu egin dute.
V).—SISTIMA
BEZALA
LITERATURA
GAZTEA
EBITATZEA:
Gauza probatu behar ez duguna da hau, ametitutzat hartzen baldin baditugu aurreko puntuak.
Hori bait da gaurko euskal literaturaren gauzarik
hasarragarriena, mila lan inportante daudela, argitaratzaileak ukatzen direlako ezin edita ditezkeenak.
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Akats guztiok garbitzeagatik, zenbait editorial
berri kreatu nahi izan dira. Baina editorial berri
hauek oinarrizko akats bi hauk izan dituzte, eta
horregatik ez dira ezer erremediatzera etorri. Akatsok hauk dira:
I). — IDEIETATIK
GORPUTZ
BATERA
EZ ETORTZEA:
Batere dudarik gahe, editorial berriok gure literaturaren herriztapenaren gutizia batek bultzatuak izan dira, kaso batzutan sustraitikako berriztapenaren batek. Baina gutiziok alferrik galdu dira gutiziatzearen indarrez. Horregatik diogu ideiok
ez zutela gorputz bat hartu. Ideietatik ez dute
pragmaren helburuetara irtetzen jakin. Ideia hauek
ez zedukaten zergatik holakoak edo halakoak izan.
Honekin guztiorekin aditzera eman nahi dugu euskal literaturaren berriztapen bat aiputara eta burutara ekartzeko, egin behar denaren kontzientzia
klaro bat eduki behar dela, liburuaren planning
oso bat eduki behar dela. Lehen aipatu dugun lur-arraseko litxarreriaren eta konformidaiearen bide
urratuegietatik berriz ere ibili ez gaiten, bide bakarra da hau.
II). — LIBURUAREN POLITIKA
ARGI
BAT EZ EDUKITZEA:
Berriztatu-nahi honek ekintzaren ordena aldrebestu du. Lehenik teknikazko problemei aurkitu
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nahi ukan derauete soluzioa. Eta gero, aurpegia
eman derauete
ezer eman baderauete , kontenutuaren problemei. Hau da, argitarazioaren problema legal eta ekonomikoengatik arduratu direla,
eta gero aurkitu dutela ez zedukatela zer atera interesante edo berririk. Horregatik, lehen aipatutako akatsetan berriz erortzeko, edo jarraitasun-falta
izugarri batean erortzeko arrisku ikaragarria dadukate. Hemendik bakarrik ihes egin diteke eskritore-ekipo batekin eta eskuz-eskribu fondo batekin. Ezin plantea dezakegu euskal liburuaren berriztapenaren problemarik, aldez aurretikako programazio bati erantzunen deraukoten inediotekin
kontatzearen segurantzarik gabe.
***

Euskal liburuaren programazio batek oinarrizko hiru sail hauekin kontatu behar du, espezializazioak geroko utzi beharko direla. Hiru sailok
hauk izanen lirake:
I). — KULTURAREN
DIBULGAZIOZKO
OINARRIZKO
LIBURUAK:
Zientziaren eta kulturaren gai guztiei buruzko liburu-sorta informe-ekarle bat behar litzake. Euskerazko kulturaren egoera kontuan hartuta, kulturazko gai gehienetan gabezia izugarrian bait dago,
premi-premiazkoak dira liburuok. Liburu neutroak
izan behar lirake, hau da, ez dadukate zergatik
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izan «autore baten obra bat», zerbaiten gaineko
ezagumentua dakartenak baizik. Plajiatzearen beraren bildur ez gara izanen, liburu asko beharko
bait dira. Liburu hauek pajinazio uniforme bat
edukiko dute. Pentastuta dadukagu haien masimoa
125 orrialde izanen dela, eta minimoa 90. Terminolojiazko eta ortografiazko batasunari buruzko
diktadura bat egonen litzake. Tankera honetako
hamaika (11) liburu eskribatzen hari dira momentu honetan bertan. Orain hasteko momentua dugu,
eta hilean honelako liburu bat publikatu beharko
da.
II). — ITZULPEN ETA SAIAERA LABURRAK:
Gaurkotz, liburu osoen euskeratzapena gauza
kasik inposiblea: Berekin bait dakarkio itzultzaileari geroko frutuak ordainduko ez dituen denbora
eta neke gastu bat. Beste alde batetik behar-beharrezkoa dugu denbora igaroetako eta korrienteetako autorerik ezagunenak euskeraren traduzitzea.
Alde batera uzten baldin baditugu oraingo kreazio
hutsezko obrak, autore hoien kapitulurik inportanteenak traduzitu eta liburu tipietan publikatu beharko lirake. Itzulpen-klase hau errezagoa eta erosgarriagoa da. Honela, gainera, bigarren epoka batean liburu osoetako traduzioa planteatzeko esperientzia naikoa logratuko dugu.
Itzulpen hauei buruz esan beharrean aurkitzen
gara gure egoera eta erdaldunena arras diferenteak
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direla. Lehen esana dadukagun bezala, gaurko autoreen traduzioa kasik ezer-ezkoa da gaur egunean euskeran. Horregatik tendentzia desberdinetako baina inporta haundiko autoreak traduzitu
beharko ditugu.
Liburu traduzitu hauen ondoan euskeraz beraz
eskribatutako saiarea laburrak atera behar lirake.
Bigarren sail honek ez luke edukiko lehenbizikoaren regularidadea, eta honen exitoari makurtuta egonen litzaioke, zeren beraren kondizio aurrez aldetik emandako bat den.
III). — LITERATUR-KREAZIO
KO OBRAK:

HUTSEZ-

Edozer literatur-klase sartuko litzake honen
barrenean, euskerazkoa eta erderatik itzulia. Hierarkiaz hirugarren leku bat okupatuko du sail honek gure programazioan.

Euskal literaturaren zenbait faktore berezi eduki
behar da kontuan, halaber. Ezin ahatz liteke, gonbarazio baterako, euskal liburuaren merkatuaren
urria, euskeraz argitaratutako liburuen tirada ikaragarriki kondizionatzen duena.
Ezin ahatz liteke euskal liburuarentzat Alfabetatze-Kanpainak dadukan inportantzia. Editorial
berri honek Kanpaina horrekin har-eman hertsian
egon behar du. Alfabetatze-Kanpaina hori dela
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medio, kulturaren herritartzearen oinarrizko liburuen sailarentzat suskripzio-kanpaina batera helduko ginake, esate baterako.
(Rikardo Arregik
1969-garreneko Uztailaren bostean
Urnietako taferna-zulo batean
haren editorialkideei
irakurria).
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OHARRA
Liburu hau egilearen eta haren garaiko fruitua da. Hau ez da mami gehiegirik gabeko afirmazioa. Liburuaren sarrera hau irakurtzeko idatzia izan da, ez baidago liburua ulertzerik egilearen garaia ta giroa ezagutu gabe. Idazlea bera
ere garaiko fruitua da, bainan gizona denez inuxentegia noski, bere garaia zertxobait bederik aldatzeko pretensio harroa du. Izan ere bere bizitza guzia «denaren» eta «izan nahi duanaren» arteko egon-eziñean bizitu beharko du. Bainan batez
ere liburuari berari atxiki gaitezen.
Zientzia politikoaz egiten den euskerazko lehendabizikoa da. Egia esan politikaren gai konkretuei buruz ba dira euskeraz idatzitako liburuak. Bat baino gehiago noski. Bainan politika bere osotasunean hartzen duenik ez. Eta hau egia
da batez ere, politikaren zientzia —hortan aituak
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«politikologia» izenarekin ezagutzen dutena—
soziologien artean gazteenetakoa delako. Politikologiak soziologiaren barruan benetako autonomia
bat lortzeko burruka handiak jasan behar izan ditu eta Mendebaleko Europan azkeneko hogei eta
bost urteetan bakarrik lortu duen gauza da.
Egia esateko Politika gaiei buruz euskal literatura nahiko aberatsa da. Aspaldidanik euskeraz
idatzitako liburuak, era batera edo bestera, politika gaiak ikuitu dituzte. Bainan batez ere XIX'gn.
mendea ezkeroztik indartu ta sendotu da politika
gaietako euskal literatura. Ta azkeneko urte hauetan erabat ugaritu dira politika gaietako idazkiak
(artikuluak, liburuxkak, orriak, etab.).
Bainan politika gaiak besterik ez dira izandu.
Politika bera explikatu duen libururik ez da
oraindik argitaratu. Liburu honek abantaila hori
du. Bainan baita ere oztopo hori. Abantaila hori,
bere erruak aitortzerakoan lehen liburuaren eskusa egin dezakealako. Oztopoa berriz, berekasa
ibiltzen ikasi beharrean aurkitzerakoan inork baino arrisku handiagoak dituelako.
Liburu honen argitaratzearen giroan kontuan
izan behar den lehen baldintza horixe da beraz:
lehendabizikoa izatea.
Baldintza idazlearen eta gaiaren aldetik agertzen bada, irakurle posibleetatik agertzen dena
beste bat ba da. Izan ere zeintzuek izan ditezke
liburu honen irakurleak? Hori da bigarren kon18

dizionamendua. Hori da liburu honen izaera zehaztuko duen bigarren kondizionamendua.
Apenas ditugun lehen mailan euskerazko ikastolik. Bat edo besterik ez bigarren mailan euskeraz zertxobait irakusten dutenak. Unibersitate
mailan, ofiziala edo pribatua, euskerazko irakasketarik batere ez. Humilak izan beharrean aurkitzen gera beraz. Unibersitaterik eta bigarren mailako irakastegirik ez badugu, ezin izango da liburu hau eginkizun hortarako idatzia. Ba da ordea
herriaren sail bat politikatua dagoena, politikagintzan dabilena. Hoietatik gehienak ez dute euskeraz eskolatuak izateko posibilitaterik izan. Hoientzat idatzi da liburu hau batez ere. Bainan ez da
horregatik nola-nahiko xehekeri bat, zeaztasuna,
zuzentasuna ta pixua izaten saiatu da. Ez du populukerian erori nahi, ez du herriaren eskusan
merkantzia merke ta trakets bat saldu nahi. Bakar bakarrik, aitatutako errealitate hori gogora
erazitzerakoan, zera adierazi nahi du, lehen esan
dugun garai eta giro hori, bere hoietan finkaturik bakarrik adi ditezkeala hemen esango direnak,
neurtu hemen azaldutakoak.
Izan ere euskal kulturaren eguneratzean, lan
hontan bi epe edo maila bereizi behar dituguk
inola ere ezin dezakegu ahaztu. Bere eboluzioan
euskal kultura gelditu edo atzeraka hasi arren, ez
dira horregatik zenbait erdal kultura gelditu. Euskal kulturaren eguneratze hortan beraz ezin gindezke huts hutsetik hasi. Besteak aurreratu dute19

na besterik gabe ezin bazter dezakegu. Lehendabiziko epe batean besteen aurrerapen hoiek eskuratu ta guretu beharrean aurkituko gera. Eskuratu ta guretu esan dut, eta ez eskuratu bakarrik.
Lan hau ez bai da nola-nahi egitekoa. Bainan nola-nahi egitekoa ez bada ere, ez dago ukatzerik lehendabiziko epe hau bete beharrean aurkitzen gerala. Lehen maila horixe da beraz: erdal kultura
aurreratuenak erdietsi dutena eskuratzea ta guretzea.
Bainan hori lanaren aurpegi bat besterik ez
da. Bigarren eperako pauso bat da, bigarren mailarako sustrai bat. Gure buruarekin pentsatzen
hasi behar dugu. Politikaren zientziari dagokionez lehendabizikoz erdal soziologi aurreratuenak
noraino iritxi diren ikusi ondorean sail hontako
ezagutzea eskuratu behar dugu. Bainan guk geok
ere ezaguera hoiek gerekasa egiten ikasi beharko
dugu. Ta batez ere inbestigazioak eta esperimentazioak gerekasa egiteaz gainera, hoiek ematen dituzten datoekin pentsatzen hasi. Hori da bigarren
epea ta bigarren maila. Bainan bi epeak nola bereizten ditugun argi aiderazi behar da. Ez da esan
nahi denboraren barruan bi epeak bata bestearen
ondorenean etorriko diranik era batean. Bereizketa honen arrazoia lanean dago, ez errealitatean.
Euskal kulturaren eguneratzean bi dira egin behar diren lanak: besteak ikasi dutena guk ere ikasi ta gerekasa pentsatzen hasi. Hutsetik hasi ezin
gindezken ezkero derrigorrezkoa dugu lehendabizi
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ikastea. Bainan ikaste hontan bertan gertatzen da
pentsatu beharra. Ezin ditzazkegu beraz bi epe
hauek bereizi. Ikaste mailan dela gure oraingo
joera esan dezagun bakar bakarrik. Hau ere kontuan hartu beharrekoa da.
Gainontzekoan ezin ahaztu politika, hemen
aitatuko dena, zientzia bat dela. Hau ere ez da
absolutu bat, bainan errealitate honek ba du baztertuta ezin uzteko pixua. Gure lana ezin izan horregatik gauzak nola izan behar duten explikatzea, nola diren adieraztea baizik. Hau ere ez da
absolutu bat. Ezin enganaitu dezakegu gure burua, askotan gauzak nola diren esaten ari geralakoan, uste ezean ere, nola nahi genituzkien adierazten ari gera. Hala ere nere desirkundeak baztertzen saiatu naiz, bainan ez dut horregatik
ahaztu desirkunde hoiek errealitate bihurtzetik
oso urrun geldi ditezkeala. Era guztietara asmoa
desirkunde hoiek menperatzea izan da.
Ta ohar hau bukiatu aurretik azken puntu
bat. Hemen erabiliko diren gai bat baino gehiago desegokiak edo, gutxienez, desgarai xamarrekoak izan ditezke. Begiak idikitzea aski da politika gertaerak izugarrizko bizkortasuna dutela
ikusteko. Politikologia —zientziaren jakintza alegia— oso gaztea dela esan dugu. Gaztea izateaz
gainera estudiatu behar duen errealitatea oso aldakorra baldin bada, argi ikusiko da lehen esan
dugun desegokitasun eta desgaraiko izatearen
arrazoia. Halaz guztiz ere zahartzen eta desegiten
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dijoazten errealitate hoien ezaguera izatea derrigorrezkoa da gaurko gertaerak entenditu ahal izateko. Horregatik errealitate hoietaz ere jardungo
gera.
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SARRERA
Atari bat izateko asmoa du liburu honek. Asmo hau kontuan hartzen ez duenak desengainamendu handia izango du liburu honen irakurketan. Liburu hau irakurtzerakoan politikaz guzia
jakin nahi duenak, hobe du ez irakurtzea. Izan
ere politikarenganako hurbilketa bat besterik ez
du izan nahi. Hurbilketa honek mila prolema
planteatzen ditu, bainan hauen artean bat nagusiena: zein izan diteke hurbilketarik onena? Prolema hau edozein gaiarentzat edo edozein lekutan da garratza, bainan gure artean ba da zerbait
garratzago bihurtzen duena. Zerbait hori euskera da.
Lehendabizikoz esan dezakegu euskera politikaren zientziarentzat gai bat izan ditekela, politika azterketa baten objeto bat. Euskal Herriko politika zientifikoki estudiatzeko, ba da gai bat ezin
bazter ditekeana: politika bizitzan euskerak izan
duen zerikusia.
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I)

POLITIKA HITZARI BURUZ

Politikaz jarduterakoan edo politika hitza erabiltzerakoan, erabat diferente diran errealitateak
adierazi nahi izaten dira. Horrela, halako dendarik «politika merkea» duela esan ohi da. Lantegi
batek «salmenten politika» bat duela esaten da.
Merkatari bat bere lanean bihurria eta maltzurra
dela esateko «politikoa» dela esaten da. Eleizaren politikaz, sindikatoen politikaz, zinegileen politikaz hitzegiten da. Kristau politika, sozialista
politika, kapitalista politika ba dela esaten dute.
Zenbaitentzat, politika hitzak nahasketaren eta
joko zikinaren irudiak sortu erazten ditu. Beste
zenbaitentzat politikan sartzea, Estaduaren karguetan karrera egitea da. Beste zenbaitetan politika hitzak estaduaren lanak eta eginbeharrak dakarzki adimenera.
Hainbeste esan-nahien artean erabaki ahal diteke politika zer den, politika hitzak zer esan nahi
24

duen? Galdera honi erantzuten saitu behar da.
Lantegi batek duen salmenta politikak, Eleizaren politikak, dendariaren politika merkeak, estaduaren jokabideak eta politika hutsak esan-nahiean ea lokarririk ba duten edo ez, esan-nahi
hori desberdin xamarra izan ditekean edo ez ikusten saiatu behar da. Hortarako lehendabizi iturrira zuzendu behar, politika hitzaren jatorrira.
Ta hori ikusi ondorenean hitz honen usuak zer
adierazten duen aztertzera.
1.

Hitzaren jatorriak diona

Politika hitza Grezian sortu zen, grezieratik
dator. Mendabaleko zibilizazioaren gurasoak izan
zirela esan ohi da antzinako grezitarretaz jarduterakoan.
Politika hitza grezieraren polis, politeia, politika, politike hitzetatik dator. Ikus dezagun zer
esan nahi zuen hitz hauetako bakoitzak.
— e polis: hiria, kalea (1), herria; bainan,
lurralde bat baino gehiago, hiria osatzen duen populua batasun bezala. Izan ere kontuan har dezagun garai haietan Grezian ez zirela gaur ezagutzen diren gisako estaduak. Gaurko estaduaren kidekoa orduan Hiria zen. Honek ba zuen bere ka(1) Euskaldunok basherriaren eta kalearen artean distinzioa aspalditik egin izan dugu. Kaletarrak —kalekumeak— herri
—hiri hobeto— bezala organizatutako etxe mordoska bilduetan
bizi direnak dira.
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lea ta bere basherria. Bainan hiria ez zen lekua
bakarrik, hiriak baita ere leku hortan bizi zen populuaren batasuna esan nahi zuen.
Aurrera jarrai aurretik, argi ditzagun zer esan-nahiarekin erabiliko diren aitatutako hitz euskaldunak.
— Herria hitzak esan-nahi geografikoa ta gizatiarra ditu. Batetik geografi bat adierazten du
(Euskal Herria hitzak geografi bat adierazten du:
Kantauri itxasoak, Gaztelerriak, Aragoek, Gaskuna ta Bearnok mugatzen dituzten lurraldeak). Sentidu honek «nungoa zera?» galderari erantzuten
dio. Bestetik berriz, geografi hortan bizi diren gizonen batasuna. Sentidu hontan esaten dugu: gu
gera Euskal Herria. Sentidu honek «zer zera»?
galderari erantzuten dio. Herria hitza baita ere
erabiltzen da esan dugun batasun geografiko eta
gizatiar honen batasun txikiagoak, batasun handi
hori osatzen duten oinharriko batasunak adierazteko. Horrela «Ondarrabi herri bat da» esaten dugu, lehen esandako bi sentidu haietan: Ondarrabikoa naiz, Ondarrabitarra naiz.
Sustantibo hontatik kalifikatiboa dator. Honela «herri gizon», «herri lurrak» esaten da. Era
hontara lehen adierazitako batasun erlazionatutakoa esan nahi da.
— Populua hitzak ez du esan-nahi geografikorik. Herrian bizi den jendea adierazten du. Herri
bateko populua, bertako biztanleak osatzen dute.
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— Hiria: populuak bizitzeko duen etxe taldeak eta gainontzeko etxe gisakoak osatzen duten
batasuna.
— e politeia: Estadua, konstituzioa, goberna-era, herritasuna (herritarren eskubidearen sentiduan).
— ta politika: herri gauzak, Estaduari, konstituzionari, goberna-erari dagozkien guztiak.
— e politike: politikaren artea.
Erromatarrek berriz, gaur egunean estadu izenarekin ezakutzen duguna adierazteko «res publica» hitza erabiltzen zuten, ots, «herri gauza».
Hitzaren jatorriari begiratzen bazaio beraz,
politikak herriarekin zerikusia duena adierazten
duela ikusiko dugu. Herri gauza dela politika.
Honek, dagoeneko, sentidu bat zehazten du, Politika hitzaren esan-nahien nahaspilean argi pixka
bat egiten du. Ez da nahikoa ordea. Ba ditu hitz
honek gure eguneroko solasean sentidu gehiago.
Hauek ere argitu egin behar dira.
2.

Hitzaren usuak diona

Politika hitza sentidu oso diferenteetan erabiltzen da. Barne politikaz eta atz-herri politikaz,
Napoleon-en politikaz eta esnearen politikaz hitzegiten da. Sentidu hauek ondo bereiztu ta ulertzeko hiru ekiboko sakonenak aztertuko dira.
Lehendabiziko ekibokoa ingelesek bi hitzekin
adierazten dituztenak guk bakarrarekin egitean
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dago. Izan ere, politika esaten dugunean ingelesak policy eta politics hitzekin esaten dituzten bi
esan-nahiak hitz bakar batez esaten ditugu.
Policy, indibiduo baten, talde baten edo gobernu baten ikus-moldeari, egintzarako programa bati edo egintza hutsari deitzen zaio. Esnearen politikaz jarduterakoan esneari buruz behar
den egintzako programaz jardun nahi izaten da.
Honen prezioa eusteko ta banaketa sendotzeko
behar den egintzarako programa adierazi nahi da,
esate baterako, esnearen politikaz hitzegiten denean. Bismarck-en politika aipatzen denean honek
Alemaniaren interesen gain zuen konzepzioa, lortu nahi zituen xedeak, erabiltzen zituen medioak
adierazi nahi dira.
Lehendabiziko sentidu batean beraz politika
hitzak (ingelesen policy sentiduan) indibiduo baten edo talde baten programa, egintzako modu bat
edo egintza bera, prolema bateri dagokiona edo
elkargo baten prolema guztieri dagokiena adierazi nahi du. Guk hau adierazteko politika-programa hitza erabiliko dugu.
Beste sentidu batean politikak, politics ingelesez, politika-programa diferente hoiek elkarren
artean borroka egiteari deitzen zaio. Politika borroka hau delako politika-programa hoiek bere interesekin, bere xedeekin eta zenbaitetan bere filosofiarekin elkar enfrentatu ta borroka egitearen
errealitateari deitzen zaio. Guk sentidu hau politika-borroka hitzarekin adieraziko dugu.
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Politika-programa ta politika-borroka, diferenteak izan arren, elkarretatuak daude. Politikagintzak beti dute beste politikagintzen interesekin, xedeekin edo filosofiarekin enfrentatzeko
arriskua. Politikagintzak ez baidira derrigorrean
ados izan beharrekoak; sentidu hontan politikak
borroka alde bat izango du, bainan baita ere alde
paketzaile bat. Politikagintzak, hots, gizarte baten barruan taldeek edo indibiduoek bilatzen dituzten xedeak, erabat elkarren kontrakoak balira, batere elkar laguntzarik gabeko borroka izango litzake, eta gizarte hori ez litzake izango. Kolektibitate politikoak, alde batetik elkarren kontrakoak eta bestetik elkar onhar ditezen politikagintzez osatuak daude.
Gobernariek ba dituzte politikagintzak, bainan hauek ezin ditezke bete gobernatuen laguntzarik gabe. Hauek ordea gutxitan dira denak
ados gobernariekin.
Asko dira uste dutenak politikagintza dela jatorra eta politika-borroka zitala. Politikagintza
borrokarik gabe izan ditekenik, ikusiko den bezala, gezurrezkoa da.
Bigarren ekibokoa hitz berdinarekin errealitatea eta hontaz dugun kontzientzia adierazi nahi
izatetik dator. Politika esaten da alderdien borroka adierazteko eta borroka honen ezaguera adierazteko. Ekibokoaren iturria zerean egon diteke:
errealitatearen kontzientzia errealitate beraren
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parte bat izatean. Politikak —esan dugun politika-borroka honek— errealitate hortaz kontzientzia pixka bat bederik ere eskatzen du. Edozein
elkartasunean, bere baitan dauden indibiduoek
jakin behar dute, gutxi gora behera, zein diran
agintzen dutenak, nola izan diran hautatuak, bere agintea nola erabiltzen duten. Inungo estaduak
izaterik ez luke izango bertan bizi direnak errealitate hortaz ezer jakingo ez balute.
Politika-ezaguera, politikaren berekasako kontzientziaren osatze ta zabaltze bat besterik ez da.
Era hontara politikaren ezaguerak bizitzen den
politikaren eta posible diren politiken arteko oposizioa aurki dezake. Horregatik politika kontzientzia politika errealitatearekin bateratzeak, gertaera eta balioen arteko erlazioen prolema ezartzen
du. Kontzientziak, ezaguerak, errealitatea gainezkatu egiten du. Horregatik denetik, errealitatetik
ditekenaraino salto egiteko joera du. Era hontara
sartzen da «balioen» erreinuan, den hutsa hartu
beharrean izan behar duena ezarri nahiaz.
Hirugarren ekibokoa, inportanteena, politika
hitzarekin multzo sozialaren, gizarte osoaren parte berezi bat, eta bestetik, ikuspegi berezi batetik,
multzo soziala, gizarte osoa adieraztetik dator.
Gizonen arteko elkarganatze guztiak aginte
bat suposatzen dute; agintea nola eratzen den eta
gobernarien aukera dira politikaren mamiak. Politikak beraz gizartearen alde bat estudiatzen du:
agintearekin zerikusia duena. Ez du gizarte guzi30

ra erreparatzen, agintearekin zerikusia dutenera
baizik. Bainan gizon elkarterik aginterik gabe posible ez den ezkero, politikak une berean, nolabait bederik ere, gizartea osoa erreparatzen du.
Sentidu batean sozial guztia da politikoa, bestetik berriz, agintearekin zerikusia duen sozial aldea bakarrik.
#

#

#

Ikusi da politika hitzak sortzean dituen nahasmenduak. Nola hitz berdinarekin esan-nahi diferenteak adierazi nahi diren. Zenbaiteraino den ekibokoa politika hitzaren esan-nahia.
Hitzaren jatorriak eta usuak diona ikusi ondorenean zehaztu dezagun zer den politikaren zientzia.
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II) POLITIKOLOGIA:
POLITIKAREN ZIENTZIA
Politika zer den definitzera oraindik heldu ez
bagera, ikusi dugu honek zerikusi handia duela
herrien gobernuekin, agintearekin. Politikaren izaera gobernuaren inguruan dabilela. Ta agintea
errealitate sozialaren alde bat bakarrik baldin bada, aginterik gabe elkargorik ez delako posible
ordea politikak nolabait sozial guztia ikuitzen duela. Sentidu hontan esan dugu afirmatu ditekeala
sozial guztia dela politikoa.
Horregatik politikaren zientziari gainontzeko
zientzien artean nortasuna ta gaintasuna eskuratzea
hainbeste kosta zaio. Beste zientzien mendean egona da luzaroan: ekonomiaren, soziologia hutsaren
edo eskubidearen mendean. Bere askatasuna eskuratzea oso nekeza izan du. Horregatik da zientziarik gazteenetakoa.
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Politikaren zientziari politikologia deitzen zaio,
bainan hau zer den erabaki aurretik ikus dezagun
politikologia hori zer ez den.
1.

Zer ez den: a) ekonomia

Ekonomiaren arazoa, premi ugariak asetzeko
ondasun eskasak izatetik sortzen da. Hortatik ontasun eskas hoiek premi ugari hoien artean banatzeko prolema jaiotzen da.
XVIII- gn. gizaldia ezkeroztik ekonomiak politika baztertu ta bigarren maila batean jartzen du.
Ekonomiak ez du politikatik bakandu nahi bakarrik, bigarren maila batera baztertuaz, politika desbaliatu eta agian honen izatea ukatu baizik. Eta
pundu hontan ados dira sozialismoa eta liberalismoa.
Behar bada indibidualismo liberalaren ideiarik
sakonena, libertatearena ta indibiduoarena baino
areago, espontaneitatearena da. Gertaera ekonomikoak naturalezaren agerpenak dira. Pentsalari
batek esan zuena uste dute: Il mondo va de se.
Ekonomia «lege naturalen» mendean dago. Politikak beraz ez du zerikusirik arlo hontan. Liberalismoan estaduak apenas duen zer-eginik, apenas aurkitzen duen lekurik. Gizonaren bizitzan politika
ez da eszepzio bat besterik. Norbaitek esan duen
bezala: «Liberal garaiko gizona izan da gutxien
politikatua izan den gizona».
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Liberalismoak aginte guziari gorrotoa zionez
eta gehienean ezin uxatu zitekean gaitzaz hartzen
zuanez, politika baztertu egiten zuen eta gutxitzat
zeukan.
Sozialismoa, bere sustraiean, ados da liberalismoarekin politikarenganako kontrakotasun hontan. Frantzes sozialistek ez dute elkarren artean
antz handirik, bainan pundu bat dute berdina denak: denak nahi dute aginte politikoa desegin, ez
era hontakoa edo bestekoa bakarrik, aginte politiko ber-bera, era guztietakoa.
Frantzes pentsalari sozialista nagusienak joera
hontakoak dira. Ekonomiaren nagusitasuna, politikaren desbaliatzea eta politika baztertzea Saint-Simon-engandik hasten da. Bainan batez ere
Proudhon izan zen hontan indar gehiena egin zuena. Bere «L'idée générale de la revolution au
XIX-ème. siècle» izeneko liburuaren zazpigarren
atalak izen hau du: «Gobernua nola desegiten den
ekonomiaren organismoan».
Gobernua desegin behar hau Marx-engan ere
oso sustraikoa da, naiz eta pundu honi buruz Marx-en pentsamendua asko aldatu izan. Hala ere bere
pentsamendua anti-politikoa dela esan diteke.
Oraingo goberna-era eta Estaduak estrukturagainak dira eta erabat deseginak izango dira erreboluzio sozialera helduko den eboluzio ekonomikoaren bitartez. Benetako errealitatea ekonomia da.
Aginte politikoa klaseen borrokaren ondorena da.
Hau bukatutakoan, proletalgoak burgesia desegin34

go duelako, eta ondorenean klaserik gehiago izango ez delako, aginte politikorik ez da gehiago
izango.
Politikaren zientzia ez da, gero ikusiko dugunez, ekonomiaren bigarren mailako sail bat. Politikaren zientziak ba du nortasun bat eta autonomia. Politikaren zientzia ez da ekonomia.

b)

Soziologia jenerala

Politikak «herri gauza» adierazten duela ikusi
dugu. Baita ere azaldu da nola ekonomilariak, bai
liberalak bai sozialistak, mesfidantzarik handiena
duten politikarenganako, «herri gauza» hauek
agintea adierazten dutelako.
Soziologian ere izango dira joera handi ta indartsuak politika soziologia jeneralean ito nahiko
dutenak. Batez ere politika, «herri gauzen» zientzia denez, eraskin bat bezala ikusiko dute soziologilari hoiek.
Aldez aurretik esan dezagun politikaren zientzia ere soziologia bat dela, soziologiaren sail bat
bainan, berriro diogu, bere nortasuna ba duela.
Estadua, ta agintea bera ere bai, soziologiaren
errealitateeri eraskin bat besterik ez dela, ta nagusitasun handiegirik gabeko eraskina, uste izan
duten soziologilariak izan dira politikologia gehien
baztertu dutenak eta honi bere izaera propioa eta
bere autonomia ukatu diotenak.
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Horregatik ondo finkatuta utzi behar da politikologia soziologia bat dela, bainan bere izaera
propioa duela. Politikologoek errealitate sozialeri
begiratu berezi bat egiten die, alde propio bat.
d) eskubidea
Lehen esan dugu politikologia soziologia berezi bat dela. Horrexegatik ezin diteke izan ez eskubide, ez moral, ezta ere etika. Politikologia hoien
aurretik dago. Ez du balioetaz juiziorik egin nahi,
errealitate politikoak nolakoak izan behar duten
ez du esan nahi. Bere asmoa, errealitate politikoek
aztertzea da.
Horregatik ez dira gauza berdina, zenbaitek
horrela uste izan arren, politikologia ta Eskubide
Konstituzionala. Honek herrien konstituzioak, Herrietako legegintzaren eta gobernagintzaren ereduak eta xedeak nolakoak izan behar duten estudiatu ta irakatsi nahi du.
Luzaroan ba zirudien politikaren inbestigazio
politika ta jakintza guztia Eskubide Konstituzionalean agortzen zirela. Ba zirudien errealitateen jakintza eskubidearen adar bat besterik ez zela.
Eskubideak bi aurpegi ditu. Bat subjetiboa da,
objetiboa bestea. Eskubidearen alde subjetiboak
pertsona edo elkargo batek zerbait egiteko edo
eskatzeko duen ahalmena adierazten du. Sentidu
hontan esan ohi da lanerako eskubidea, biltzeko
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eskubidea etab. Eskubidearen alde objetiboak berriz, neurria, araua, erregla adierazten ditu.
E s k u b i d e politikoak bere alde objetiboan
—hau bai zen ikasgaietan gehien erabiltzen zena—
estadu edo gizarte bat ondo zuzentzeko arauak
erakusten zituen. Hori zen zenbait lekutan orain
gutxi arte politikaren irakaskintza bakarra: zer
izan behar duen. Horrexegatik, eskubideaz ere
iritzi moralista bat izaten zelako, ideia moralak,
etikoak eta metafisikoak errezegi nahasten ziren
politikaren jakintzarekin. Politikologiak ordea
beste zerbait izan nahi du: benetako zientzia. Usteetan baino gehiago errealitateetan finkatu nahi
du bere burua.
Laister ikusiko dugunez ez da hain erreza politikaren muina zertan dagoen erabakitzea. Hala
ere ba dakigu politikaren zientzia ta Eskubide Politikoa (Eskubidearen sentidu objetiboan) edo Eskubide Konstituzionala ez direla gauza berdina. Bi
maila diferenteetan dabiltzak biak. Politikologia
ez da eskubidea, ekonomia edo soziologi jenerala
ez zen bezala.

2.

Politikologia soziologia bat

Ikusi da politikologia soziologia jenerala ez
izan arren soziologia dela dudarik gabe, nahiz eta
errealitate sozialak alde berezi batetik behatzen
dituen.
37

Soziologia fenomeno sozialak estudiatzen dituen zientzia da. Honek behar bada ez du argitasun gehiegirik ematen soziologia zer den erabakitzeko, bainan zaila da aurrerago joatea etengabeko
eztabaidetan sartu gabe. Halare, gehienak, fenomeno sozialak, kolektiboak, objetiboak, jeneralak eta
positiboak direla onhartzen dute.
a)

kolektiboak

Zientzia sozialek kolektibitateak eta giza-taldeak estudiatzen dituzte. Hauek ordea gizonek osatutakoak dira. Horregatik fenomeno sozialen alde
kolektiboak ezagutzerakoan bi joera diferenteak
sortzen dira. Batzuek kolektibitatean taldetasuna
ikusten dute batez ere. Horregatik, joera hontakoek, taldeak izaera propio bat dutela uste dute,
taldea osatzen duten gizonetatik at izate berezi
dutelakoan daude. Beste batzuek berriz, taldeen
inportantzia gutxitu ta indibiduoen eginkizunean
egiten dute indar. Hauek taldetasuna indibiduo-arteko hutsean uzten dute.
Lehendabizikoen artean eskola hauek aurkitzen dira:
— Organizismoa: eskola hontakoentzat giza-taldeak organismo biolojikoen antzekoak dira. Eskola honi hasiera Herbert Spencer-ek eman zion
(1820'tik-1903'ra). Hau bere iritzietan etzen
hain extremista. Honen jarraitzaileak giza taldeen
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eta organismo biolojikoen gonbarazioa azken ondorietaraino eraman zuten. Bainan ba da zerbait
organismo biolojikoak eta giza-taldeak erabat diferentzitzen dituena. Organismo biolojikoak zelulak osatutakoak dira; giza taldeak berriz, giza-banakoak. Zelulak ez dute kontzientziarik, gizabanakoek bai. Hori da diferentzia guztia.
— «Elkargoaren ontologia»: Hobbes-engandik
eta batez ere Hegel-engandik dator joera hau. Joera honentzat giza taldea ez da, lehengokoentzat bezala, zerbait organikoa, zerbait espirituala baizik.
Hauentzat elkargoak ba du izate bat, osatzen duten gizabanakoetatik aparte ontologia bat. Alemaniako Otto Spaum filosofariak dion bezala, hauentzat ere «gizona taldean sartu aurretik ahalmen
hutsa da, eta elkargo espiritualean bakarrik eskuratzen du indibiduotasuna eta bere izaera morala».
Joera hau indartsuen Alemanian izan da. Hemen Herriari (Volk), tasun bat eman zaio eta tasun
horren funtzioan daude giza-banakoek eta ez besterantzian. Hitleriarren garaiean asko zabaldu ziren gisa hontako dotrinak.
Taldea indibiduo-arteko hutsean uzten dutenak, berriz, psikologian finkatzen dira batez ere.
— ekonomi politiko klasikoa: Adam Smith'ek
eta Mandostako eskolak osatu dute lehendabiziko
aldiz soziologiaren arlo batean psikologismoa. Ekonomia giza-banakoeen erlazio partikularretatik sortzen da. Bainan giza-banako hoiek ez dira bere
osotasun eta konkretotasunean hartzen. Hori egin39

go balute gizarte guztia —ta ez honen alde bakar
bat— kontuan hartu beharrean aurkituko lirake.
Erlazio ekonomiko hoiek sor arazten duten
gizona, gizon abstrakto bat da, «homo oeconomicus» delakoa. Horregatik hauentzat ekonomiaren
zientzia delako «homo oeconomicus» horren psikologia estudiatzea besterik ez da.
— Adimenarteko psikologia eta sozial psikologia: Joera hau organizismoaren kontra jaio zen
Frantzian. Bainan hemen Durkheim-en eskolak
agindu zuenez, bere indar gehiena Estadu Batuetan
izan du. Eskolaren sortzaileak Gabriel de Tarde
zuen izena ta soziologiak adimen-arteko zientzia
izan behar zuela esan zuen. Bere jarraitzaile gehienak ingeles-sajonak izan badira ere, bien artean,
metodoari buruz, diferentzia sakon bat dago. Tardek metodo bezala introspezioa erabiltzen zuen,
ingeles-sajonak berriz «behaviorista» izenekoa erabili dute. Metodo honek indibiduoaren jokabidea
aztertzen du, ez barnetik, kanpotik baizik. Giza-banakoaren konportamendua.
Ikusi da soziologian egonezin bat dagoela bi
muturren artean: taldearen eta gizabanakoaren artean. Eskola ta jokabide batzuek nagusitasuna taldeari ematen diotela ta beste batzuek gizabanakoari agertu da. Izan dira bi mutur hauen artean
sintesis bat egin nahi izan dutenak. Ezagunenak
hauek dira:
— Marxismoa: Dotrina honek gizartearen eta
giza-banakoaren dialektika gorde nahi du. Ez du
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bata bestearen mendean jarri nahi. Dotrina honentzat gizona historiaren produkto bat da, bainan
historia ere gizonaren produkto da, gizonak sortzen du bere historia. Gizabanakoa kondizionamendu sozio-ekonomikoek alabehartuta zehazten
dute, bainan zehazte honen kontzientzia izaterakoan, alabehartze hortaz konturatzerakoan gizabanakoak ba du ahalmena kondizionamendu hoiek
erasotzeko.
— Durkheim: Emile Durkheim (1858'tik1917'ra) frantzes soziologilari famatu bat izan zen.
Soziologilari honek «kontzientzia kolektiboa» izeneko konzeptoaren bitartzez bi mutur hoiek elkarganatu nahi izan zituen. «Ez dago ukatzerik ez
dela posible ezer kolektiborik kontzientzia partikularrak ez badira. Bainan beharrezko baldintza
hau ez da nahikoa, derrigorrezkoa da kontzientzia
partikular hoiek nolabait elkartuak, nahastuak eta
lotuak izatea: hortik sortzen da gizartea. Bainan
horrela sortzen den kolektibitateak ba du bere
izate psikikoa, bere batasun berezia». Horrela mintzatzen da Durkheim bere liburuetan.
— Gaurko joera: gaur egunean ez da jadanik
hainbeste borroka egiten gizabanakoaren eta gizartearen arteko mugak zehazteko. Hontan asko lagundu dute fenomenologiak eta existenzialismoak,
«ni»-aren kontzientzia, «zu»-aren kontzientziatik
eta «gu»-aren kontzientziatik ezin bereiz ditezkeala demostratzerakoan.
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b) objetiboak
Zientziak zientzi izateko, objetiboa izan behar
du. Politikologiak ere, soziologia lez, zientzia izan
nahi du. Horregatik objetibitatea, ikusten direnak, dira bere estudio-gaiak. Bainan giza-zientzietan oso zaila da subjetibitatea baztertzea. Soziologien estudiogaiak hiru motakoak izan ditezke:
gertaera erabat objetiboak (prezioak, jornalak, elezio-xistimak etab.); alde batetik objetiboak direnak eta bestetik subjetiboak (alderdi politiko bat
objetiboa da bainan haren defenditzaileak eta
etsaiak diferente ikusten dute); eta azkenik errepresentazio kolektibo hutsak (herri iritzia, uste politiko eta erlijiosoak etab.). Oso zaila da soziologiatik alde subjetiboa baztertzea (usteen eta iritzien alderdia alegia). Hala ere derrigorrezkoa du
soziologiak ahal duen neurrian gauza diren errealitateak, objetiboak diren gertakizunak estudiatzea,
bestela ez baida posible zientzia egitea. Subjetibitatea ezin bazter ditekeala ta objetibitateaz erabat
ahaztuko balitz soziologia, ezin esan ahalko litzake
zientzia izaten jarraitzen duenik.

d) jeneralak
Zientzia egiteko beharrezkoa da jeneralizatu
ahal izatea. Jeneralizaziorik gabe ez dago zientziarik. Politikologiak ere gertaera jeneralak estudiatu
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nahi ditu, bainan ezin ahaz dezake sozial gertaeren
jeneralitatea erlatiboa dela.
Sozial estudiogaien erlatibotasun hori behar
bezala konpreni ahal izateko nahi ta nahiezkoa da
historigileek «gertaeren» eta «erakundeen» artean
egiten duten distinzioa. Fernand Brandel-ek historian hiru maila bereizten ditu: «Azalean ba da
gertaeren historia bat, une motz batean finkatzen
dena: mikrohistoria da. Muineruntz erdi bidean
ba da historia «koiuntural» bat, ritmo mantsoago
eta zabalago bat daramakina; ...Urrutirago, muinean, ba da historia estruktural bat, mende osoak
biltzen dituena, mogikortasunaren eta gelditasunaren arteko mugan dagoena». Era hontara historia
ez da diferentea bakarrik, birgertatu ezin ditekena
bakarrik. Esan den historia koiuntural eta estruktural hoieri dagokienez ez dago kontradiziorik historikotasunaren eta jeneralitatearen artean. Koiunturen eta egituren bitartez historiaren gertaerak
nahiko jeneralak dira soziologiaren analisi baten
basia izateko.
Hortaz gainera gertaera hutsak, soilki hartuaz,
politikologiarentzat bere balioa izan dezakete. Izan
ere gertaerak bata bestearekin gonbara ditezke,
era hontara singularitate hoietatik jeneralitate bat
atera diteke... Ez bai dugu ahaztu behar jeneralitategintza izpirituaren lana dela, Lan honek abstraikuntza du izena.
Gertaera soziologikoak gertaera historikoak
dira... Soziologiak estudiatzen dituen gertaerak,
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nunbait eta noizbait gertatutakoak dira: historikoak. Bainan historikotasuna ez dago jeneralitatearekin asarre. Zientzia egiteko jeneralitatetasuna
derrigorrezkoa baldin bada soziologiak baldintza
hori betetzen du. Hala ere aitortu beharra dago
jeneralitatetasun hori erlatiboa dela ta bere muga
handiak ba dituela.
e) positiboak
Comte-ren rnintza-moldean «positiboa» erlijiosoari eta metafisikoari kontrajartzen zaio. Gaur
egunean ere «positibo» hitzak zerbait antzekoa
esan nahi du. Zientzia positiboa da dena estudiatzen duelako ta ez izan behar duena. Gertaera
positiboaren konzeptuaren kontra «balioaren»
konzeptua dago. Balioak «ongiaren» eta «gaitzaren» arteko distinzioan finkatzen dira. Zientziak
berriz ez du esaten «hau ona da edo hau txarra»,
«hau honela edo bestela da» baizik. Bainan politikologia, giza zientzia ta soziologia lez, zenbaitetan balioek kutsatuta kausitzen da. Zail egiten
zaio balioetatik eta arauetatik —honek honela izan
behar du esatetik— ihes egitea.
Balioak eta, batez ere, arauak, zientzia arautzaileek estudiatzen dituzte. Zientzia hauek gauzak
nola izan behar duten esaten dute. Gizarte arazoetan zientzia hauek —beste era baterakoak bederik
ere— morala, etika ta eskubidea dira.
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Soziologiak gertaera positiboak estudiatu behar
dituela-ta, ez ditu baztertzen balioak. Hauek ere,
usteak eta iritziak bezala, hortasun bat dutenez,
hots, positibotasun bat dutenez, soziologiarentzat
estudiogai dira.
Azkenik ez da ahaztu behar giza arazoak estudiatzerakoan soziologilariari oso zail egiten zaiola
bere usteak kontuan izan gabe estudio hoiek
egitea.
#

#

#

Politikologia —politikaren zientzia alegia—
soziologia dela ikusi da. Soziologia lez gertaera sozialak, hots, kolektiboak, objetiboak, jeneralak,
eta positiboak estudiatzen ditu. Horregatik, politikologia zientzia positibo bat denez ez da zientzia
arautzaile bat, gizarteak eta politikak «nola izan
behar dute» diona. Hala ere politikologiaren konzepzio hontan politika estudiogaietan ahituak diren zenbait ez dira akort eta ados.
Zenbaitentzat politikologia eta eskubide politikoa edo konstituzionala gauza berdinak dira.
Beste zenbaitentzat politikologia, ideia, konzepzio
ta ikusmolde politikoen historia ta deskripzioa da.
Ba dira, azkenik, politikologiak moral politikoa estudiatu behar duela diotenak.
Hemen, joerarik funtzionalena hartu da. Politikologia zientzia positibotzat hartzen da. Positibotzat eta objetibotzat. Bainan ez da ahaztu nahi
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zientzia hontan objetikotasun hori beste zenbait
zientzietan baino zailagoa dela.
Soziologiaren zientziak asko diranez, hoien artean politikologiak zer leku duen eta zein duen
bere bereiztasuna ikusi behar da.

3.

Agintearen zientzia

Politikologia soziologien artean bereizi ahal
izateko, agintearen zientzia dela esango dugu. Komeni da ordea aldez aurretik euskal hitz zenbait
finkatzea. Hitz hauek dira: ahalmena, boterea ta
gobernua.
— Ahalmena: Hitz honekin aginte edo gobernu batek (gero ikusiko dugunez gobernua aginte
klase bat da, aginte borobilena) dituen eskubideak
adierazi nahi ditu. Behar bada egokiagoa litzake
beste distinzio bat egitea: ahalaren eta ahalmenaren artekoa. Askotan irakurtzen dugu kasetetan
halako gobernuak parlamentoari ahal bereziak eskatu dizkiola desordenari frente egiteko («el gobierno ha solicitado poderes especiales para hacer
frente al desorden»). Baita ere egunero irakurtzen
dugu gobernuak, ministroak edo agintari batek legeak ematen dizkion ahalmenen funtzioan zerbait
erabakitzen duela («el ministro de Hacienda en
función de las facultades que le concede tal ley,
decide»). Bi hitzen arteko diferentzia ez da handiegia, eta gehienetan sinonimotzat hartzen dira.
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Bakar bakarrik «ahal» hitzak «ahalmenak» ez
duen indar kutsu bat ba duela dirudi.
— Boterea: Hitz honek guretzat ahalaren
esan nahi berdina du kasikan. Ahal guzik ordea
bortxa dakarki berarekin, gero ikusiko dugunez.
Ahal politikoa ez da posible nolabaiteko bortxarik
gabe. Koakzioa, politikaren baitan, agintearen
muinean dago. Agintearen indar hau erabiltzeko
botere hitza egokia deritzait. Zentzu hontan gobernu guziak, estadu guziak (aginte osatu ta helduenak direnez) dira botereak. Zentzu hontan ba
dira botere handiak eta botere txikiak. Nazio Batuen Antolamenduen oinharriak bost botere handiek jarri zituzten: Sobieten Batasunak, Estadu
Batuek, Txinak, Erreinu Batuak eta Frantziak.
Bainan botere hitzak oraindikan ere esan-nahi
zehatzagoa ta gogorragoa izan dezake euskeraz.
Agintearengan legezko ta ordenuko aldea baino
gehiago indarra adierazi nahi bada askotaz ere egokiagoa da «botere» hitza «aginte»-a bera baino.
Zentzu hontan black power ez da egokia «beltzen
agintea» euskeratzea «beltzen boterea» baizik.
— Agintea: Hau da hitzik jatorrena politikologia «agintearen» zientzia dela esan ahal izateko.
Dudarik gabe euskal mintzaeran ba du hitz onek
beste esan-nahi diferente bat, bainan guk orain behar dugunerako nahiko zehaztua dagoela deritzait. Indar politikoak, «aginte» izenarekin ezagutzen dugun indar honek, gizarte batean agintarien
eta agindutakoen arteko dibisioa suposatzen du.
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Banaketa hori argien adierazi dezakena «aginte» hitza dalakoan hautatu dugu. Agintea agintariek agindutakoei agintzeko duen zera da. «Zera» diot, geroago aztertuko dugulako eta oraingoz agintea hitza, ahala ta botere hitzetatik bereiztea nahikoa
dugulako.
Politikariek —eta denak dira politikariak, pasiboki edo aktiboki— agintearen jabe izateko egiten dute borroka. Behin agintea erdietsi ezkero
ahalmenduak gelditzen dira honen botereaz baliatzeko eta etsaiak menderatzeko. Hori ez da estaduetan bakarrik gertatzen, edozein taldetan ere
beste honenbeste gertatzen da. Lantegi bateko
agintea eskuartean izateak agintariari —agintea
duenari— ahala ta boterea ematen dio lantegia
zuzentzeko. Gizarteen artean ordea estadua da
helduena ta borobilduena.
— Gobernua: zentzu zehatz batean estadu baten eginkizun ejekutiboa dagokion herri antolamenduari deitzen zaio. Aginte ejekutiboa da, parlamentua aginte legegilea den bezala. Horregatik
gobernuari ere ejekutiboa deitzen zaio. Bainan
deitura hau ez da bere xinpletasun osoan hartu
behar. Legeak eta arauketak bete arazitzea baino
beste zerbait gehiago dagokio gobernuari estadurik parlamentarioenean ere.
Ba du hitz honek zentzu zabalago bat: izan ere
zenbaitetan gobernua estaduarekin nahasten da.
Zentzu hontan gobernua ez dute osatzen ministroek bakarrik, deputatuek, aministratzaileek, fun48

zionarioek etab. etab., denak osatzen dute gobernua.
Hitz hauen esan-nahia zerbait argitu ondorenean politikologia zer den erabakitzen saia gaitezen.
Politikologiak dituen gaietatik batzuek bere bereak ditu. Beste batzuek berriz beste soziologiekin
batera. Politikologia soziologien artean zientzia
autonomo bat bezala hartu ahal izateko, izaera
ematen dioten gai bere-bere hoiek zehaztu behar
dira. Bakoitzak duen gaiak zientzia bakoitza zehazten duenez, bai al du politikologiak autonomia
ematen dion gai bat? Egia esateko politikologilariek ez dira denak ados gai hori finkatzen, ez dituzte denek definizio berdinak ematen. Bainan definizio guziek ba dute zerbait berdina: denak
«aginte» nozioaren inguruan dabiltza. Batzuentzat
agintearekin zerikusia duen guzia politikologiaren
alorrean sartzen da. Beste batzuentzat politikaren
zientziak agintearen alde batzuek bakarrik jaso
behar ditu.
A)

Agintea zer den (1)

Agintearen noziopean «gobernarien» eta «gobernatuen» distinzioa dago. Edozein talde sozialean ba dira agintzen dutenak, gidari direnak batetik, eta esana betetzen dutenak bestetik. Aginte
hitzak bi gauza adierazten ditu era berean: agin(1)

Hontan M. Duverger jarraitzen dut.
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tarien taldea ta honek duen funtzioa. Honela politikaren zientzia gobernariak, buruzagiak estudiatzen dituen zientzia bezala agertzen da. Hoien jatorria, hoien egitura etab. estudiatzen ditu.
Orain arte esandakoa Léon Duguit-en ustea da.
Iritzi horri zuzenketa batzuek egitea derrigorrezkoa da. Gobernarien eta gobernatuen arteko
bereizketa ez da hain garbia. Gehienean esan ditekeana, eta hau ere ez da egia, «bi mutur ba direla» da. Bata goi-goian, gainetik nehor ez duelarik, eta bestea behe-behean, menpeko nehor ez
duelarik. Bi mutur hoien artean etengabeko mailak daude. Denak dira zerbait gobernariak eta zerbait gobernatuak. Zerga-jasotzailea gobernari bat
da zerga-pagatzaileari buruz, bainan gobernatu bat
Diru ministroari buruz.
Bestalde, Durkheim-en eskolako soziologilariek
dioten «bitartekorik gabeko agintea»-ren teoria
dago. Teoria hau gizarte primitibo batzuek esplikatzeko erabiltzen da. Dirudienez, gizarte hoietako batzuetan ez da gizonei obeditzen, taldearen
nahimen kolektiboaren adierazle diren arau ta ohitura zahar batzuei baizik. Gertaera honen ahaideko egiten da gaur egunean zenbaitek sinalatzen
duten beste gertaera hau: gero ta gehiago sendotzen ari dela funtzioari funtziodunari baino areago
obeditzea. Era hontara, agintea funtzioen arazoa litzake ta ez agintariena ta aginduena. Honela agintarien eta agindutakoen arteko distinzioa, agintearen eboluzioaren bitarteko epe bati dagokiona li50

tzake: berehalako agintetik aginte funtzionaleraino
dijoanarena.
Bainan Diguit-en teoriari egindako kritika
hauek ez dira erabat benetakoak. Ez da behinere
berehalako aginterik izan: nolabaitere bederik beti
agintariak aurkitzen dira. Ezta ere, ezin diteke
pentsa agintearen funtzio hutsean. Beti ba da norbait funtzioduna.
B)

Agintearen elementoak
Asko dira noski. Gehienak zehazki estudiatu
gabe daude. Hala ere nausienetakoak bereizi ditezke. Hauek dira:
1.º Bortxa. Agintea alde batetik, indar fenomeno bat da, bortxa bere baitan daramakina. Bortxa fisikoa lehendabizi: mutil talde batean indartsuenak agintzen du. Hori taldearen maila laburrean eta txikienean; bainan talde borobilenean
eta osatuenean, hots, Estaduan, beste honenbeste
gertatzen da. Hau ere, neurri handi batean, bortxan finkatzen da, nahiz eta bortxa hau antolamendu osatuagoetan kausitzen den: polizian, ejerzituan, presondegietan etab. Hoiek gabe, bortxa
hori gabe, Estaduak ez luke izaterik izango.
Bortxa ekonomikoa bestetik. Norbaiteri janaria kentzea da errezena, hura menperatzeko. Politikak duen bortxaren alde hau gehien seinalatu
duena Marx izan da. Eztabaida dago marxisten eta
ez-marxisten artean, ea bortxa ekonomiko honek
agintean zenbaiterainoko zer-ikusia duen finka51

tzeko. Dena dela, ez dago ukatzerik Marx-en esanak politikaren zientziarentzat aurrerapen handia
ekarri dutela.
Ezta ere ez da ahaztu behar bortxa psikologikoa.
Edozein gizartek bertan bizi den gizona integratzeko indarra du. Talde guztiak dute joera obedientziara bultzatzeko. Umeari txikitandik esana
betetzen irakasten zaio: umearentzat gurasoak
gobernariak, buruzagiak dira. Gero eskolak eta bizitzak berak irakaspen hori sendotu egingo du.
Eziketaren eta bizimodu sozialaren bidez iristen
zaizkion ohitura ta tradizioak obedientziaren eta
agintearen sentiduan jotzen dute.
Bortxa psikologikoaren barruan ezin ahaz
diteke propaganda. Abantaila asko ditu bortxa
modu honek, propagandaren bitartez gobernatuak, hauek konturatu gabe, gobernariek bortxa
ditzazkelako. Bortxa modu hau garai guzietan eta
gobernari guziek erabilia izan da, bainan egun askotaz ere inportantzia handiagoa du. Zenbait estaduetan agintearen oinharririk nausiena dela, zer
esanik ez.
2.º Usteak. Orain arte esandakotik ba dirudi
agintea lehendabizi bortxan finkatzen dela, hori
dela bere oinharririk nausiena. Bainan hori ez da
gauza segurua. Alderantzian, egiago liteke usteak izatea agintearen elementorik jatorrena, bortxa bera baino lehenago. Antzinako gizarteen
estudioak hori erakusten digu: uste-xixtima batek
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gobernatuak daudela gizarte hoiek eta bortxak
bigarren mailako papera besterik ez duela egiten
gizarte hoietan. Agintera indarraren bitartez heldu diren buruzagiak, uste-xixtima hori bere alde
jartzen saiatzen dira.
Dena dela, argi dago, neurri handi batean,
edozein aginte usteetan finkatzen dela. Aginteari
buruz zabalduta dauden uste batzuek gabe, ta
uste hoiek, neurri batean gutxienez, ezarritako
agintearen alde ez badaude, zaila da gobernarientzat bortxa hutsaren bitartez agintean irautea. Gobernatuek, nolabait, gobernuari obeditu behar
zaiola uste ez badute, zail izango zaio gobernuari
irautea. Izan ere ba dira gizarteetan uste batzuek
honela edo bestela antolatu ta eratutako aginteei
obeditu behar zaiola diotenak. Pundu hontan inportantzia handikoa da «legetasunaren» ustea.
Agintearen izaera entenditu ahal izateko derrigorrezkoa da «legetasunaren» uste hau kontuan
hartzea eta izatea.
Delako talde sozial batean, bertako kide gehienak uste dute honelako edo halako izaera bat
izan behar duela, arau jakin batzuetan finkatu
behar duela, jatorri konkretu bat izan behar duela: menderatzen duen uste honi egokitzen zaion
agintea da legezkoa. Legetasunaren ustea erlatiboa
ta aldakorra da. Soziologian ezin esan diteke legetasun bat ba danik, legatasun batzuek baizik.
Hauek, herri batetik bestera, garai batetik bestera diferenteak dira. XVII-gn. mendeko Europar
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gehienak uste zuten Estadu baten agintea errege
familiko baten eskuetan egon behar zuela: monarkia legezkoa zen. Egun berriz, Mendebalean
agintea elezio libreen bitartez hautatutakoa izan
behar duela uste da: demokrazia da legezkoa. Eta
abar.
Legezko aginte batek ez du bortxaren premirik bere esanak bete erazitzeko. Nunbaiteko agintea bertakoek legezkoa (euren arauetara egokitzen
dena), dela uste baldin badute ez du gobernuak
bortxaren beharrik izango. Gobernatuek gobernuaren legetasunean uste dute neurrian, aginteak
beharko du bortxa goberna ahal izateko. Uste
hori handia baldin bada, aginteak apenas beharko
duen bortxarik; ustea berriz txikia edo ahula baldin bada bortxa izango da agintarientzat eustailerik sendoena.

4.

Zertaz jardun behar duen

Behin eta berriro diogu politikaren zientzia
gazteenetakoa dela. Horregatik lehen pausoak
ematen hasi besterik egin ez duen ezkeroz, ez da
harritzekoa muga jakinik ez izatea, gutxiago
oraindik politikologilari guzien iritziak bateratuko dituen gai berezi ta zehatz bat. Guk iritzi
hoien artean bat hautatu dugu, zabalduena ta
sendoena dirudiena. Eta baita ere funtzionalena,
hots, errazen erabili ditekeana. Bainan ba dira
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beste iritzi batzuek politikaren zientziaren gaitzat
agintea hartzen ez dutenak. Haueri begiratu bat
ematea inportantea da zientzia honen prolematikan sartzeko.
Politikaren zientzia soziologia bat dela esan
dugu, soziologien artean bat. Honekin ez da adierazi nahi politikologiak gizartearen zati bat estudiatzen duenik, alde bat baizik. Ez du gizartearen
parte bat estudiatzen. Ez du gaitzat gizartearen
zati bat: familia, hiria etab, gizartearen alde bat,
aspekto bat baizik. Zehaztu behar dena, orduan,
ez da gizartearen zer talde den politikologiaren
gaia, gizartearen zer aurpegi, zer funtzio, zer alde
baizik.
Ba da politikologiaren konzepzio bat gaur
egun gainbehera doana. Konzepzio honentzat politikaren gaia estadua da ta honekin zerikusia
duen guztia. Konzepzio honekin ez da garbi ikusten gizartearen parte bat edo alde bat estudiatu
nahi den. Beste hitzetan, ez da definizio funtzional bat.
Egia esateko, uste honek bere alde politika-jakintzen historia ta tradizioa ditu. Bainan ekibokoa da, nahasmendua dakarki ta ez argia.
Lehendabizikoz, zer da Estadua? Politika
zientziaren gaia Estadua baldin bada ta gai honek bereizten badu politikologia beste soziologietatik, derrigorrezkoa da hitz honekin adierazi nahi
dena argi uztea. Eta Estadu hitzarekin argitasunik ez dago gaurkoz. Hona hemen duda irekitzen
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duten galdera batzuek: Estadua gizarte politiko
osoa al da ala hau martxan eusten duen gobernari-multzo bakarra? Nola definitu behar da Estadua, boteredun bortxa gertakizun hutsa bezala,
eskubideki eratutako nazioa bezala ala hartzen dituen funtzioegatik? Ez dago batere garbi. Galdera hoiek, elkarren artean erabat diferenteak diren
erantzunak dituzte. Galdera diferente hoien artean batasuna ezin erdietsia da. Estaduaren definizio diferente hoien artean aukera egin beharko litzake. Bainan hori egiteko ere prolema berdina planteatzen da: hautamen hori egiteko kriterioak elkariren artean erabat diferenteak baidira.
Bainan Estaduaren definizio bateratu bat ez
izatea ez da politikaren zientzia Estaduan finkatu
nahi duen ustearen eta joeraren akats eta eragozpen bakarra. Estadua historiaren eboluzioan gertakizun berri samarra da eta aurreko antolakera
batzuetatik diferentea. Greziako hirietatik edo
Erdi Aroko xistima feudaetik, esate baterako. Politikologiaren gaia Estaduan finkatu ezkero, beste
gizarte politikoen antolakerak estudiatzea zaila
izango litzake. Politikologia honela definitu ezkero politikaren zientziak gaurko gizarteak bakarrik —ta ez denak gainera— estudiatuko lituzke.
Era hontara haren estudiogaia asko mugatzen da.
Are gehiago, zientzia honen jarduketa gaur
egunekoa balitz ere, era hontara definituta ez lituzke oraingo gertaera eta errealitate politiko guziak estudiatu ahal izango. Nazio-arteko erlazioak
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estudiazeko modua erabat zailduko litzake. Estadu bakoitza bada zientzia honen gaia, orduan,
nazioarteko Estadurik ez denez, beste zerbait bilatu beharrean kausitzen da herrien arteko erlazioak estudiatu ahal izateko.
Uste honek, gainera, batez ere alde instituzionalak estudiatu ditu ta joeren estudioa baztertu.
Formak eta erak izan dira lanaren gaiak, eta Estadua gai guzien gainetik jarria izan denez, politikarien papera estudiatzea ahaztu egin da.
Arrisku handi bat izkutatzen da politikologiaren konzepzio hontan: «behar lukeana» estudiatu,
«dena» estudiatu beharrean. Horrexegatik ere du
kontserbadurismoaren arriskua estudio guzia Estaduan biltze honek. Bi arrisku hauek hontara bat
egiten dira: Estadua izandun osoa balitz bezala
konsideratzea.
Ez da harritzekoa, beraz, gaur egun hainbeste
indarrik ez izatea joera honek, gero ta indar gutxiago izatea politikologilarien artean.
Lehenago politikaren zientzia agintearen zientzia bezala definitu dugu. Bainan ba dira, agintearen zientzia izan behar duela ados izanik, beste modu batera planteatzen dutenak.
Mende hontako bi gerla nausien artean hasi
zen indartzen politikaren zientzia agintearen zientzia bezala ikusten zutenen joera. Mogimendu honen aintizindariak Charles Merrian, Harold Lasswell ta George Cathin izan ziren.
57

Postura hau garai hartako giroak sor erazi
zuen neurri handi batean. Garai hartan sendotu
ziren Estadu totalitarioak, eta argi azaldu zen teknika berriek noraino jarri zitezkean Estadu zapaltzailearen mendean. Era berean garbi azaldu
zen zenbaiterainokoa izan zitekean instituzioen
letraren eta praxiaren arteko diferentzia. Honela
garbi zegoen ez zela aski Estadua (instituzioak)
estudiatzea, askotaz ere egokiagoa zela gobernagintza ta gobernatuen obedientzia erdiesteko erabiltzen diren medioen estudioa egitea. Estudioa
horrela planteatzerakoan ikus diteke, politikologia Estaduaren estudioan finkatzean, zenbat mugatu den zientzi honen gaia, zenbaiteraino pobretu den.
Aintzindari hoientzat zientziaren planteamendu berri honek izigarrizko abantailak zekarzkin.
Abantailarik handiena, instituzioen lokarrietatik
at gaia izatean finkatu diteke. Mila forma diferente har dezazkien agintea estudiatzerakoan,
agintea gai zabalagoa, hedatuagoa, unibersalagoa
izango litzake. Bainan ba dira pundu nahasi
batzuek aztertu beharrekoak arazo hontan.
Lehendabizikoz agintearen definizioa. Hitzaren hautamena bera da zaila, lehen ikusi dugunez.
Izan ere, ba dira hiztegian esangura berdin xamarreko hitzak: agintea, boterea, ahala, ahalmena
eta abar. Eta hori hizkuntza guzietan. Ez da
erraza pundu hontan argia egitea ta batez ere
politikologilarien batasuna egitea. Gu saiatu gera
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hautamen bat egiten, bainan izango dira, argumentoekin gainera, ados izango ez direnak. Argi dago, gutxienez, iluntasuna uxatzen ez dela
hain erraza ta hobe izango da, horregatik, planteamendu hontan humiltasun handiagoarekin ibiltzea.
Ba da planteamendu hontan argitu beharreko
beste pundu bat: edozein Aginte ta Aginte guziak
al dira estudiatzeko gaiak? Agintearen manifestazio guziak estudiatu behar al dira? Iritzi hortakoa
da George Cathin.
Honentzat agintea gizonak bere desirkundeak
asetzeko agiten gura dituen nahimen egitateak eta
hauetatik bakoitzak besteak menderatzeko sortzen den borrokan finkatzen da. Agintea honela
planteatzerakoan zabalegia egiten du, eta, behar
bada, filosofikoegia ere bai. Egia esateko, bi gerlen arteko garaiean azaldutako teoria honek, ez du
ondorio handirik izan.
Ondorio handiagoa izan dute, batez ere Estadu Batuetan, Harold Lasswell-en ideiek. Honen
analisiaren zerarik handiena Agintea eskuratzeko
borroka egiten dutenen arrazoi (1) zirikatzaile ta
eragile guzien estudioa izan da. Horregatik «balioen» (2) eskuratzearen (segurtasuna, izen ona
etab.) estudioa oso inportantea da Lasswell-engan.
Era hontara Agintearen forma guziak estudiatu
(1) Arrazoia esaterakoan ez dut esan nahi argumentoa,
zergatia edo mogi-erazitzailea baizik.
(2) Balio hitz onen esan-nahia gure artean baino zabalagoa da Ameriketako soziologilarien artean.
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nahi ditu eta forma hoien psikologikoa. Hori guzia, ordea, gizartean egiten den balioen banaketaren funtzioan. Bainan planteamendu hau ere zabalegia da ta horregatik politokologilari gehienak ez
dute berea egin.
Politikologia agintearen zientzia bezala ikusi
nahi duten gehienek gaia asko mugatzen dute.
Hauentzat gobernamenduaren xistiman Agintearen praktika da estudiatu beharrekoa. Era hontara aginte politikoaren zabalera mugatua gelditzen
da, gizartean kausitzen diren aginteen artean aginte politikotzat gobernamendu xistiman praktikatzen dena da.
Dena dela, politikologia agintearen zientzia bezala definitzeak, bere nahasmendu guziekin ere,
aurrerapen handiak ekarri dizkio zientzia honi.
Estaduen eta instituzioen muga hertsietatik atera ta mogimenduan dagoen errealitate politikoaren alde gehiago estudiatu ta inbestigatu ditu.
5.

Interesdun estudio-gai politikoak.

Orain arte, nolabait esateko, teorian edo jeneralitatean gabiltz. Gure saiakerak zientzia honentzat gai bat bilatzen, eta ahal zen neurrian mugatzen, nortasuna finkatzen agortu dira. Eta hau
egitea derrigorrezkoa da noski, politikologiaren
izaera finkatzeko, hori egin gabe zail baida politikologiaz mintzatea.
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Bainan komeni da, aurrera jarraitu aurretik,
jakintza hontan jardun direnak zer gai konkreto
estudiatu ta inbestigatzeko joera izan duten jakitea. Dudarik gabe politikologilari batek gai konkreto batzuek eta ez besteak estudiatzerakoan politikologiaren gaiaz zer uste duen adierazten du.
Bainan orain zientzia honen definizioaren inguruan sortzen diren eztabaidak alde batera utziko
ditugu eta konkretoan zer alde diren estudiatutakoak aztertuko dugu.
a) Instituzioak
Lehenago esana dago ez direla berdinak, politikaren jakintzetan, Politikaren Zientzia (politikologia) eta Eskubide Politikoa. Bainan, esan diteke,
politikaren zientzia, Europan batez ere, eskubide
politikotik jaio dela. Zenbait lekutan politikaren
zientziak askatasun osoa eskuratu du, eskubide politikotik askatu ondorenean nortasun osoa izatera heldu da. Beste zenbaitetan berriz ez daude
hain garbi bi jakintza hauen arteko mugak.
Gu behin eta berriro politikaren zientziaz
mintzatu arren, aitortu beharra dago politikaren
zientzia bi muturren artean dabilela. Batzuentzat
benetako zientzia positiboa izan behar du, hots,
datoak eta ezaguerak bildu ta pilatu behar ditu,
eta ez nolanahi. Dato ta ezaguera hoiek, inbestigazio modernoaren irakaspenaren barruan. Besteentzat, politikaren zientzia jakintza arautzaile
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har duten erakutsiko duena. Hauentzat eskubide
politikoa ta politikologia gauza berdina dira.
Joera hontan politikaren zientzia, batez ere,
herri instituzioen estudioan finkatzen dutenak sartzen ditugu. Instituzioak eta hauen funtzionamendua.
Gehienetan politikaren zientzia konstituzioak
dionaren azterketarik hasi izan da, gobernagintzaren errealitatea eskema hortara egokitzen den edo
ez, gehiegi kontuan izan gabe. Bainan, batzuetan
hainbesteko izanik konstituzioaren eta benetako
gobernagintzaren arteko desegokitasuna, dotrina
honen barruan bertan sortzen dira instituzioak
—konstituzioa beraz— beste era batera estudiatu
nahi dutenen kontrajoerak. Hortik sortzen da legeak diotena baino, hauek nola funtzionatzen duten estudiatzeko joera. Horrela hasten da alderdi
politikoen estudioa.
Bigarren pauso honek metodologiaren eraberritzea eskatzen du. Ezin diteke teknika berdinekin konstituzioak diona ta alderdi politiko bat
aztertu.
Argi dago, beraz, batez ere instituzioak direla estudiatu beharrekoak dioten politikologilarien
artean, instituzioak «realismo» handiagoarekin aztertzeko ohitura sendotu dela. Realismoa esaterakoan, politikologilari hauek instituzioak diotena
baino gehiago hoien funtzionamendua estudiatzeari deitzen diogu.
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Pauso hau ematea eskubide politiko hutsetik
atera ta politikaren zientziaren oinharriak jartzea
da. Bainan hasiera bat besterik ez da eta zientzia
instituzioen estudioan —hauek diotenean edo
hauen funtzionamenduan— zentratu ta finkatu
nahi dutenez, gero beti dute joera batez ere gobernuaren arazoetan gelditzekoa ta gainontzeko
errealitate politikoak baztertuak edo bigarren maila batean uztekoa.
b)

Taldeen analisia

Joera hontakoentzat politika talde sozialen elkar ekitearen ondorio bat da. Gehienek teoria honen aintzindaritzat Artjur Bentley hartzen dute.
Honek 1908-gn, The Governmental Proces argitaratu zuen. Liburu honek garai hartan ez zuen
harrera handirik izan. Honek proposatutakoak influentzia handia izan dute 1930-gna. ezkeroztik,
Estadu Batuetan batez, ere eta lan asko sor erazi
ditu. Herri hontatik kanpora ez du indar handirik
oraindik.
Joera honek, lehendabizikoz, talde organizatuak estudiatu nahi ditu. Izan ere hauetatik zenbaitek bere helburuak gobernuari, zuzenki edo
zearka, indar eta presioa eginaz erdietsi nahi dituztela agertu bai da.
Presiomodu hauen klasifikazioa egitea (interes-taldeak, presio taldeak) ez da erraza izan eta
ez du batasunik sortu inbestigatzaileen iritzien artean, bainan klasifikazioa egiterakoan batasunik
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ez baldin badago ere denak ados dira talde hauek
politikan duten nausitasuna ezagutzerakoan.
Ez dira, ordea, talde organizatu hauek politikan garrantzia duten bakarrak. Talde izenarekin
zenbait ezaugarri berdin dituzten gizabanako batzuei deitzen zaie. Ezaugarri berdin hoiek era askotakoak izan ditezke: adina, diru-maila, erlijioa
etab. Ezaugarri berdin hoiek joera berdinak sortzeko dituzten ahalmenak indartsuagoak edo ahulagoak izan ditezke. Bainan, era batekoak edo bestekoak izan, ez dago ukatzerik bizimodu sozialaren eragile bezala azaltzen direla. Ta hau bi modutara: talde organizatuak antolatzeko arrazoi
berdingarria eskeintzen dute, bestetik gizabanako
konkreto baten erabakiak kondizionatzen dituzte.
Taldeen analisia hau inportantea izan da politikaren zientziarentzat. Hau, hasiera batean, esan
dugunez, instituzioen estudiotik ezin aterean zebilen. Taldeen analisiak herri arazoen estudioa interes ekonomikoen eta klase sozialen estudioarekin lotu zuen. Kosta zen ideia hauek Estadu Batuetako politikologian sartzea!
Bainan ez da taldeen estudioan bakarrik agortzen iritzi honek politikologiarentzat ekarri duen
aberastasun guzia. Funtsezko zerbait gehiago ba
da. Hori political process ingeles hitzekin ezagutzen den ideia izan da. Nolabait adierazteko «politikaren ariketa» esango dugu. Era hontara politikaren desarrolloa, borroken eta elkar-ekiteen ondorio bat bezala ikusten da. Ondorio hori, ordea,
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ez da geldia, mogikorra ta aldakorra baizik. Politika eten gabe ari da, beti aldaketan.
Zer eginkizun dute gobernu-instituzioek borroka hortan? Sustraiean ez dago diferentziarik
hauen eta talde partikularren artean. Zentzu hontan, besteak bezala, interes taldeak direla esan diteke. Alde hontatik parlamento bat, funtsean, ez
da bereizten langile sindikato batetik. Bietan, politikaren ariketan heien desirak bete erazi nahi dituzten bi antolamendu dira. Politikologilariek batez ere gobernu-instituzioek estudiatzen baldin badituzte, hauen egitateak agiriago daudelako da,
bainan futseaan, gobernu-instituzioak eta gainontzeko taldeak berdinak behar luteke izan politikologilariarentzat. Hori dio gutxienez dotrina honek.
«Taldeen arteko etengabeko ariketa baten ondorio
mogikorra eta aldakorra bezala planteatzen bada,
uler diteke politikaren muina», diote.
Planteamendu honek zientziarentzat erabat
diferentea den ikusmira bat dakarki. Zientzia hau
instituzioen estudioan finkatu nahi dutenentzat,
nagusiena agintarien eta aginduen arteko diferentzia da. Horregatik da garrantzisuena agintzen
dutenak —gizonak eta instituzioak— estudiatzea,
gainontzekoak aginte hori influentziatu besterik
ezin dezaketelako egin. «Politikal process» iritziaren eustaileak berriz ez diote inportantzia handirik ematen gobernarien eta gobernatuen arteko
diferentzia honi. Diferentzia hori baztertu egiten
dutela esan diteke. Erabakitakoa, agintzen dena
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aldegia, talde interesatuen borrokaren ariketaren
ondorioa da. Ta ez da ahaztu behar taldeetaz jarduterakoan maila berdinean jartzen direla instiruzioak eta talde partikularrak, parlamentoa ta sindikato bat. Beste hitzetan esateko, agintearen boterea borrokaren ondorioa da, bainan erabakiaren
prozesoan ez du zer ikusirik.
Iritzi honek on asko ekarri du zientziarentzat.
Alde batetik, joera honen bitartez, politikologilariek politika giza-aktibitatearen alde bat bezala
ikusten ohitu dira. Bestetik, batez ere Estadu Batuetan, estruktura ekonomiko ta sozialen inportantzia politikologian ikusterazi duelako.
Politikologia gobernu-multzoan zentratzen zutenen kontra jaioa da joera hau. Haientzat gobernari-gobernatuen arteko dikotomia zen zientzia
honentzat hauziri nausiena. Hauentzat bereizketa hori azalekoa da, ez da benetakoa. Modan dauden hitzekin esateko, gobernu-instituzioak desmitifikatu egiten ditu. Hala ere, ba da arazo bat
garbi gelditzen ez dena, oraindik erabaki ez dena.
Ez al dute gobernariek, bere egoeratik, ahal berezi bat ateratzen, alde-arteko interes-borroka hortan botere gehiago ematen diena? Ez ote litzake
komeni, honexegatik, bakarrik, gabernarien eta
gobernatuen arteko bereizketa gordetzea?
Baita ere, akats bezala, teoria honek gizabanakoaren papera ahazten duela diote batzuek. Politikagintzan zaila da aparteko gizabanakoaren papera baztertzea, hori kontuan ez izatea. Pundu
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hontan, ordea, eztabaidak sakonak eta gogorrak
dira. Ez dago ezer asko finkaturik. Era berean,
teoria hau talde organizatuen tipologia bat, klasifikazio bat egitera ez da heldu. Gobernarien eta
gobernatuen arteko diferentzia ukatzerakoan zientziaren argitasunerako komeni zen taldeen klasifikazio bat egitea. Hori oraindik egin gabe dago.
Hortan soziologiak ba du zer-ikusia. Izan ere soziologilariek ez dute guziek onhartuko luteken
taldearen definizio bat. Hori horrela, zaila izan
da politikologilarientzat definitu gabeko zerbaiten klasifikazioa egitea. Nolanahi, politikaren
zientzia taldeen analisian finkatu nahi dutenek ez
dute ahalegin gehiegirik egin taldeen klasifikazio
bat finkatzeko.
d)

Motibazioak

Politikaren zientzia giza-egiteen motibazioetan
finkatu nahi dutenen hasiera Graham Wallas-ek
1908-gn. idatzitako Human Nature in Politics
izeneko liburuan jarri diteke.
Orain arte ikusi ditugun joeren artean, politika, batzuek, instituzioen bitartez esplikatzen dute,
beste batzuek talde-interesen borrokaren bitartez.
Ba dira, hoietaz gainera, hemen hainbeste aipatu
ez arren, politika estruktura ekonomikoen bitartez
esplikatzen dutenak. Eta ba dira, azkenik, politikagintzaren oinharria giza motibazioetan jartzen
dutenak.
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Hauentzat beraz, politikaren zientzia motibazio hoien estudioan finkatu behar da. Joera honen
jarraitzaileak, batez ere politikaren psikologia estudiatzen saiatzen dira ta gertaera politikoak bertan parte hartzen dutenen psikologiaren bitartez
esplikatzen saiatzen dira.
Politika teorian tradizino handienekoa da joera hau. Teoriko tradizionalenak hortan jardun dira aspaldidanik. Gure mendean Wallas hartzen
baldin bada joera honen aintzindaritzat, bere garaiean ez zuela zartada handirik egin esan beharra
dago. Gure egunetan hasi da berriro indartzen
joera hau. Horregatik ez dago hainbeste esaterik
joera hontaz.
Metodoaren aldetik, joera hontakoek, kategoria psikologikoak erabiltzen dituzte. Giza izaeraren bereiztasunean finkatzen diren esplikazioen
bitartez aztertzen dituzte gertaera eta errealitate
politikoak. Gauzarik zailena motibazioak zer mailetan bilatu behar diren erabakitzea da. Batzuentzat, Freud-en teoriaren linean, maila hori kontzientziapean, inkonszientean kausitzen da. Motibazioen benetako maila hori litzake. Beste batzuek,
berriz, gizonek ba dakitela zergatik era batera
edo bestera jokatzen duten politikan eta horregatik ez dagoela barnerago joan beharrik uste dute.
Hauentzat, horregatik, naikoa izango da gizon bakoitzari galde egitea, ta hoien erantzunetatik zientzia hau jasotzea posible da. Azkenik, ba dira
maila diferenteak batera kontuan izatekoak dire68

la uste dutenak. Bata maila razionala litzake, maila hontan gizonak zuzenki erantzungo luke. Beste maila kontzientziapekoa litzake. Maila hontako
erantzunak ezagutzeko esplorazio luze bat derrigorrezkoa da. Azkenik bitarteko maila bat geldituko litzake; maila hontan gizonak galderen erantzunak ezagutzen ditu, bainan ez da ausartzen
agertzen («tabu»-ren arazoa sartuko litzake hemen).
Zientzia politikoa motibazioen estudioan finkatu nahi duten gehienak psikologilariak dira.
Joera hontakoek gogokoen duten saila extremismoaren estudioa da. Horregatik azaldu dira lan
asko komunismoari ta nazismoari buruz. Arlo hontan ondorio handienak izan dituen lana T. Adorno-rena izan da. Honek eta honen laguntzaileek
«nortasun autoritarioa» estudiatu dute. Eskuin
extremoa estudiatu dutelarik, bakoitzaren nortasunari egokitzen zaion joera politikora jotzen dutela gizonek hartzen dute hipotesitzat.
Bainan teoria hauek alde bakarrekoak dira eta
zailak egiztatzen. Zer lokarri dago psikismoaren
eta politikagintzaren artean? Galdera honen erantzuna ez da ezaguna, bainan erantzun hori gabe
hipotesis hori egiztatzerik ez dago. Bien artean lokarri sendo bat ba dela uste izanaz, politikarien
obserbazio klinikotik Harold Lasswell-k leader-aren, buruzagiaren analisia bat egin du. Har dezagun, dio, gizarteak baliokotzat duen zerbait (dirua, edukazioa, izen ona etab.) ez duen gizon bat:
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frustrazio sentimendu bat izango du. Sentimendu
hori konpensatzeko irteera bat bilatuko du. Aginte politikoaren bila jardutea izan diteke irteeretatik bat. Aginte politikoa bilatu nahi izaterakoan
«herri interesak» besterik ez duela gidatzen esango du, bainan funtsean bere erabakia frustrazio
sentimendu batean finkatua izango da.
Analisia honek ba du bere balioa. Egia da horrelako motibazioak zenbaitetan politikarien eragileak direla, bainan posible ote da politikagintza ta psikosis personala hain hertsi lotzea? Ez da
hain gauza segurua ta orokarra. Politikari batzuen
jarduna hortan finkatzen dela, gauza ezaguna da.
Beste batzuena berriz ez da batere segurua eta
ezin afirma ditekeana da.
Ba dira eragozpen franko pentsaera honi buruz. Aipa dezagun bat. Pertsona honen alde diren
zenbaitek ba dirudi diotela gizonen nortasunak bakarrik duela influentzia instituzioetan, eta ez alderantzian. Eta hau, jakina, esperientziak frogatzen duen bezala ezin diteke arautzat har. Era
hontara pentsatuaz batzuek gizona bost urtetarako zehaztua gelditzen dela diote.
Bainan ba da zerbait gehiago, «politika-jokaera» (political behavior) izeneko dotrina dago.
Egia aitortzeko, ez da batere garbia bi hitz hoien
esangura. Bainan joera honek batez ere Estadu
Batuetan indarra duenez, hangoek erabiltzen duten zentzuan erabiliko dugu. Politika batez ere
political behavior-en estudioa bezala planteatu
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nahi dutenentzat ariketa politikoa bertan parte
hartzen dutenen motibazioen, nortasunen eta sentimenduen estudioa izan behar du. Politikologia
psikologiaren ikusmiratik erreparatzen duten joeren bilduma da.
Joera hau 1950-gna. ezkeroztik sendotu da.
Orain artean ondorio labur batzuek besterik ez
ditu izan. Joera honek ba ditu ezaugarri batzuek.
Lehendabizikoz esan dezagun ez dela zientzia espezializatu bat, zientziaren konzepzio berezi bat
baizik. Gobernu-estrukturak sor erazten dituen erlazio ta jokaera guzietaz interesatzen da. Besterik,
metodoari buruz, oso esijentea da, ez da kontent
edozein hurbilketarekin, zehaztasunak maite ditu. Ez dituzte joera hontakoek gai zabalegiak hartzen estudio-gai bezala. Batez ere gai mugatuak
hautatzen dituzte eta estadistika ta arrazoiketa
matematikoa maite dituzte. Eta, jakina, edozein
uste arautzaile edo aholku baztertu egiten ditu.
Joera honek batez ere elizioetako konportamendua, politika bizimoduan parte hartzea, alderdiak eta taldeak... hartzen ditu estudio-gaitzat.
Batez ere taldeen aldetik dijoa hauen estudioa. Horregatik hauen joera ta politikologia taldeen analisian finkatzen zutenen artekoa txikia da. Zenbaitetan biak bereizten ez da gauza erraza.
Joera honen kontrakoak hauen jokabidea errazegia dela diote, ta motibazio indibidualen estudioa baztertzen dutela. Izan ere gaur ba dira metodoak taldeak estudiatzeko, bainan gizabanakoa71

ren prolematika politikagintzan estudiatzeko, ez
da oraindio bide egokirik aurkitu.
6.

Zientzia honen mugak

Lehenago esan dugunez, politikologia soziologia bat da, soziologien artean bat. Soziologia guziak dira gazteak zientzien artean, bainan politikologia da soziologien artean gazteenetakoa. Orain
arte aztertu ditugunek garbi agertzen dute zientzia honen mugak ez daudela ondo zehaztuak. Politikologiaren definiziorik funtzionalena, erabilkorrena disziplina hau aginteren zientziarena egiten
duena dela agertu da. Baita ere, pasadan bederen,
agertu da zenbait gai diferente erabili nahi dituzten politikologilariek. Orain, liburuaren zati hau
akabatu aurretik, komeni da zientzia honen mugei buruz zerbait esatea.
a)

Politikologiaren alorra

Orain dela hogei ta hamar urte zientzia politikoaz baino gehiago mintzatzen ziren zientzia politikoetaz. Pluralean singularrean baino. Honekin,
agirian ez bazen ere, soziologia guziek, eta baita
ere giza zientzia guziek, bizimodu politikoarekin
erlazio zuzena edo zeharkakoa dutela adierazi nahi
zen. (1) Gizarte zientziek eta giza-zientziek ba du(1) Egun ere, abangoardiako mogimendu eta pentsalarien
artean antzeko zerbait gertatzen ari dela esan diteke, eta askotaz ere sakonago gainera. Hau dio: «Politika zalantzan baldin
badago, zalantza guzia politikoa bilakatu dela esan nahi da.
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tela zer ikusirik politikarekin, bainan ezin ditekeala izan gizartea arazoetan huts hutsean politikaren
zientziaren gai izan ditekeanik, baizik eta zientzia
guzti hoiek dutela bere gaietan alde politiko bat.
Gizarte zientziak eta giza-zientziak kasikan berdinak direla esan dezagun lehenik. Praktikan gauza berdintzat jo ditzazkegu. Gizarte zientzia nausienak soziologia, gizarte psikologia, eskubidea,
historia, giza geografia, filosofia, ekonomia, demografia, etnologia, antropologia, literaturen zientzia
ta abar dira. Zientzia hauen arteko bereizketa batzuetan zaila da. Bainan zailtasun honek ez du inportantzia handiegirik. Mugaketa hauek inportantzia, batez ere, pedagogiarako edo espezializaziorako dute, gainontzerako hainbeste ez.
Aipatu diren zientzia sozialen artean ba dira
batzuek erabat zientziak (obserbazioko zientzia esperimentalak) ez direnak, zientziaren alde bakar
bat dutenak. Honela, esate baterako, eskubidea ta
filosofia. Neurri batean eskubideak gizarte-egitateak azalten ditu. Alde hortatik gizarte zientzia bat
da. Bainan, baita ere, teknika berezien bitartez,
gizarte-egitate hoiek izan behar dutena estudiatzen
du. Alde hontatik jakintza «arautzailea» da, arauak
jartzen baiditu gertaera hoiek nola izan behar duten dionean.
Izan da joera bat, berez giza-zientzia guziek
Filosofiaren gai sustraitsuenak, moralaren galdera garratzenak
politikaren baitan sartu direla esan nahi da» Introduction à une
politique de l'homme, Paris'en 1965-gnean. Seuil etxean 10-gn.
horrian.
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dutela zerikusia politikarekin diona, denek dutela
agintearekin edo Estaduarekin zerikusirik duen alde bat.
Era hontara izango lirake soziologia politikoa,
ekonomia politikoa, filosofia politikoa eta abar.
Politikaren zientzia, gainontzeko zientzien alde edo
parte politikoen bilduma izango litzake. Politikologia hori ere ba dela egia da, bainan ez da hori
bakarrik, zerbait gehiago ba da.
Hortatako beste batzuen teoria aztertu behar
dugu. Ba dira giza-zientzietan jakintsuen artean
politikologiak gainontzeko giza-zientziek baztertu
behar dutena estudiatu behar dutela diotenak. Iritzi hau, batez ere, soziologilari, historiogile ta lege gizonen artean aurkitzen da. Frantzian, esate
baterako, Pierre Renouvin historigilearen ustean
benetako historia artxibo ofizialak idikitzen ez diren bitartean ez da hasten. Horregatik azken hogei
ta hamar urteak ezin dira historigilearen estudioaren barruan sartu. Historigileari sobra zaizkio
urte hoiek. Oraingoak, izango lirake politikologiaren estudio-gaia. Zenbait legegizonek beste honenbeste uste dute. Hoientzat politikologiak eskubide
konstituzionalak baztertzen dituenak estudiatu
beha ditu: alderdi politikoak, elezioak eta abar.
Antzeko joerak aurki ditzazkegu Estadu Batuetako
soziologilari batzuen artean.
Iritzi hau ez da erabat egiazkoa. Egia da polilitikologiak beste zientziek estudiatzen ez dutena
duela gaitzat. Bainan, lehenago bezala diogu, ez
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hori bakarrik. Agintea edo Estadua behar bezala
estudiatu ahal izateko ez da nahikoa errealitate
honen alde bakar batzuek aztertzea, alde guziak
gonbaraturik aztertu beharra dago. Politikologilariak, beraz, beste giza-zientziek baztertutako gai
hoiek eta guzienak diren gaiak politikaren aldetik
estudiatu behar ditu.
Ba dira, azkenik, zientzia hau sintesis egiteko
jakintza bat izan behar duela diotenak. Honela
pentsatzen dutenen iritzian politikologiak ez du
zuzenki aztertzeko gairik, politikologilarien eginkizuna giza zientzia bakoitzak estudiatzen duen
alde politikoa jaso ta guzien bilduma ta batasuna
egitea da. Zientzia hau honela ikusten dutenen
obreetan ez da kausitzen zuzenki obserbaziotik
jasotako lanik, beste gizarte zientzietatik ateratako
datoen pentsatze bat baizik. Hauentzat politikologia filosofia politikoaren antzeko zerbait da. Iritzi hau arriskugarria da, ezin baiditezke bakandu
obserbazio ta datoen xistimaketa, zientzian ezin ditezke separatu bi eginbehar hoiek. Politikaren alorrean xistimaketa hori giza-zientzia bakoitzaren
mailan bakarrik egiten baldin bada, ez da posible
izango agintearen ezaguera osoa izatea. Ezaguera
oso hau erdiesteko derrigorrezkoa da zientzia politikoaren barruen egitea xistimatze hori.
Gaur egun politikologiaren alorra bi zatitan
banatua dago. Batetik beste giza-zientziekin elkarrean duen gaia, agintea. Errealitate hori giza zientzia bakoitzak bere aldetik estudiatzen du. Bestetik
15

bere gai propioa ba du, besteek ez dutena. Horregatik politikologiak agintearekin zerikusia duten
prolema guziak aztertzen ditu (agintea politikologiarentzat gai zentrala da ta gainontzeko giza zientzientzat eztzekoa) eta era berean beste zientzia
hoien alde politikoaren batasuna egiten du.
b)

Metodoak

Orain arte esandakoak zehazten dituzte metodoen arazoek. Zientzia honek bere metodo bereziak, besteetatik diferenteak, behar al ditu edo
beste giza-zientzien metodoekin jardun behar du?
Ez bat eta ez beste. Besteen metodoak erabili
behar ditu, bainan, baita ere, bere propioak bilatu
behar ditu, estudiatu behar duen gaiarentzat egokiak izango direnak.
Zientzia politikoak alde asko estudiatzen ditu,
alde bakoitz hortan jarduten den zientzia bidezkoa
izango da beraz. Bainan gizarte zientziak aurrerapen handiak egiten ari dira une motzean, hortatik
zailtasun bat sortzen da politikologiarentzat. Izan
ere zail da honentzat gainontzeko giza zientzien
metodoen berritzeaz jakitea. Horregatik zientzia
hau jasotzeko kolaborazioko lanak derrigorrezkoak
dira. Sail bakoitzean jakitun direnen arteko kolaborazio hertsiak aurrerakada izagarria eman lezaioke
politikaren zientziari.
Bainan hortatik gainera bere metodo propioak
osatu ta zabaldu behar ditu. Askotan ari gera esa76

ten, ordea, zientzia hau giza zientzien artean gazteenetakoa dela. Ez da harritzekoa izango, beraz,
oraindio metodo propio hoien asmaketa sendotu
gabe aurkitzea. Premi handi bat dago hontan: analisiarako tresna zehatzak eskuratzea. Hortarako
oso inportantea da matematikak eta metodo «kuantifikatzaileak» erabiltzea.
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III) POLITIKAREN PENTSALARI HANDIAK
1. Pentsalari handiak politikaren zientzian
Politika estudiatzen hastearkoan, jeneralean,
klasikoen edo historian agertu diren dotrina politikoen azterketan finkatzen da. Unibersitateetan
ere politikaren irakaskintzaren hastapenetan teoria
politikoen esplikazioa kausitzen da.
Bi arrazoimodu aurreratzen dira dotrina politikoei leku nausi bat emateko politikologian. Zuzenki autore klasikoen irakurketaren bitartez politikaren prolematikan sar ditekeala, eta politikaren arrazoiketan ahitu ditekeala. Egia hau ta arrazoimudu au nahiko argia ta garbia da. Beste arrazoimodu batek klasikoen ezaguerak gaurko politika arazoak ulertu ahal izateko bide egokienak
direla dio. Hontan eztabaida garratz bat dago. Batzuentzat, esan ziteken guzia esana dago klasikoetan. Aristotelesek denak, era batera edo bestera,
esan zituen. Beste batzuek berriz beste muturrera
dijoazte. Hauentzat klasikoek «ez zuten ezer fuldamentukorik esan, alferrikakoa da beraz klasi78

koak irakurtzea, hori denpora alferrik galtzea besterik ez litzake». Bi mutur hauen artean, klasikoek
dena esan dute —ez dute ezertarako balio, etengabeko borroka garratz bat dago. Argi dago bi
mutur hoietan ez dagoela erabateko egiarik. Horregatik dotrina politikoen estudioak zertarako balio
duen erabaki behar dugu.
Lehendabizikoz kontura gaitezen zer posturan
planteatzen dugun eztabaida hori. Guretzat kriterioa ta neurria politikaren zientziarena da. Zientzia
denez obserbazioan finkatu behar du, ez du ibili
behar «honela edo bestela behar du izan errealitate politikoak» esaten, «honela edo bestela da»
baizik. Gorago agertu den bezala politikaren zientzia ez da zientzia arautzaile bat, arauak jartzen
dituen bat, politikak nola izan behar duen dioen
bat. Hortarako daude eskubidea ta filosofia. Politikaren zientzia positiboa da, errealitatea agertu
nahi du, Agintearekin zerikusia duten hor dauden
nolakoak behar duten esan gabe eta balio judikapenik egin gabe. Guzi hau kontuan hartzen baldin
badugu, hobeto ulertuko ta erabiko dugu dotrina
klasikoen estudioaren inguruan dagoen eztabaida.
Izan ere politikaren teorilari klasikoen artean bi aldeak aurkitzen dira. Heien liburuak aztertu ezkero
berehala ikusten da bietatik dutela: arautzaile joeratik eta obserbaziotik. Liburu askotan batez ere
kezka arautzaileak aurkitzen dira. Hauen artean
daude, utopiak asmatzen dituztenak. Bainan, baita
ere, zenbaitetan, bizimodu politikoaren errealitatea
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objetiboki aztertzen saiatzen dira. Jeneralean, bi
joera hauek, politikak nola izan behar duen demostratzea ta nola den aztertzea, obra berean bateratuak aurkitzen dira. Gaurko politikologilari
batzuek saiaketak egin dituzte idazle klasikoetan
bi alde hoiek bereizteko bainan ez dute ezer erdietsi. Ez da harritzekoa. Idazle handien dotrinek
eta izkribuek ba dute hautsi ezin ditekean barne-batasun bat. Batasun hori haustea zailagoa da
oraindik, idazle hoiek behinere garbi esan ez dutelako zer metodo klase erabili duten errealitate politikoaren azterketa egiteko. Metodoa ezaguna balitz, posible izango litzake bereizketa hori egitea.
Ez da, ordea, horrelakorik gertatzen.
Klasikoen obraren alde arautzaileak berak ere
izan dezake abantaila gaurko zientziarentzat. Izan
ere, askotan, alde arautzaile hori ez da esperientziaren xistimaketa baizik. Gaur egun esperientziaren xistimaketak hipotesia izenarekin ezagutzen
dira. Hala ere suposamendu hontan kontu handiarekin ibili bear da. Izan ere batzuetan, obra hoietan, esperientziaren eta xistimaketaren arteko lokarria eta erlazioa berehala ikusten da, bainan,
beste batzuetan, ez da hain erraza, oso zaila dela
ez esateagatik.
Dena dela, orain arte esandakoarekin, garbi
agertzen da klasikoen irakurketa ez dela alferrikakoa, ezta gutxiago ere. Ondo finkatutako kriterioekin irakurri ezkero hoien lana, asko irabazi dezake gaurko zientziak. Hortaz gainera, zientzia
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hontan hasten direnentzat hastapen on bat izan
diteke.
Ba dute, gainera, zeregin gehiago dotrina klasikoek politikologiaren barruan. Ekarri dezaketen
errealitatearen azterketa edo xistimaketa bera ere
aparte, utziaz, ez dago gelditzerik dotrina hoiek
gertaera politikoetan izan duten ondorioa aztertu
gabe. Liburu bat irakurtzerakoan ez dugu aztertu
behar bakarrik honek diona errealitatearen azterketa den edo gero errealitatean gertatu den. Aztertu beharra dago, baita ere, liburu hortan esaten
direnek zer ondorio izan duten historian. Bigarren
azterketa lehendabizikoa bezain inportantea da.
Eta pundu hontan eztabaida latz batean sartzen gera. Eztabaida latz hau bi muturren artean
mugatzen da. Batzuentzat ideiak gizartearen ondorio bat besterik ez dira. Hauentzat pentsalariak
ez lirake pentsamenduaren sortzaileak, bere garaiaren abotsa baizik. Hontatik ondoriotzat historia mogitzen dutenak ez direla dotrinak, hauek sor
erazitzen dituzten gizarte baldintzak baizik. Beste
batzuek berriz dotrinei nausitasun askotaz ere
handiagoa ematen diete. Ez dute ukatzen gizarte
baldintzen garrantzia, bainan pentsamenduak ba
duela bere autonomia uste izanik, honengan askotaz ere indar handiagoa egiten dute.
Erabat mutur batean jartzen denik ez dago.
Dotrinak gizarte baldintzen ondorio direla diotenak ere, pentsamenduak mogimendua bizkortu edo
leundu egin dezakeala ez dute ukatzen. Pentsa81

menduari autonomia ematen diotenek ere ez dute
ukatzen autonomia hori gizarte baldintzek mugatzen dutela. Ez dago ukatzerik, beraz, pentsamenduak ba duela zerikusurik historiaren mogikortasunean, bainan ezta ere ez dago ukatzerik zenbaiteraino mugatzen duten gizarte baldintzek.
Politikologiarentzat estudiogairik interesanteenetakoa, ideaik politikan izan duten influentzia
estudiatzea izan da. Estudio hori, ordea, oso zaila
da. Hemen galdera batzuek zailtasun hori ikusteko: 1789-gnko. frantzes erreboluzioak Rousseau-ren dotrina bete al du? Gaur eguneko komunista
mogimenduan nork du arrazoi bere burua marxismoaren jarraitzaile leial eta zintzotzat dutenen artean?
Zailtasun hontaz gainera, ba da beste eragozpen bat metodoaren aldetik. Liburuaren salmenta,
hots, zabaleraren hedadura kontuan izan behar da.
Politikaz mintzatzen den liburu batek zenbat alde
dituen eta zein izan diren erosleak jakiteak asko
erakusten du. Bainan pundu hontara iritxi ezkero,
liburu klasikoak bakarrik ote Hrake aztertu beharrekoak? Ez ote litzake beste iturri batzuek
ere ikuitu behar? Gaur egunean behinepein
joera berri bat ari da sendotzen estudiatzaileen artean. Izan ere, oraintsu arte, zuzenki politikaz mintzatzen ziren liburuak eta
obrak hartzen ziren azterketaren gaitzat. Bainan argi ikusi da zehazki politikaz ez mintzatu
arren gainontzeko literaturan —idatzietan— ba
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duela politikaren errealitatea historian zehar aztertu nahi duenak nahiko gai. Gainera, demostratua dagoen bezala, gobernuek zapaltzaileak izateko
joera dutenean, errazago ametitzen dituzte literatoek heien nobela ta literatura-idatzietan agertzen
dituzten kritikak, zuzenki politikaz mintzatzen diren liburuak baino. Hau honela izanik, politikaren
estudiatzaileak ezin ahaz dezazke nobela ta gainontzeko literatura hoiek. Izan ere, hoien azterketarik gabe izango luken ezaguera eskasa ta laburra izango litzake-ta.
Konsiderazio guzti hauek alde batera utzi ta
ere, «politikaren atari» hontan lekurik handiena,
ardurarik zabalena politikaren dotrina hoiek behar
dute izan. Oraingoa iheskorra denez eta bere mogikortasunean zerbait finkatzea zaila denez, behar
bada, politikaren zientziak nolakoa izan behar
duen jakiteak baino gehiago lagunduko digu politikaren prolematikan sartzen, politikaz idatzi duten pentsalari handien berri izateak eta hoiek diotena aztertzeak. Hau egiterakoan ez da dotrina
hoien azterketa sakon bat egin nahi, erakusketa
labur bat baizik. Dena esana ez dagoela uste izan
arren, pentsalari hoien ezaguera izateak politikaren muinera hurbiltzen lagundu dezake.
Bainan dotrinen erakusketa baino gehiago,
idazle hautatu batzuena izango da. Pentsalari seinalagarrienak dira bautatutakoak. Hauen obra ulertu
ahal izateko ezin ahaz ditezke garaiko baldintzak
eta pentsalarienak berak. Hauek laburki aipatuak
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izango dira, bainan, batez ere, liburuen bitartez
esan zutena erakusten saiatuko gera. Hori, interesgarriena politikaren prolematikan sartzea dela
uste dugulako, ta, hortarako, lehenago esan dugun
lez, pentsalari hoiek esandakoaren berri izatea da.
Ez dugu, beraz, teoria politikoen historia egin
nahi, ez dugu politikaren dotrinen historia egin nahi. Guk pentsalari batzuek, ez ideiak bere etenezinean, izango da azalduko duguna. Pentsalari batzuek, inportanteenak deritzazkigunak. Hori egiterakoan dotrinen jarraipena ebakita gelditzen da.
Teorien eboluzioa esplikatu nahi duen liburu batentzat hori egitea tamalgarria litzake, bainan ez da
hori orain gure asmoa. Liburuaren parterik handiena hau baldin bada liburuaren izenarekin konformitatean egoteko da. Politikaz pentsatzen jardun diren filosofari ta pentsalari nausienen teorien
ezaguerak osa dezateke politikaren atari jator ta
sendo bat.
Liburuaren lehendabiziko partean gaur egun
politikaren zientziak bere buruaz diona ikusi dugu.
Behin eta berriro indar egin dugu politikaren zientziak ez duela esaten politika nolakoa izan bear
duen, nolakoa den baizik. Hor dagoen hori estudiatu behar duela, hortasun hori aztertu. Alde hortatik politikologia eskubidetik, filosofiatik edo moraletik bereizten saiatu gera.
Orain berriz beste planteamendu batera hurbiltzen gera. Egun, modan dauden hitzekin, politikatik metapolitikara hurbiltzen gerala esan dite84

ke. Izan ere, ba da politikaren prolematika bat,
politika zientzia arautzaile edo positibo bat, eskubide edo moral den eztabaidaren gainetik dagoena. Politikaren zientziaren nortasuna finkatzeko
«Agintea» konzeptuaren inguruan finkatzen genduen; orain berriz, eztabaida hoiek gainditu egin
nahi ditugukko, beste konzeptu baten inguruan
ibiliko gera. Konzeptu hori «herri arazoa»-rena
da. Jakina hortan eskubidea, etika, filosofia, eta
gainontzeko giza-zientziak sartzen direla, bainan
lehenago ikusi dugu politikak hoiek guziak biltzen dituela.
Ikus dezagun beraz pentsalari handi batzuek
hortaz pentsatu dutena. Bainan, hasi aurretik,
oharpen batzuek. Pentsalari hoien artean oso aspaldikoak ere sartzen ditugu. Jokabide honen arrazoia erraza da: Gure inguruko kulturan, europear
mendebalekoan noski, leku handia dutenez, horrexegatik bederen, ezin ahaz ditzazkegu. Hortaz gainera bere pentsamendua ez da, besterik gabe, bazter ditekeana.
Esandakoagatik erraz igartzen da mendebaleko
pentsalariak bakarrik aipatuko ditugula. Hori geren burua mugatzea da noski. Asko mugatzea gainera, bainan oraingoz mugapen hori gainditzea oso
zaila da. Trena martxan hartu behar hontan oso
zaila da ea beste tren hoberik ba den erreparatzea. Euro-kulturaren trena, abaila handian doana,
martxan hartu behar dugu, ez dago gure zai. Oraingoz, gure prolema bertan aulki bat aurkitzea da.
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Bainan ez dugu ahaztu behar beste bagoi batzuek
ba direla eta, hobeak behar bada. Eta ezin sosegatuko gerala geren bagoia tren hortan kausitzen ez
dugun bitartean. Eta hau da azken oharpen bat.
Sarreran esandakoetaz gainera, orain egiten ari naizen lanaren aurretik, oso zaila da gu asmatzen
hastea ta gure Herriaren politikaren historia behar bezala estudiatzea. Tresnaren eta perspektibaren faltan aurkituko ginake.
1.

Platon eta Aristotele

Greziaren pentsalari onenetakoak Atenas egiten hasia zen garaiean jasotakoak direla esan da.
Atenasen garairik onena Periklesena izan zen. Atenasko eskolak eta ondorio handien izan du
Matua aurkitzen da. Bere ahaidekoen artean polititen filosofoak —Platonenak eta Aristotelesenak
esate baterako— geroztikakoak dira.
«Handikiek oro handi». «Aristokles» zuen izena, eta «Platon» izen-goitia «bizkar zabala» omen
zuelakotz. Platon deitua izango da menderen mendetan Kodros, erregearen odoleko gizon arkar hori.
Gogo-modu ala bizi-modu, jaun emaiten zuen.
Beha nola zerabilan edozoin ekasi, kartsuki, goraki eta goratik, halako erdainu ezazol batekin: bein
solasa xehekiegi heda, gero pikorka laburt, eta uste gabetarik bet-betan hauts.
Platon aitoren seme zagon bere gogoeta eta hitz
guzietan: asmu edo atheraldi arrotzak, alegia gaixo
lelexka batzuen ahotik jalgi-arazten zituen, gisa
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hortan harenak airosago, argiago, joriago, mamitsuago agertzen baitziren, eta zinez nagusi; erran
gogo nuen «soberano», zonbait itzul-inguru gora-behera, edo zonbait kuku-miku.
Platonek alabainan ez zuen aitortzen deus ere
bererik. Sokraten dizipulu eta menekotzat emaiten
zuen bere burua: bazakikeen, leinhuru eta oihartzun itxura-pean ederra ez dela ederrago baizik.
Sokrate, harentzat, Jesus Jondoni Juanirentzat bezalatsuko zerbait eta norbait: maitatuaren maitatuaz baizik ezin zilatuzko axal latz batzuek estali
Egia.
Sokrate gizon-puska, nagusitzat zaukan erregeen semeak. Xenonphon idazlariak zentzua kausitu zion Sokrate horri, bertzerik ez. Hainitzek gutiago ere egin zuten: Diogenen trakako murrikari,
irets, jauzkor, zanpail bat, irudipenak eman bezala.
Ardotsa ahantzirik, Platonek jo zuen bihotzerat. Handizki, Sokraten bizia haren heiriotze miresgarriaren dirdiraz argitu zuen. Erdi-nahizko hiltze horren orhoitzapena froga-harri bilakatu zitzaion, edozoin auzitan egia ren berezteko. Zerbait
xede edo erabaki hartu behar zuelarik, gogo eta
bide zagon hortaz zer erranen zuen Sokratek hiltzerakoan. Hori zitakeen haren lege bakarra» (1).
Bere ahaidekoen artean politika da eginkizunik jatorrena eta nausiena. Platon bera politikan sartuko da, bainan politika konkreturik
(1) P. Lafitte. «Platoneneko Atarian» liburuaren hitzaurretik hartua.
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nekeak, sufrimenduak, eta desengainamenduak
besterik ez ditu aterako. Esate baterako Agos
Potomos-ko derrotatik oxta oxta ihes egingo
du. Berezko joeragatik eta familiako giroagatik
aristokraten gobernuaren alde dago. Onenen gobernu gogor baten alde dago. Bainan izan zen garai hartan Atenasen «Hogei ta hamar Tiranoen»
izeneko gobernua. Bertan haren osaba Kamides
eta haren lehenguso Kristia-ek hartzen zuten parte. Gobernu honek egin zituen gaiztakeriek eta
gehiegikeriek Platon gobernu aristokratikoaren
kontra jartzen dute. Atenaskoek gobernu hori irauli zutenean beste muturrean zegoen gobernamodu
batera joan ziren: herriaren agintera, demokraziara. Gobernamodu hau izan zen Sokrateri bere burua hil erazi ziona. Eta Platon Sokrateren jarraitzailerik maitatuena zen.
Politikaren praxia honek Platonen pentsamenduan garrantzi izigarria izango du. Politika praktikoarekin, bai herriarenarekin bai aristokrateenarekin, erabat desengainatuta geldituko da. Horregatik politikaren praxia utzirik, teoriara joko du.
Platonen bizitzan eta obran une inportant bat da
hau. Egia da, geroago bere pentsamendua Sirakusan betetzen saiatuko dela. Bainan saiakera hauek
eta guzti, filosofiara joko du. Ez du ia eguneroko
politikagintzan sinismenik izango. Nolabait esan
ahal izateko, extremista bihurtuko da. Edo dena
edo ezerrez esango du bere jokabidearekin. Dena
erdietsi nahiean dabilenean, gizonengan —herri
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guzian edo hauen artean onenetan— sinismena
galdurik behar bezalako gizarte osatu bat filosofari bihurtutako tirano baten bitartez erdietsi nahiko du. Goitik behera filosofari ta pentsalari
izango den tirano batek jaso dezaken gizartea proposatuko du. Eta hori ezinezkoa dela ikusten baldin badu, ez du ezer jakin nahiko eguneroko borroketaz. Bere asmoak ezin bete dituela ikusten
duenean pentsamenduan ixten da. Horregatik, pentsamendua politikagintzari ihes egitea bezala agertzen delako, bere bizitzan, bere obra guzian, filosofia eta politika pentsamendua nahastuta egongo
dira. Platonen lan guzietan politikaren kezkak nabaitzen dira, zuzenki edo zeharka. Platonek berak
dio folosofia, politika egin nahi ez dutenen edo
ezin egin dezaketen jakintsu handien eginkizuna
dela.
Gure eginkizunerako Platonen bi idazlan dira
garrantzitsuenak. Bata 375-gn. (K. a.) inguruan finitu zuen «Errepublika» izeneko idazlana. Bestetik, heriotzako orduan oraindik bukatu gabe zeukan «Legeak» izenekoa. Lehendabizikoan bere filosofia xistima gailurreraino ematen du. Bainan baita ere Estadu ideial bat, erabat berria proposatzen
du. Bigarrenean Platon zaharra, Kreta islan kolonia bat antolatzeko aitzakiarekin utopia, amets
hutsa, eta eguneroko errealitaterako balio izan dezaketen lege-multso bat agertzen du.
Platonek agertzen dituen zenbait ideiek ondorenean indar handi bat izan dute. Bere joera ba89

tzuek historiaren barruan, sarritan azalduko dira.
Erabateko etiketa bat jartzea zaila da. Izan ere, askotan demokraziaren kontra dagoela badirudi, baita ere ager ditezke beste haren zenbait esaera honen aldekoak. Zailtasun hori ta guzti, Platonen
pentsamendu politikoa definitu beharko bagendu
«totilitarioa» dela esanaz adierazi diteke haren
pentsamendu hori.
Zertan finkatzen da totalitarismo hori?
Esan dugunez filosofari honek ezagutu zituen
gobernamoduek ez zuten ase haren osatasun nahia.
Ez ziren gobernamodu hoiek borobilak, osatuak,
Platonen gogorako. Batez eire, gogorrenak demokraziaren kontra esan zituen. Berarentzat demokrazia berritsuen erresuma zen. Sofistek, hots, berritsuek, bere berriketarekin populuaren desira bajuenak ere moralaren mailara jasotzen zituzten. Sofistek, demokrazian benetan agintzen dutenek, ez
zuten bere solasa jendea argitzeko erabiltzen, jendearen grina asetzeko arrazoiak bilatzen, jendearen desiraren atzetik ibiltzeko baizik. Berritsu
hoiek demagogoak dira. Ez dute populuari egia esateko ausardirik, populuaren grinei «amen» hitz
politekin esaten besterik ez dakite. Horregatik ba
dirudi simpatia gehiago agertzen duela balio gehien dutenen diktadura edo tiraniarentzat. Platonen iritzirako, demokrazia batean populua, masa,
indartsua da ta bere legea ezartzen du numeroagatik, ugaritasunagatik. Hortan finkatzen da, ugaritasunean, demokraziaren indarra. Ez ote litzake lo90

gikoagoa izango, dirudi pentsatzen duela filosofari honek, ugaritasunaren indar honen kontra, balio gehien (indarrez, jakinduriz edo izaeraz) dutenen indarra ta arrazoia kontrajartzea? Hori litzake aristokrazia: onenen gobernua. Eta sofisten
(demokraziaren eustaileen) moralismo faltsuaren
lekuan ba dirudi nahiago duela aristokraten inmoralismo eleganteagoa. Zer esanik ez dago antzeko
pentsamenduak gaur bertan aurki ditezkeala,
oraingotasun izigarria gordetzen dutela.
Bainan, nahiz eta sinpati gehiago izan, bigarren gobernamodu aristokratiko hori ere ez du
gogokoa. Izan ere hau, bestea bezela, enpirista da,
gertaeren neurrian, eskarmentuaren mailan, experientziaren martxan finkatzen da. Eta bere ustean
ezin diteke hortan zientziarik eta benetako jakintzarik finkatu.
Batez ere demokraziaren alderantzian, politika
zerbait mogi-ezinean sustraitu nahiko du. Demokrazia, neurri handi batean, erlatibismoan eta eboluzioan oinharritzen da. Horregatik, behar bada,
demokraziari kontra egiteagatik, kondenatzen du
eboluzioa. Berarentzat politikaren iturria zerbait
absolutua izan behar du. Zerbait mugi-ezinean, zerbati alda-ezinean bakarrik sustraitu diteke politika
zientzia bezala. Hori Ongia edo Egia besterik ezin
diteke izan. Ta, funtsean, biak gauza berdina dira.
Platonek eboluzioaren eta erlatibismoaren kontra
ez du atzera itzuli nahi, ez du lehengoa piztu nahi,
aldakorra ta mogikorra den errealitate politiko
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hori Absolutoaren bitartez finkatu. Horregatik gobernamodu bat borobila, behar bezalakoa, den edo
ez jakiteko, Justizia beste kriteriorik ezin diteke
erabili. Justizia, berarentzat, Egia edo Ongia gizarte joerei aplikatuta besterik ez da. Justizia hori
hartzen baldin badugu kriteriotzat, orduan utilitateak, interesak edo akordioak ez dute lekurik. Ezta ere indarrak edo aberastasunak.
Era hontara Platonek politika Justiziatik ateratako zientzia bat bezala jasotzen du. Hau egiterakoan, gertearen estudioa alde batera utziaz, politika zientzia arautzaile bat bezala jasotzen du. Joera
hau etengabe berrituko da historiaren barruan.
Behin baino gehiagotan entzun izan da demokrazia gobernamodu guztien artean txarretik gutxien duena dela. Platon honen kontra jaikitzen
da. Berak nahi duen gizartean ez dago lekurik gaitzarentzat, osasu gabekoentzat. Berak proposatzen
duen gizartean ez da okerrik kabitzen.
Filosofari honek eboluzioari kontra egiteko,
historia estudiatzen du, gero ikusiko dugunez, aurre-iritziarekin estudiatzen baldin badu ere. Eta
esan diteke berarekin jaiotzen dela Historia xistimatzeko lehen saiakera. Eboluzioa geldi erazi ahal
izateko, estreina ezagutu egin behar da. Aurretik
ere gobernamoduen aldaketek beste pentsalarien
atenzioa deitu zuten. Bainan Platonek aldaketa
hoien lege orokar bat emango du. Honentzat eboluzio hori ez da zentrurik gabeko gertaeren jarraipen bat, lege zehatzek zuzendutako eboluzioa bat
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baizik. Aristokraziatik —gobernamodurik osatuena ta borobilena— gainbeheraka batean gero ta
gobernamodu okerragoak sortuko dira. Hauek
izango dira: Tiranokrazia, Oligarkia, Demokrazia ta Tirania.
Hasieran, beraz, Aristokrazia da. Gobernamodu hontan onenak agintzen dute. Bainan aldaketak sortzen hasten dira, gizarte honen hirugarren
mailakoak —langileak— aberasten direnean.
Hauek bere burua aberats aurkitzen dutenean gehiago eskatzen dute. Hauen anbizioa,
orduan, gudariek erreprimitu behar. Hori egiterakoan, gudariek langileen aberastasunak elkarren artean partitzen dituzte eta, printzipioz
babestu behar dituzten lengileak menperatu
ta zapaldu. Orduan aristokrazia gaixoturik, Timokrazia izeneko gobernamodu bat sortzen
da. Gobernamodu hontan nahasmendu bat dago. Aberastasunenganako maitasuna aristokrazian, filosofia osasuntsuaren apurrekin nahastuta
aurkitzen da. Gizon timokratikoaren eragileak,
ohorea ta anbizioa dira. Platonek timokraziaren
exenplutzat Kreta ta Espartako gobernamoduak
jartzen ditu. Timokrazian, oraindik, agintarien artean ohore egarria aberastasunarena baino handiagoa da. Bainan Timokraziatik Oligarkiara pauso
bat besterik ez dago. Horregatik denboraren poderioan Timokraziak Oigarkiak bilakatzen dira
Oligarkian aberatsak agintzen du pobrearen partizipaziorik gabe. Gobernamodu hontan, aberastasu93

na delako agintearen neurria, izigarrizko desordena sortzen da. Dena nahasmendu bihurtzen da.
Klase guztiak elkarren arteko borrokan jartzen dira. Behekoen, zapaldutakoen errebolta indartsu
bihurtzen denean Oligarkia Demokrazia bihurtzen
da. Gobernamodu hontan populuak du agintea.
Gobernamodu hontan libertatearen zalekeriaren
gehiegikeriak gobernutik jakintsuak eta espezializatuak bota egiten ditu. Horrela, demokrazia batean, lege guztiak alferrikakoak izatera irixten da,
populuaren grina altxatzen baida agintearen nausi
bezala. Gauzak horrela, erreakzio gogor eta sustraiko bat sortzen da Tiraniaren gobernamoduaren bitartez. Tirania, bakarraren neurririk gabeko
agintea da. Tiranoak, aurrean frente egin dezaiokenik ezer ez duenez, Tirania eroen gobernamodua da, gizartea zoramenaren erresuma bihurtzen
da. Era hontara esplikatzen du Platonek politikaren eboluzioa.
Xistimaketa eta eboluziomodu honen barruan
sartu nahi izan zituen Platonek garai hartan ezagutzen ziren Estadu guziak. Bainan hau egiterakoan garbi azaltzen da berak egin nahi zuena ez
zela errealitatea aztertu, bere ideien funtzioan hau
interpretatu baizik. Horregatik, berak esaten dituenen artean egia parte bat ba da, bainan parte
bat bakarrik.
Arazo guzti hontan Platon Protagorakin borrokan dabilela esan diteke. Protagorak aurrerapenean, progresoan, fedea zuen eta gainera erlati94

bitatea defenditzen zuen. Protagorak «bere filosofi muina Eraklito-ri lapurturik du, edo atomistei bestela. Pentsamentu hau darabilki: gauzak
geldi unerik gabe dabiltz. Tinki datzanik ez da
izan. Bakar-bakarrik geren zentzuek mogituarazten
dituzten fenomenuak ezagutu ditzazkegu. Uste au
jarraiki, gu geran ainbat egi daude. Norbera duzu
egi bakoitzaren neurri. Irudipen guziak dituzu egizko. Batek egikotzat daukana, besteari etzaio ala
irudituko. Gauzak ba-dira eta ez dira une berean,
beti bai-dabiltz aldatzen. Gauz bat aurkezten zaigunean, ba-dakigu aren berri. Gauz ori nola aurkezten zaigun dago berriaren egia edo gezurra.
Berea duzute esaera au: «Zer guzien neurri da gizona; diranena ba-diranez gero, ta ez diranena ez
diranez gero». (Diels, 1) Au baieztean, elkarkitasuna erakutsi bide zigun (1).
Esan dugu lehenago Platon enpirismoaren
kontra altxatzen dela, eta berarentzat enpiristak direla, bai demokrazia ta baita ere oligarkia. Bainan
bere Absolutuaren egarrian batez ere demokraziak
bere baitan dakarkin progresoarenganako fedeari
ta erlatibotasun usteari ekiten dio. Izan ere demokrazia erlatibotasunaren erresuma dela esan diteke. Demokrazia batean, benetakoan, egia bat ez da
agintari, ez dago Egia maiuskulakorik, egia guziak
baidute kabida. Hortik erlatibotasunera pauso bat
besterik ez dago. Bestetik, demokrazia optimista
(1) Kepa Oiarbide ta Paulo Iztuetak, Jakindarrek Arantzazun 1965-gn. argitaratutako «Filosofiaren Kondaira»-ren 42-gn.
horrian.
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dela esan diteke, gizonarengan uste baidu, Herriak
bere burua goberna dezakeala uste baidu. Horregatik sinisten du aurrerapenean, progresoan. Platonez berriz bere politika teoriaz pesimismoa ta optimismoa nahasten ditu. Platon aurrerapenari buruz, eboluzioari dagokionez, pesimista da. Ikusi dugu nola, bere iritzian, gobernamodu onenetik, gainbeherakada baten bitartez, gobernamodurik okerrenera irixten den gizartea. Horregatik Platonek
ez du federik progresoan, eboluzioan ez du ezer
onik aurkitzerik espero. Bestetik, erlatibotasunaren kontra optimismo idealista bat agertzen du. Aldaketaren iheskortasunaren kontra eta aurrerapenaren erlatibotasunaren kontra aldabeharrik ez
duen Egia absolutuan sinisten du. Eta Egia absolutu hortan finkatuko da Platonentzat benetako politikaren zientzia. Berak proposatzen duena ez da ez
aurreratzea, ez lehengoa berpiztea, unearen kanpo
—une-denboratik eta une-lekutik—dagoen Egiaren kontraispilu izango den gizarte bat altxatzea
baizik.
Platon ordea ez da historiaren interpretazio
batean gelditzen bere politika ideiala altxatzeko.
Antropologiari ere dei egiten dio. Platonentzat gizonak hiru alde ditu: arrazoiarena, pasio onurakorrena ta desira bajuena. Hiru alde hauek ordea
ez dira neurri berdinean aurkitzen gizon guzietan,
proporzio diferenteetan baizik. Aipatutako gobernamoduetan azkeneko bi aldeetako bat da nausi
arrazoiaren agindupean. Horregatik gobernamodu
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bakoitzari giza-izaera berezi bat dagokio. Horregatik, baita ere, behar bezalako gizarte ideala ta
behar bezalako gizon idealak egitea arazo berdina
da. Pundu hontan, ordea, Platon bere garaiko pentsalarietatik ez da asko urruntzen, bere mende
guziak berdintsu pentsatu baizuen: gobernamodu bakoitzari gizon-izaera bat dagokiola.
Bainan ba da arrazoi bat estreinan gizartearen
arazoa soluzionatu erazitzen diona Platoni. Berdinak diren bi arazoen artean —gizarte idealerena ta
gizon idealarena— lehendabizi gizartearena erabaki beharrean aurkituko da. Jakina da garai hartako Estaduak hiriak zirela. Horregatik mintzatzen
da egun Greziako Hiri-Estaduetaz. Hiri hoietan
Platonek gizonak klase maila diferenteetan bakanduak zeudela ikusten zuen. Horregatik bere Hiri
ideala hiru gizon-motek osatuko dute. Hiru klasemaila hoiek elkarren artean erabat bereiztuak
izango dira, bainan elkarren ondoan bizirik, Hiri
guzia osatu ta borobilduko da. Lehendabiziko klasemaila buruzagiek osatuko dute, eta hauen bertuterik nausiena jakinduria izango da. Bigarrena lehengoen laguntzaileek eta gudariek osatuko dute,
eta hauen bertuterik nausiena ausardia izango da.
Hirugarren klasemaila artesanoak eta nekazariak
—jabe edo langile— osasutakoa izango da. Hauek
zuhurtasunaren beharra dute beren grinak leuntzeko este modu batera esateko, klase bakoitzak
arimaren alde bat agertzen du eta Hiri guziak arima osoa. Ezin diteke esan, beraz, gizabanako ba97

koitzak osatasuna betetzen duenik. Osotasunean
—Hiriaren osotasunean— parte hartzen duela besterik ezin diteke esan. Hemendik bi interpretazio
atera ditezke: edo hiru klase hoiek dituen Hiriak
bakarrik erdiesten du osotasuna ta Egia, edo lehendabiziko klasemailak, gainontzekoen bertuteak
eta ahalmenak ere bere baitan dituela suposatzen
baldin bada, osotasun hori erdiesten du. Era hontara lehendabiziko hipotesian anti-indibidualista
teoria baten aurrean aurkituko ginake, bigarrenean, «elite» aren teoriaren aurrean.
Hipotesia bat edo beste hartu, Platonek era
berean bateratua ta jerarkizatua den gizarte bat
proposatzen du. Derrigorrezko batasun ta jerarkia hortan dago prolema guzia. Platonentzat, bere garaikoentzat bezala, prolemarik handiena Hirietan aberatsen eta pobreen artean aurkitzen zuten borroka zen. Horregatik bere ahaleginak Hirien barruan batasun bat erdiestera zuzenduko
dira. Berak erdietsi nahi duen Hiri bateratu horregatik esan diteke dela Platonen pentsamendua
eta asmoa totalitarioa. Berarentzat eskandalorik
handiena demokrazietan dago, indibidualismo baida neurri hoietan, gizabanakoa bere etikaren jabe
baida. Hor ezin diteke aurkitu, pentsatzen du, ez
batasunik—nahastasuna baizik—, es Absolutuaren
izpirik —erlatibotasuna baizik—. Bainan bestalde, gizonak ez direla berdinak jaiotzen uste du.
Batasun nahia ta dibersitatearen errealitatea lotu
ahal izateko batasun funtzional bat sortzera behar98

tzen da. Batasun funtzional honekin batasuna gordetzen da noski, bainan errealitateak agertzen
duen dibersitatea ere gordetzen da klasemaila bakoitzak batasun hortan funtzio diferente bat betetzen duelarik. Era hontara jerarkia sendotzen da.
Klase bakoitzak bere zeregin zehatza du. Buruzagiak egintzeko jaioak dira. Hoiek dira, gainera,
mendekoen artean sortzen diren borroka eta eztabaiden judikatzaileak. Horrela Platonen pentsamendu politiko «elite»-en teoriarekin lotuta geldituko da historia guztirako. Gizartea Platonentzat, geroko zenbaitentzat bezala, onenen mendean
egon behar du. Onenak jakinduria dutenak dira, filosofariak. Behin eta berriro, mila aurpegi diferenteekin sortuko da.
Aristotele Platonen ikaslea izan zen luzaroan.
Bainan famatua da Aristotelen esaera: «Adiskide
Platon, adiskidego egia». Aristotele K. a. 384-gntik. 322-gnera. bizitu zen. Hau ere Greziako
gainbeherakadan bizi izandu zen. Platon baino belaun bat gazteagoa da. Ez zen Atenasen jaioa.
Mazedoniako erregearen sendagile izatera iritxi
zen griego baten semea zen. 367-gna. arte ez zen
Etorri Atenasera bizi izatera. Urte hortan hasi zen
ikasketak egiten Platonen akademian. Hau 347-gnean hil zenean Atenastik irten egin zen eta Akademiako ikaslagun batekin joan zen. Lagun hau
Atamens-ko tiranoa zen. Bi urte pasako ditu honekin, Estadu konkretu bateko bizimodua ikasten.
Hemendik Lesbos-era joango da. 343-gntik. 34099

-gnera. Alejandro Handia izango denaren irakasle
izango da. 335-gnean. berriro Atenasera itzuliko da
ta hemen Lizeo izeneko eskola sortuko du.
Ba da diferentzia asko Aristotelen eta Platonen artean. Aristotele ez dela Platon bezain abstraktoa esan diteke. Honek obserbazioko jakintzak askotaz ere gehiago maite ditu. Politikaren
jardunek Platon mindu egin zuten eta ihes egite
joera hartu zuen politikagintzaren aurrean. Aristotelek ez du minik hartuko politikaren aldetik. Honek politika beste zenbat gauza bezala estudiatuko animali guzietatik polis batekoa, Hiri batekoa
Politikaz idatzi zitunetan ez da bigarren intenzio
bat aurkitzen, beste edozein zientziaz bezala jarduten da. Hau garbi ikusten da politikaz egin zituen bi idatzi nausienetan: «Etikan» eta «Erretolikan».
Nork ez du entzun Aristotelek esan zuela «gizona animali politiko» bat dela? Gizona gainontzeko animali guzietatik polis batekoa, Hiri, batekoa
delako bereizten da. Hirikoa izateak ematen dio gizonari bere giza-izaera. Hiria gizona kaletarra egitearen fruitua da. Gizona bere eboluzioaren barruan bizimodu diferenteetatik pasa da. Etapa berri bakoitza aurrerapen bat eta aberastasun bat
izan da gizonarentzat. Hasiera familia izan da, gero tribua etorri da, bas-herria gero ta, azkenik, hiria. Gainera, bere ustean, Hiria konstituzioa da.
Konstituzioak sortzen du Estadua. Horregatik Estadu bateko konstituzioa aldatzen baldin bada Es100

tadua bera aldatzen ez ote den geldetu behar
dela dio.
Aristotelek politika hirian zentratzen du. Garai hartan Hiria gainbehera hasia zen. Horregatik
Aristotelek Hiriaren defentsa egiten du. Batetik
Estadua edo Hiria giza izaeraren forma naturala bezala defenditzen du filosofiaren mailan. Berezkoa
da, berarentzat gizona Estadu batean bizitzea. Honela K. a. IV-gn mendean politika «bizimodu naturalaren» etsai zela ziotenen kontra azaltzen da.
Bestaldetik, Atenaskotik aparte beste gizarte-motak ezagutu arren, Hiri bezala antolatutako gizartearen balioan eta nausitasunean egiten du indar.
Hala ere Aristotelek konstituzio diferenteen
errealitatea ezagutzen du. Ohiturak dionez 158
konstituzio diferenteen bilduma egin zuen. Baita
ere, barbaroen ohiturak eta usantzak estudiatu zituen, bainan batez ere bildutako konstituzio hoien
estudioa ta azterketa egiten saiatu zen. Bere lanean Platon baino enpirikoagoa izan zela esan diteke, bainan, hala ere, bere lanean bi alde bereizi ditezke. Batetik gobernamodu diferenteek nola funtzionatzen duten estudiatzen saiatzen da, bainan
bestetik Estadu idealak nolakoa izan behar duen
estudiatzen du.
Bere aurrekoak bezala, Aristotelek hiru konstituzio-gisa ezagutzen ditu, segun zenbat diren
gobernariak. Gobernaria bakarra baldin bada, gobernamodu hori «Monarkia» izenarekin ezagutzen
da. Gobernariak onenak baldin badira, «Aristo101

krazia» izenarekin. Eta gobernariak herrikoak baldin badira, Timokrazia (gobernamodu hau «zergadunen demokrazia» dela esan diteke, zergak ordaintzen dituztenak bakarrik direlako goberna dezaketenak: demokrazia mugatu bat da). Gobernamodu hoietako bakoitzak ba du bere modu okertua, monarkiak, tirania; aristokraziak, oligarkia;
timokraziak, demokrazia. Konstituzio onetan gobernariek gobernatuen onerako agintzen dute, hori
da gobernamodu zuzenen eta okerren neurria.
Aristotele, ordea, ez da batere kontent gelditzen
gobernamoduen xistimaketa honekin, konturatzen
baida hiru hoien artean nahasmendu ugariak izan
ditezekela. Baita ere konturatzen da konstituzioa
izenez modu batekoa ta izanez bestekoa izatea sarritan gertatzen dela. Horregatik gogo hobez
ikusten ditu konstituzio nahastuak garbi garbiak
baino. Berarentzat gobernamodurik onena oligarkiatik hurbil legoken demokrazia bat edo, alderantzian, demokraziatik gertu legoken oligarkia bat
izango litzake. Bere politika pentsamendu guzia
hortara zuzentzen da. Berak nahi duen konstituzioa
«erdi mailakoen» konstituzioa da. Hori Atenastik
atera zuen eskarmentuan finkatzen da. Aristotelerentzat aberatsak berekoiegiak dira eta behartsuak
Estaduarentzat arrisku bat. Bien artean dauden erdi mailakoak dira egiazki eta zuzen Hiria goberna
dezaketenak. Klase honek ez du bere interesean
bakarrik gobernatzen Estadu guzienarenean baizik.
Horregatik nahi du oligarkiaren eta demokraziaren
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abantailak bilduko dituen gobernamodu bat. Postura honek bere moralarekin zerikusi handia du,
bitartekoan dagoela bertutea uste bai du.
Bere «Konstituzio politikoak» aristokrazia ta
demokrazia elkartu nahi ditu. Izan ere, Aristotelek, Platonen alderantzian, maioriaren balioan sinisten du. Bainan maiorian uste ona izan arren,
gidaritza onenen eskuetan utzi behar dela uste du.
Aristotelek proposatzen duen gobernamodu hontan zerga handi xamar bat pagatzen dutenak bakarrik izango luteke parte hartzeko eskubidea. Modu
hontan erdi mailako jendearen maioria izango litzake agintaria. Hontan Platonengandik erabat
apartatzen da, beste muturrera dijoa. Platonek absolutua nahi zuen, Aristotele berriz gobernamodu
diferenteen artean konponketak egiten saiatzen da.
Platonek klaseen borroka, klasemaila bakoitzari
zeregin eta funtzio berezi bat emanaz konpontzen
zuen. Aristotele askotaz ere apalagoa da, gobernu
onari behartsua aberatsarengandik babestea, aberatsa behartsuearen lapurketatik babestea besterik
ez dio eskatzen. Eta erdi mailako klaseari ahal
duen bezain ondo gobernatzea, guzien interesa
errespetatuaz. Era berean estudiatzen ditu gobernu-aldaketak, iraulketak eta erreboluzioak. Aldaketa
hoien zergatiak hiru eratakoak izan ditezke. Bat
printzipio baten gehiegikeria —berdintasunarena
edo desberdintasunarena—, bestea klasemailen artean gerta ditezken aldaketak, gizartearen ekilibrioa aldatuaz horrela, ta hirugarrena, gobernuaren
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okerrak. Bainan berarentzat aldaketa eta erreboluzio hoiek ez dira senda-ezinak. Bere senda-erremedioak beti berdinera dijoaz: konponketak egitera, ekilibrio berri bat bilatzera.
Aristotelegandik ezin diteke espero Estadu
idealaren proposamendu bat, bainan bai Estadu
honen hurbilketa bat. Gobernamodu zehatz bat
proposatu beharrean nahiago du Hiri baten funtzionamendu ona ahalmenduko duten baldintzak
estudiatzea. Gainera Platon Hiri zuzenaren ordean,
berak nahi duena Hiri zoriontsua da. Estudiatzen dituen baldintzak neurriarenak direla esan
diteke. Hiriak tamainaz ez du ez handia ez txikia
izan behar, ez du lurralde gehiegirik izan behar
(honela errazago defendituko da ta bertakoek elkar
ezagutuko dute). Geografiari buruz, itxasotik gertu izan behar du eta irteera onak izan behar ditu,
bainan zer lekutan ezarri behar den jakiteko gobernamodua nolakoa den jakin behar da: oligarkiak muralla ta defentsa onak behar ditu, demokrazia zelaiarekin ondo dator. Bainan ez ditu behinere ahazten praktikaren baldintzak eta kondizionamenduak. Ba dirudi, klimaren eta arrazaren kondizionamenduek politika arazoetan izan dezaketen
zerikusiaz ohartu zen lehena izan zela. Arrazen
banaketa bat egiten du. Iparrekoek askatasuna
maite dute bainan ez dute bizkortasunik, eguzkialdekoak bizkorrak dira bainan gaiztoak. Azkenik,
bi mutur hoien artean griegoak daude. Hauek une
berean, askatasunaren maitaleak eta bizkorrak di104

ra. Hauek forma lezateke, beraz, gizarterik osatuena ta onena. Aristotelen pentsaera politikoaz hau
esan dezakegu: ez duela berri handirik asmatzen.
Greziako Hiria gainditua azaltzen ari den momentoan, oraindik ere Hiriaren eustaile azaltzen da.
Nahiz eta erdimailako klase ekilearen defenditzaile
izan, Hiri idealean eskulanetik edo komerziolanetik libre dagoen hiritarra jartzen du eredutzat. Berarentzat benetako gizartiar lanak, justiziarenak,
ejerzitokoak edo erlijioarenak dira. Teorian berriz
ez du iritzi zehatzik. Gutxi gora behera, edozein
xistima ametitzen du. Tirania, gehiegikeria delako,
ta monarkia, egokia ez delako, baztertzen ditu bakar bakarrik. Eta azkenik, bere alderik seinalagarriena ta aberatsena bezala, politikan ikusten duen
dibersitatearen esplikazio bila abiatzen da, eta ez
dibersitate honen definizio arautzaileak ematen
hasten. Bere meriturik handiena politikaren errealitatearen inbentario bat egitea izango da. Errealitate hori osatzen duten aldeak estudiatuko ditu
eta hoien futzionamendua aztertuko du seinale
ezaugarrienak agertuaz. Horregatik Greziako politikaren zientzia berritu egiten duela esan diteke.
Berritu, eta gaur eguneko kriterioekin, fundatu.

2.

Aquinoko Santo Tomas

Liburuaren parte honen hasieran pentsalariak
bakarka estudiatuko ditugula esan dugu, ez dugula
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politika teorien historia bere etengabetasunean
erreparatutako, historia hortan pentsalari handienak politikaz esan dutena erreparatu baizik, honela
politikaren prolematikaz hobeto konturatzeko. Hala ere, pentsalariak bakarka eta historiak etenda
erreparatu izanda ere, ezin bazter diteke erabat historiaren jarraipen hori eta pentsalariaren garaiko
kondizionamendua. Aurreko kapituluan Greziako
pentsalari nausienak esan dutena ikusi dugu. Pentsalari hoiek oraingotasuna ba dute, pentsatzen zituzten zenbait gauza birpentsatu beharrean gaudelako. Garai modernoetako pentsamendu politikoa
iritxi aurretik ezin ahaz ditzazkegu Erdi Aroko
pentsalariak. Garai hortan, Europa egiten ari den
garai hortan, politikaren sekulartzea dago jokoan.
Aita Sainduak eta Alemaniako enperadoreak bien
artean izango dituzten borrokak horixe izango dira, horixe planteatuko dute: politikak sakratua
izan behar al du edo sekularra?
Guk kapitulu hontarako, beste askoren artean,
bi autatu ditugu: Aquino-ko Santo Tomas eta
Occam-eko Guillermo. Biak bi postura diferente
errepresentatzen dituzte, bi dotrina diferenteren
eustaileak dira. Biak diotena jakinaz politikaren
prolematikaren alde inportanteeneko batean zer
eztabaidatzen den ikusiko dugu.
Aristotele kristau Europara judutarren eta araberren bitartez iritxi zen. Elizak lehendabizi, fedegabeen eskutik zetorrelako, debekatu egin zuen.
Horrela Pariseko Unibersitatean 1210-gnean. debe106

katua izan zen eta debeku hori aurrerago berritu
ere egin zuten. Bainan ba dirudi debeku honek ez
zuela indar handirik izan. Izan ere kristau pentsalariak gehiago saiatu ziren Aristotelek esandakoa
birpentsatzen, hau baztertzen eta ahazten baino.
Mende bat baino lehenago, Kristau pentsamenduak Aristotele onhartu ez ezik, kristau filosofiaren oin-harritzat jarri zuen. Hontan lana egin zutenak, batez ere, Alberto Handia ta Aquino-ko
Santo Tomas izan ziren. Bainan Aristotelek bi modu diferenteetara izan zuen indarra Erdi Aroan.
Batetik Santo Tomas egin zuen sintesian. Bainan
izan ziren sintesia honekin ados ez zirenak. Eskolastikaren barruan ba ziran sintesia hortaz duda handiak zituztenak. Hauek, esate baterako, Duns Scoto eta Occam-eko Guillermo izan ziren. XIV-gn.
mendean Erdi Aroko pentsamenduaren bi joera
hoiek politikaren teorian, eta jardunean, filosofian
bezain indarra izan zuten.
Santo Tomasen filosofiaren muina sintesia orokar bat egin nahiean finkatzen da. Jaso nahi duen
filosofiaxistima honen giltza, armonian dago.
Santo Tomasentzat izadia, Jainkoagandik, gailurretik beraz, behe beheko izanduneragaino jeixten den jerarkia batek osatzen du. Jerarkia hortan
maila bakoitzak bere ongia ba du, ta maila bakoitzeko izanduna bere ongia helduaz iristen da osotasunera. Maila zenbat eta goragokoa izan orduan
eta osatuagoa. Goikoa beti behekoaren gain dago
eta hau bere morrontzan du. Horregatik ez da
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izandunik balio gabekorik, edozein izandurak bai
baidu bere balioa, hots, bere eskubideak eta obligazioak, eta hoiek beteaz Guziaren osotasunean
parte hartzen du. Laburpen honen muina helburuan dago, izandun guztiak helburu baten menpean egotean. Estruktura hontan izandun gizatiarrak leku berezi bat du, ez baidu gorputza bakarrik, arima ere ba duelako. Eta arima ba duelako
esan diteke Jainkoaren kideko dela. Kreatutako
izandun guzien artean gorputza ta arima dituen
bakarra da gizona. Gertaera hontan finkatzen dira
giza instituzioak eta legeak.
Tomismoak gizarte ta politika bizimoduaz duen
iritzia, izadiaren uste hontan oin-harritzen da. Holiburuetan aurkitzen da. Edozein naturalezan berregatik politikaz diona bere filosofia ta teologia
zala gizartea helburu-xistima bat da. Xistima hortan goi helburuak behekoak menderatu ta gidatu
behar dituzte. Goi helburuak dira gainontzekoak
gidatu ta zuzendu behar dituztenak. Aristotelen
dotrina jarraituaz Santo Tomasek gizartea, serbitzuen elkar trukea bezala agertzen zuen, elkar truke hori guzien onera zuzendua egonik. Horrela
klase bakoitzak bere funtzio ta zeregin aproposak
betetzen ditu guzien onaren mendean lan eginik.
Guzien ongiak honelako xistimak buruzagitza bat
esakatzen du, arimak gorputza zuzentzen duen bezala.
Horregatik gobernua gizarte guziaren ordezkaritza bat besterik ezin diteke izan, menpeko ba108

juena bezala gobernariak bere eskubidea guzien
ongiaren serbitzuan egotetik datorkio. Gobernariaren agintea, giza bizimoduaren onerako Jainkoagatik datorkiona, buru egiten duten gizartearen
serbitzuan jartzeko da. Helburu morala beraz, gobernuan esentziala da. Gobernuaren zeregina gizarteko klase guzien ekintza zoriontasunera ta bertutera zuzentzea da, hori baida gizartean kausitzen
den gizonaren helburua. Jakina, helburu hau lurkoia da ta beste baten mendean dago, mundu hontako helburuak gainditzen dituen beste baten mendean. Bainan zerutiar helburu hoiek erdiestea, gehiago da apaizen eginkizuna gobernariena baino.
Bainan tomismoan oso inportantea da helburuen
arteko jerarkia hau, lurkoiak ere zerutiarren mendean egotea.
Gobernu politikoa justifikatzen duen helburu
moral honek, bestalde, agintea legeak mugatua
egotea eskatzen du. Legeak mugatua ta zuzendua,
aginteak legearen menpean bakarrik baidu balioa.
Horregatik dio gorrotoa tomismoak tiraniari. Herri guzi batek, legearen babesean, aginte okerrari
ezezkoa emateko eskubidea du. Bainan errebolta
ta iraultzarako bere ekintzak guzien onerako kalte
gutxiago ekarriko duela segurtatu behar dute, deuseztatu nahi duten okerra baino. Errebolta, berarentzat, bekatu astuna da, bainan arrazoizko erresistentzia ez zen berarentzat errebolta. Horregatik,
hontan Aristotele zuzenki jarraituaz, tirania erabat
txartzat ematen du.
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Baita ere, benetako gobernua, tirania ez dena,
legezkoa dela dio. Bainan ez dago hain garbi, politikaren aldetik, legezkotasun hori zertan finkatzen
den. Behar bada hain inportantea den arazo hau
bere garaiean legeak zuen izen handiagatik baztertu zuen. Bere garaiako legea zarbait santua zen.
Bere iritzian legeak agintea berezkoa zuen eta ez
zuen giza-jatorririk. Izan ere giza-legea ta Jainkoarena ahal den hertsien lotzen saiatu zen. Postura
hontara bi arrazoi-gisek bultzatzen zuten. Batetik
bere joera, dena ekilibrioan jartzekoa, dena armonizatzekoa zelako. Bainan, bestetik legeak giza-erlazioak konpondu baino beste zerbait gehiago egin
behar duela uste zuelako. Berarentzat giza legea
izandun guzia gobernatzen duen lege dibinoaren
parte bat besterik ez da; Zeru-lurrak gobernatzen
dituen Jainkoaren legearen parte bat. Giza legea
Jainkoaren arrazoitik dator, hortik datorkio bere
indarra ta bere agintea. Horregatik legearen kontra gobernatzen duen gobernari bat ez zen batez
ere giza-instituzioen eta giza-izaeraren kontra lanean dabilen bat, Jainkoaren mandamendua hausten duen bekatari bat baizik.
Santo Tomasentzat Jainkoaren legea errebelazioa da. Lege hau graziaren doai bat gehiago da
arrazoiaren bitartez erdietsitako zerbait baino. Bainan ez du gehiegi zabaldu nahi arrazoiaren eta fedearen arteko diferentzia. Errebelazioak arrazoia
osatu egiten du bainan behinere ez ezereztu. Santo
Tomasen xistima arrazoian eta fedean finkatzen
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da. Batetik, arrazoiari dagokion legea da. Lege horri naturala deitzen dio. Bestetik errebelazioaren
bitartez erakusten zaigun legea dago. Lege hau
Jainkoarena da. Denak, kristau ez direnak ere, erdiesten dira lege naturalera. Gizon guziek, beraz,
lege natural berdina dute, lege hau arrazoitik ateratzen delako. Hortik dator gobernua eta morala
kristautasunaren mendean ez egotea. Obeditu beharra, beraz, ahuldu beharrean sendotu egiten du,
gobernu bateri obeditzeko ez baida begiratu behar
kristauak diren edo ez, lege naturalaren konformitatean agintzen duten edo ez, baizik. Pundu hontan Santo Tomasen postura oso moderatua da ta
ba diteke Aristotelen kutsua izatea. Izan ziren bere garaiean, Erdi Aroan, pentsalari extremista asko Aita Sainduaren eskubideak defenditzen zituztenen artean, dena kristautasunaren mendean jarri
nahi zutenak.
Zuzenki gizonaren gobernurako egindako legea
giza-legea izenarekin ezagutu zuen. Giza-lege hau
bitan banatu zuen: ius gentium eta ius civile izenetan. Giza lege hau izandun gizatiarrentzat aproposa ta berezia da, izandun jakin batzuentzat egina delako. Horregatik izandun hoien mailan eta
neurrian bete behar da. Bainan giza-lege hau ez da
lege berri ta diferente bat, lege orokarraren egokiazio bat baizik. Gizona gainontzeko izandunetatik arrazoiaren bitartez bereizten denez, arrazoiak
egokituko du lege orokar hori gizonaren beharretara. Horregatik legeak gizon guzientzat du balioa
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ta indarra, ez gizabanako baten abantailarentzat.
Legeak, beraz, aginte orokar bat daramaki bere
baitan, ez gizabanako baten nahia. Herri guziak
osatutakoa izan behar du, legegintzaren bidez edo
ohitura eta usantzen bitartez. Azkenik, Santo Tomasen iritzian, legearen promulgazinoa derrigorrezkoa da legearen baliorako. Legea, honela, «guzien
onerako zuzendutako adimenaren ordenamendua
da, gizartearen buruzagitza duenak egindakoa eta
agirian promulgatutakoa».
Giza-legea lege naturalaren ondorio bat da,
giza-legeak lege naturala agertu ta zehaztu besterik ez du egiten. Aginteak ez du arrazoizkoa den
zerbaiteri indarra eman besterik egiten. Bizitzak
helburu bat besterik ez du, bainan helburu hortara medio asko. Horregatik gobernuen legeak aldakorrak dira, bainan beren oinharria betikoa.
Garai hartan politika ta eliz arazoetan eztabaida bat zebilen bero beroen: ea zeinek zuen nagusitasuna, gizarte sekularrak edo Aita Sainduak.
Santo Tomasek bigarrengora jotzen du bainan,
funtsean, oso postura moderatu bat hartzen du.
Hau, seguru asko, Aristotelen kutsuagatik. Batzuetan Elizak gobernari bat ken lezakela uste zuen.
Apaizgoa enperadorearen gainetik zegoela uste
zuen. Bainan ez zuen aginte sekularraren beregaintasuna gutxitu nahi. Ba ziren, garai haietan, aginte
guzia Aita Sainduaren eskuetan utzi nahi zutenak
eta aginte sekularrari autonomia guzia kentzen zio112

tenak. Santo Tomas ez zen hoietakoa, aginte sekularraren autonomiaren defenditzaile izan zen.
Sekularristen eta papisten arteko borroka askotaz ere garbiago ikusten da Occam-eko Guillermorengan. Erdi Aroan agintearen izaera dibinoa
edo gizatiarra eztabaidatuko da. Borroka hortan bi
mutur izango dira. Batzuek dena sakratua izatea
nahi dute, beste batzuek berriz aginte sekularraren
autonomia defendituko dute.
Aita Sainduaren guzienganako agintearen kontrakorik garbienetakoa eta zorrotzenetakoa Occam-eko Guillermo da. Frantziskotarra zen eta Aita
Sainduaren kontra pobrezia defenditu zuen. Horregatik Joan XXII-gnak. deskomekatu egin zuen.
Gertaera hau oso inportantea da Occam-en obra
entenditzeko. Persegitua zen minoria batekoa zen,
bainan postura hori kontzientziaren eta libertatearen izenean hartua zenez, horri iritziari ezarritako
aginteen kontra dei egiten dio. Haren prolema,
horregatik, gobernarien aurrean menpekoek izan
behar zituzten eskubideak defenditzea zen. Aita
Sainduaren agintea fede arazoetan mugatzea, eta
minoria batek bortxari frente egiteko duen eskubidea. Berarentzat Aita Sainduaren aginte lurkoia
heregia bat da kristautasunarentzat eta politikaren
aldetik nahasmenduak, borrokak eta iskanbilak
besterik ez ditu ekarri Europarentzat.
Occamek eta bere adiskideak, Juan XXII-gna.
herejea zela erabaki zuten. Horregatik bere idatzien pundurik nausiena kristauek Aita Saindu
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heretiko baten aurrean duten askatasuna frogatzea
izan zen. Prolema Eliza Unibersalaren eta Aviñon-eko Elizaren artean planteatzen da.
Occam-en prolematika hau ulertzeko ez da bere filosofia ahaztu behar. Santo Tomas fedearen
eta arrazoiaren batasun bat agiten saiatu zen. Guillermoren joera, Duns Scotoren jarraitzaile bezala,
bien arteko bereizketa zehatza egitekoa izan zen.
Hortarako naturalezagaindiko maila ta mail naturala bereizten dituzte zehazki. Lehendabizikoan fedeak agintzen du, errebelazioak. Bigarrenean arrazoiak. Bigarrengo honek zuzendu behar du politika. Bi maila hoien artean lokarriak hausteko joera du dotrina honek. Era hontara, Santo Tomasek
jasotakoa ankaz gora jartzen hasten da.

3.

Machiavelli

Nork, ez du Machiavelli-ren izena entzun?
Nork ez du bizkorra ta maltzurra den norbait adierazteko Machiavelli-ren izena erabili? Machiavellik
idatzi zuen «Printzea» izango da politika-liburuetan entzunenetakoa. Beste zenbait pentsalariekin
gertatzen den bezala ere ez dira errespetatu izan
Machiavellik esadakoen egia, aldatu ta gezurtatu
egin dira neurri handi batean. Era guzietara Machiavellik, garai modernoaren hasieran, pauso inportante bat ematen du pentsamendu politikoan:
Estadua sekulartzen du, Estaduari berebergoa ema114

ten dio, Estadua gainontzeko errealitate edo sasi-errealitateetatik askatzen du.
Florentzian jaio zen 1469-gn. eta 1527-gna. arte bizitu zen. Burges aberats baten familiakoa zen.
Florentziako politikan eta aministrazioan parte
hartu zuen. Politikagintzaren zehaztasunak eta Estadu baten aministrazioaren errealitateak ederki
ezagutzen zituen, beraz. Liburu bat baino gehiago
ba du idatzia, bainan gerorako gelditu dena, izenik
handiena eman diona, «Printzea» izenekoa da, Medicis etxeko bati eskeinia.
Machiavelliren idazlanetako iturriak bi oinharri ditu: bere politikagintzak erakutsi ziona eta
lehengo liburuen irakurketan aztertu zuena. Horregatik, Machiavellik esan zituenak behar bezala
ulertu ahal izateko bere garaiean izan zituen kezkak kontuan izan behar ditugu. «Printzea» ez da
politikaren filosofia egiten duen liburu bat. Machiavellik ez du jakin nahi zein den gobernamodurik onena, zein legezko, zer Agintea edo Estadua,
baizik Italian nola ordenua altxa, nola Estadu
iraunkor eta boteretsu bat jaso. Ez dugu behinere
ahaztu behar pentsalari honek esandakoak aztertzekoaren italiar abertzale sutsu bat zela eta ezin
eraman zuela Italiaren anarkia ta partiketa. Monarkia gogokoa zaio, bainan ez du posible ikusten
Italian. Frantziako ta Espaniako erreinuen inbiria
du, nahiz eta hauen feudalismo-kutsua gustokoa
ez izan. Bainan zatitua, Elizaren lurraldeak erdibitua, atz-herrikoen gudariak bertan dituela, Ita115

liak prolema askotaz ere zailagoa duela uste du.
Prolema hori konpontzeko nahi du Printze bat.
Printzeak gizon habila ta boteretsua izan beharko du. Printzeak bi eratako ahala beharko du,
botereta indarraren aldetik eta habilitatea jakinduriaren aldetik. Ahal duen neurrian instituzioak
ez aldatzeko kontua izango du eta era berean, populuaren gogoak ez diren neurriak bere menpeko
laguntzaileei har eraziko dizkie. Bere laguntzaileak
kontu handienarekin hautatuko ditu eta bere agintearen izpirik ere hoiei ez uzten saiatuko da; bere
aginte boteretsua medio guziekin zabaltzen saiatuko da: heriotzarekin derrigorrezkoa baldin bada:
«Hobe da beldurra sortzea maitasuna eskuratzea
baino». Bainan Printzeak bere izen ona zaindu behar du, izan ere berarentzat botererik handiena populuarekin konta ahal izatea da. Honela Machiavellik herri iritziaren ahala ezagutzen du, bainan
ba daki iritzi hori aldakorra dela ta maneja ditekeala, eta engainatzea ere erraza dela. Horregatik
obligazinozkoa du Prentzeak hipokresia. Machiavelliren politika habilitatearen eta bortxaren nahasketa bat da. Berarentzat balio duen gauza bakarra
ondorioa da, resultadua. Printzeak bizirik jarraitzea
ta Agintea gordetzea erdiesten badu, hortarako erabili dituen medio guziak onak izango dira. Erregela bera erabiltzen du atz-herrikoekin izan behar
diren harremanak neurtzeko. Akordio batek, Printzearen interesekin egokitzen baldin bada bakarrik
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izango du balioa. Honek ez du okasiorik galdu behar bere agintea salbatzeko.
Liburu hontan Cesar Borgia jartzen du eredutzat, bainan honekin bere esaeren ahuldadea adierazten du: Alejandro VI-gnaren, semearen asmoak
handitu egiten ditu. Gainera bere explikazioetan
historiaren zoria sartzen duenez, erraz esplika dezake Borgiaren frakasua, delako zori horren bitartez. Izan ere 1513 inguruan idatzitako liburu hortan Italiak, bere inbaditzaileetatik libratzeko buruzagi baten bila egindako ilusioa agertzen da.
Ilusio hori alferrikakoa agertu zitzaionean, betzen hasi zen. Hortarako Tito Livio erromatar hisrriro florentino errepublikatiar bat bezala pentsatorigilea hartzen du eredutzat. Aristotelen pausoak
jarraituaz hiru gobernamoduen analisia bere kontura hartzen du. Eta bitarteko bat hautatzen du,
ez gobernamodu bat hutsik, bien nahasketa gutxienez. «Printzeak, handikiek eta populuak gobernatu behar dute Hiria». Apenas aztertzen dituen
hiritarren eskubideak, bainan bai nahikoa Cesar
kondenatzeko. Berak maite duen Erroma, errepublikatiarra da. Machiavellirekin ere Aristotelekin
gertatutakoa berritzen da. Florentzia Hiri-Estadua
zen, bainan Estadu klase hau gainbehera egiten
hasia zen Machievelliren garaiean. Bainan ez du
hori kontuan izango eta bere garaiko Italiak lehen
zuen errepublika modernoan pentsatu beharrean,
lehengora itzuliko da, antzinako erromatarren
errepublikara.
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Machiavellik Estadua eta politika positiboki
estudiatu nahi duela dio, bainan alde hortatik haren estudioa mugatua da. Anticesarista bezala
azaltzen delako ez du aztertzen erromatarren Inperioa, eta monarkiaz duen teoria ere italianoegia
da. Hala ere haren obrak ba du batasun bat asmaketetan eta okerretan ere. Okerren artean ekonomiaren errealitatea ahaztea dago. Gizarte arazoen
muina ere batzuetan ahazten duela dirudi. Printzea edo gobernari errepublikatiarra izan, politikagintza zuzentzen duena ez da politika nahimenen,
grinen eta adimen indibidualen jokoa besterik ikusten. Ikusmolde hau filosofia fatalista batetik datorkio. Horrela dio: «Gizonek zoriari lagundu lezaiokete eta zoriaz balia ditezke, bainan ezin ditezke bere kontra jarri». Ez du esaten gizona Historian erabat ahalezina denik, bainan bere obrak
guztik pesimismo pisu bat dario. «Zer da Gobernu bat, menpekoak eusteko medio bat besterik?»
Estaduaren ideia bere pentsamenduaren muina
baldin bada ere, ez zuen Estaduaren teoria bat osatu. Estadua dato bat da berarentzat, ez du dato
hori filosofiaren bitartez justifikatzen ibili nahi.
Ezta ere ez du hiritarrak Estaduarenganako duen
menpekotasuna justifikatzeko beharrik. Estaduak,
Printzearenak edo errepublikatiarrak, gizabanakoa
Ongia edo Gaitza kontuan izan gabe bortxatzen
du. Horregatik politika, arte positibo bat da, konsiderazio moralak baztartzen baiditu.
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Era hontara politikaren sekulartzea azken fineraino heltzen dela esan diteke. Apaizen agintea
mespreziatzen du eta Aita Sainduaren aginte lurtarra kondenatzen du, aurreko zenbait pentsalariek egin zuten bezala. Bainan ez da hortan gelditzen, askotaz ere urrutirago dijoa. Ez da Estadu
laikotu batean gelditzen, erlijioa aginte politikoaren tresna bezala ikusten du, erlijioa politikaren
mendean egon behar duela dio. «Ez zaiozute behinere erlijioari borrokik egin, ezta ere Jainkoarekin zerikusia duen edozein gauzari, hoiek guziak
ahal handia baidute mokoloen artean». Erlijioak,
bere iritzian, Estadu batek behar dituen indarrak
ahuldu egiten ditu eta jendeari ekintzara baino
areago apaltasunera ta resignaziora bultzatzen du.
Estaduaren laudoriotik eta sekulartzeatik ondorio asko ateratzen du: Inperioarenganako ta kristau unibersalismoa gogora erazi dezaken edozerenganako etsaigoa; jatorri feudala duen aristokraziarenganako mesfidantza; Estaduen arteko konzepzio «realista». Estaduak, izaeraz, zabaltzeko eta hedatzeko joera du; ez dago nazio arteko eskubide
edo moralik. Boterea da nausi. Ez da harritzekoa,
beraz, Estadu baten antolamendu militarraren garrantzia. Machiavellik italiar Estaduen ahuldadeagatik sufritzen du. Ahuldade hori ejerzitu nazional
bat ez izatean finkatzen dela uste du. Soldadutza
herritarraren Estaduarenganako serbitzurik baliosuena da.
119

Bere garaiko pentsalari ta idazle gehienak zinismoa salatu zioten. Geroztikan ere salaketa
horrek jarraitu du. Bainan Maciavellik, praktikatzen zena ta isilean pentsatzen zena agirian jarri
besterik ez zuen egin. Bere obran inportantzia
handiena duena positibismoa da. Egun modan dagoen hitzekin, politika desmitifikatu egin zuela
esango genuke. Edozein metafisika edo edozein
erlijiotik askatu zuen politikaren zientzia. Politikari eman zion positibotasun hori pauso izigarria
izan zen politikaren zientziaren eboluzioan.
4.

Montesquieu

Montesquieu Bordeleko Parlament lehendakaria izan zen. 1689-gn. jaioa, 1755-gn. arte bizitu
zen. Brède-ko jauna zen. Liburu asko idatzi zuen.
Ezagunena ta politikaren zintziarentzat inportanteena, «Legeen espiritua» tituloa daramakina da.
Montesquieu-ri bere liburu guzietan gizon zoriontsu bat bezala azaltzea gustatzen zaio. Zoriontsua, baketsua, apala, ekilibratua, jakinduria besterik ez duena bezala azaltzea gustatzen zaio. Bainan, zorionez, noizean behin deskuidatu egiten da:
Horrela dio, esate baterako: «Nekazariak gogokoak ditut: ez baidira nahiko bizkorrak oker pentsatzeko».
Herri konkret bateko lege jakin bat nola esplika diteke? Galdera honi Montesquieu-k «Legeen espirituaren» bitartez erantzun nahi du. Hor120

tarako metodo apropos bat erabiltzen du. Estreina, dibersitatea gustatzen zaiola esan behar. Adimenaren lehen eginkizuna, berarentzat, diferentzietaz ohartzea da. Liberal gehienak bezala, Montesquieu dibersitateen maitalea da. Batasuna libertatearen etsaitzat dauka. Dibersitatearekin erlatibismoa maite du, legeak errealitate diferenteekin erlazionatzea gustatzen zaio: ohiturekin, gobernamoduekin, erlijioarekin, komerzioarekin etab.
Legeetan zerikusia izan dezaketen gauza guziak
aztertu nahi ditu. Legeen erlazioak estudiatzen baldin baditu ere gauza bakoitzak bere izaera ba
duela uste du. Liburu honen lehen partearen lehen
kapitulua honela hasten da: «Les lois, dans la
signification la plus étendue, sont les rapports nécessaires qui derivent de la nature des choses et,
dans ce sens, tous les êtres ont les lois». Legeek,
bere esangura zabalduenean, gauzen izaeratik deribatzen diren beharrezko erlazioak dira, eta zentzu
hontan, izandun guziek dute bere legea. Erlazio
hauek beharrezkoak dira bainan ez dira nahikoak;
legeek bere legeak dituzte, bainan hauek konplikatuak dira ta ez dira nahikoak Herri baten egoera esplikatzeko. Historia ez da itsua, arrazoiaren
barruan dago eta gizonek egin dezatekena zerbait
da. Horregatik Montesquieu-k fatalismoa edo probidentzialismoa ez du onhartzen: ukatu egiten ditu. Bainan ez da hortik enpirismo itsu bat segitzen. Enpirismo edo pragmatismo hutsarentzat ba
du muga bat: giza arrazoia. Legea, arrazoia gor121

putz eginda behar lukela dio. Bainan legea legegileek egiten dute eta haiek askotan ez dute bere
zeregina behar bezala betetzen. Legearen nausitasuna goraltzen du batetik, bainan, bestetik, legegileen ahuldadeaz ohartzen da. Horregatik gizonaren ahuldadeek bere lekua ba dute.
Esandako guziagatik Montesquieu soziologiaren fundatzaileetatik bat dela esateak ez gaitu
harrituko.
Gobernuen teoria, aginteen dibisioarenakin
batera, da bere teoriarik ezagutuena. Hiru gobernamodu izan ditezke: errepublikatiarra, monarkikoa ta despotikoa.
Gobernamodu errepublikatiarra, Herri guziak
edo parte batek aginte osoa duena da. Horregatik
bi errepublika-gisa diferente aurki ditzazkegu: demokratiarra ta aristokratikoa. Lehendabizikoan
Herri guziak du agintea. Gobernamodu hontan herritar bertutea da gobernuaren eragilea. Herritar
bertuteak interes jenerala bakoitzaren interesaren
gainetik jarri behar dela dio. (Montesquieu-k
«errepublika» eta «demokrazia» hitzen artean bereizketa garbirik ez du egiten). Errepublika demokratiarrak, Hiri txikietan bakarrik izan dezake ba
lioa, populu guzia herri-enparantzan bil ditekean
hoietakoan. Lege zaharreko errepublika dela esan
diteke.
Errepublika aristokratikoan, agintea pertsona
bakan batzuen eskuetan dago. Errepublika hauetan
premiazkoena Klase desberdintasunean moderazi122

noa izatea da. Zenbat eta gehiago izan aginterako
eskubidea dutenak, orduan eta hobea izango da
gobernamodu hau. Demokraziara hurbildu ezkero,
jatortu eta hobea izango da gobernamodu hau. Demokraziara hurbildu ezkero jatortu, monarkiara
hurbildu ezkero berriz txartu.
Monarkia bakarraren agintea da, bainan ezin
diteke despotismoarekin nahastu. Ba da gobernamodu hontan zerbait despotismotik bereizten eta
diferentziatzen duena: monarkian ba dira bitarteko aginteak. Monarkiak ba ditu, beraz, bitartekotasuna betetzen duten gobernabideak, agintearen
kanalak. Egia esateko, Montesquieu-k bere garaiko monarkian baino areago Erdi Aroko monarkia
feudalean pentsatzen du. Azkenik gobernu despotikoa dago. Gobernamodu hau da Montesquieu-k
erabat kondenatzen duena. Despotismoa bakarraren agintea da, bainan, monarkiaren alderantzian
legerik eta bitarteko aginterik gabekoa. Agintari
bakar honen kapritxoa da lege bakarra, horrela gobernatutako Estaduan. Despotak beldurraren bitartez bakarrik agindu dezake.
Montesquieu-k egiten duen gobernamoduen
xistimaketa hau ez da batere konkretoa. Ez du,
esate baterako, bere garaiko Inglaterrako monarkia kontuan hartzen, gainontzeko monarkiak
ahazten dituen bezala. Montesquieu-rentzat instituzioak gobernamenduek baino inportantzia handiagoa dute, eta ohiturak berriz instituzioek baino
handiagoa. Bere politika teoriaren muina «kon123

trapisuaren» teorian sustraitzen da, bere ahalegin
guzia aginteari mugak jartzea da. Despotismoa da
erabat kondenatzen duen gobernamodu bakarra,
legerik gabeko bakar baten agintea da inola ere
on-har ezin dezakean gobernamodua. Hori gerta
ez dedin, eta aginte guztiak nahi ezta ere despotismora abiatzen direla dirudienez, joera honi kontra egiteko kontrapisu batzuek aurkitu nahi ditu.
Hortarako sortu zuen aginteen arteko separazioa,
bitarteko aginte-taldeen beharra etab. Bide hoien
bitartez despotismoari hautsi-ezineko mugak jarri
dizkiola uste du. Ikus ditzagun kontrapisu hauek.
Montesquieu-ri izen handiena eman dion teoria
eta erregela, hiru aginteen bereizketa ta separazioarena da. Gizarte batean hiru aginte-mota izango lirake: legegileena, ejekutiboarena eta judikatzaileena. Edozein agintek hiru funtzio hoiek, hiru
sail hoiek zango lituzke. Legegileen zeregina, legeak prestatzea eta erabakitzea; ejekutiboarena,
legeak bete erazitzea; judikatzailearena, ondo beteak diren edo ez erabakitzea. Hiru funtzio hoiek
pertsona bakar baten eskuetan baldin badaude, despotismoa da agintari. Estadu batean legeak egiten
dituena, legeak bete erazitzen dituena ta legeak
behar bezala bete diren edo ez erabakitzen duena
pertsona berdina baldin bada, gobernu hori despotikoa da, tiraniaren aurrean aurkitzen gera.
Behar bada teoria hau Montesquieu-ren obran
ez dago hain fermuki esana, ez bai zuen separazio
zehatz bat eskatzen. Montesquieu-k nahi duena,
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batez ere, aginteen arteko eklilibrioa da. Bainan
aginteena baino gehiago klase sozialena esan beharko litzake, erregearen, aristokraziaren eta populuaren arteko eklilibrioa bilatu nahi baidu. Berak
maite, duen gobernamodua hiru parte hoiek ederki
elkarganatuko dituena da. Elkarganatu bai, bainan
bakoitzak bere zeregin zehatzak gizartean gordeaz.
Nehork aginte gehiago ez eskuratzeko mintzatzen da hiru aginteen separazioaz. Horregatik,
baita ere, mintzatzen da gizarteko talde ta antolamenduetaz. Bitarteko, hots, agintari nausienaren
eta menpekoen tartekoak. Zentzu hontan parlamentoak eta handikiak gogor defenditzen ditu.
Montesquieu Bordeleko parlamentoaren lehendakaria zen. Parlamentarioen eta handikien eskubide
eta pribilegioen eustaile gogorra da. Askotan, gainera, biak nahastu egiten ditu ta ba dirudi ez
duela bereizketa handirik egiten.
Montesquieu zalduna zen eta zaldun fierra gainera. Berarentzat noblezia da libertatearen garantia onena. Honela dio: «Erregerik gabe ez dago
nobleziarik; nobleziarik gabe ez dago erregerik,
bainan bai despota bat». Teoria politikoaren eboluzioan Montesquieu ingeles xistimaren defenditzailerik beroena bezala izan da ezagutua, Inglaterrako monarkia jarri izan balu bezala eredutzat.
Haren obrak aurre-iritzirik gabe irakurri ezkero,
ordea, garbi agertzen da Montesquieu-ren espiritua gehiago sustraitzen dela frantzes monarkiaren
lege zaharrean.
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Izan ere Montesquieu-ren obra guzia ekiboko
batean indartuko da eta, egia esateko, egileak berak astinduko du ekiboko hori, gauzak erdizka esanaz, bere desirak eta benetako gogoa izkutatuaz.
Horregatik, ondorengo zenbaitek, liberal batzuek
batez ere, nahiz egia osoa ez izan, bere pentsamendua eredutzat hartu dute.
Agintea absolutuaren belduarrean, baita ere,
kontrapisu bezala, erdikoikeriaren kontra dago,
deserdikoiratzea despotismoari aurpegi emateko
derrigorrezko frenua bezala ikusten du; zentralismoa berarzentzat libertatearen eta moderazioaren
etsaia da.
Ohiturek ere, bere pentsaeran, inportantzia
handia dute, legeek baino areagokoa. Honela dio:
«Behinere ez da egin behar legeen bitartez ohituren bitartez egin ditekeanik». Izan ere benetako
erreforma ez da politikarena, adimenduarena ta
moralarena baizik. Ez dira, bere iritzian, lege gehiegi egin behar. Moderazioa, neurria, da gizarte
arazoetan, gainontzekoetan bezala, bertuterik nausiena. «Legegilearen espiritua moderaziozkoa izan
behar du; politikaren ondasuna, moralarena bezala, bi muturren artean aurkitzen da». Izatez eta
hautamen politikoz aristokrazia baldin bada ere
bere morala burgesena izan diteke ta, horregatik,
burgesiak berea egingo du.
Erlijioari buruz, gauza polit bat eta agintariarentzat frenu bat dela uste du. Napoleonen erlijioa Montesquieu-ren antzekoa da. Ez dute erli126

jioan apenas sinisten, bainan, gizarte arazoetarako,
gauza bakoitza bere lekuan gordetzeko derrigorrezkoa dela uste dute.
Montesquieuren uste politikoak aristokrazia
liberalarenak eta libertatearen babesa tradizioan
dagoela uste dutenenak dira. Bainan burgesiaren
gizaldi batean desagaraiean bezala azaldu zen.
Burgesiak horregatik, Montesquieu-k esandakoak
bere beharretara egokitu zituen. Bere obraren
usua ezagutu izan bazuen La Brède-ko jaunak, ez
zen batere gustora gelditu izango.
5.

Hobbes

Thomas Hobbes, 1588-gn. jaiotakoa, zalantzaren eta dogmatismoaren artean dibiditutako pentsalari-belaun batekoa izan zen. Zenbait borroken
ondorenean lehengo usteak eta sinismenak zutik jarraitzen zutela ikusi zuten garai hartako pentsalariek. Horregatik aurrekoengandik jaso zituzten jakintzetan aldaketa radikalak egin behar zituztelakoan aurkitu ziren. Pentsalari bakoitzak aldaketa
radikal hortarako eredu diferente bat hautatuko
du. Hobbesek geometria hautatuko du. Zergatik
hautamen hau? Geometrian proposamendu xinpleetatik, logika-ondorio izigarriak atera ditezkelako.
Bere politika-filosofia askotan eta era askotara
agertu zuen Hobbesek. Idatzi zituenen artean lekurik gailurrena Leviathan izenekoak du. Mundu
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guzian liburu honegatik da ezaguna Hobbesen izena. Liburu hori 1651-gnean. argitaratu zen, Inglaterrak ezagutu duen etxe-gerla gogorrenetakoaren
ondorenean. Liburuarein argitaratzearen urteagatik zenbaitek uste izan dute Hobbesen politika-filosofia, gertaera astindu ta zaratatsu haien
ondorioa dela. Bainan suposamendu horrek ez du
oinharri handirik, Hobbesek bere politika pentsamenduaren arrazoiketa sendoenak etxe-gerla hasi
aurretik erabakiak baizeuzkan; eta 1642-gna. aurretik, Europa guzia gerla garratz baten menpean
bizi zelarik, Inglaterrak, 150 urte iraute zuen barne bake bat ezagutu zuelako. Hobbesen pentsamendua esplika ahal izateko ez dago derrigorrean
bere garaiko gertaeretara joan beharrik.
Izan ere Leviathan liburuak ez ditu bere garraiko errealitate politikoak aztertu nahi, errealitatea bere funtsean baizik. Hobbesentzat edozein
errealitate gorputz bat bezala da. Xori bat, la.ndare bat edo giza-pentsamendu bat horrela esplika
ditekeala uste du. Jainkoa ere bai. Giza-izandunak konplikazioz betetako makinak bezala ikusten
zituen, zentzuek ekartzen dutenen bitartez jokatzen duten tresnak bezala. Filosofari honentzat gizona grinek zuzentzen dute. Grina hauek, pasio
hauek, barne eragile batzuek dira. Grina hauek ba
dute morroi leial bat: adimena. Hontan bereizten
da gizona gainontzeko animalietatik. Adimen hontatik sortzen dira hizkuntza, arrazoiketa eta
zientzia.
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Hobbesentzat giza-bizimodua borroka da, zaila
zaio gizonari borroka hortatik ihes egitea. Bainan
gizonek edozein zibilizaziotik edo ezagututako gizartetik aparte nola biziko lirake? Hori, Hobbesentzat, bere garaikoentzat bezala, gizona bere
«egoera naturalean» pentsatzea da. «Egoera naturalaren» teoria hau XVII-gn. mendeko politika
pentsamenduaren ezaugarririk seinalagarrienetakoa
da. Batzuetan, gobernuak sortu aurretik, gizonek
zeramakiten bizimodua imajinatzeko erabiltzen
zen «egoera naturalaren» ideia hori. Beste batzuetan giza bizimoduaren kondizionamendua ulertzen
laguntzen zuen fikzio bat besterik ez zen. Batez
beste, harrera izigarria izan zuen jendearen artean
ideia honek, Europatik at egindako ibilaldietatik
ekartzen zituzten berrien bitartez eta kolonizatzaileek ikasten zutenarekin lagunduta. Giza «egoera
naturalaren» mitoak, batez ere, gizonen arteko jatorriko akordio batek mugatzen dituela edozein
gobernuaren ahalak zioten filosofarien artean izan
zuen harrerarik onena. Bainan hemen azaltzen da
gure gizonaren jokabiderik harrigarriena: liberalismoaren oin-harri zen konzeptua absolutismoarena bihurtu zuen.
«Egoera naturala», gobernurik gabekoa, hain
egokia baldin bazitzaion gizonari, zergatik jarri zen
hau gizartean, sozietatean, bizitzen? Galdera hau
«egoera naturalaren» defenditzaileentzat galderarik
zailena da. Eta, alderantzian, «egoera natural»
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hori garratza ta zorigaiztoko baldin bazen gizonarentzat, nola pasa zen bakean gizartean bizitzera?
Hobbesek pentsatu zuen «egoera naturala»
politika pentsalari guzientzat kezka garratz bat
dela. Hobbesentzat gizonak egoera hontan pobrezia handienean, —espirituarenean eta gorputzarenean— beldurrak eta segurtasunik-ezak inguraturik bizi ziren. Ez zegoan batere gizarterik. Gizonaren bizimodua bakartia, miserablea, motza, zikina ta latza zen. Ikusmolde pesimista honekin,
eskubide naturalaren teorikoei ta gizonarengan gizartiarkotasuna, soziabilitatea, berezkotzat dutenen pentsalariei kontra egin nahi die. Izan ere
Hobesentzat gizonak ez du naturalezaz, bere izaera propioaz, gizartean bizitzeko joerik; politika ez
da gizonarengan berezkoa. Gizona ez da animalia
politiko, Aristotelek zioen bezala.
Egoera natural hortatik ez da inolako gobernurik ateratzen. Ezin diteke, beraz, esan gobernamodu bat naturala denik edo ez, agintea norbaiteri
berez datorkionik edo ez. Bainan gobernurik gabe
gizonak desesperatuta aurkitzen dira. Zergatik?
Ondasunak eskasak direlako. «Eta horrela, bi edozein gizonek gauza berdina nahi baldin badute,
biak batera erabili ta disfrutatu ezin dezaketena,
etsai bihurtzen dira eta elkar hiltzen edo elkar
menderatzen saiatzen dira». Ondasun eskasiari
buruz zenbait pentsalari Hobbesen iritzikoak lirake, bainan ez gizonen arteko etsaigoaz. Hauentzat, lurra estreina okupatzen duenak berea egite130

ko eskubidea du ta, baita ere, bere onderengoei
uztekoa; gainontzekoek, lege naturalen errespetoan, jabetasun hori onhartu egin behar dute. Hau
prolemaren soluzio «natural» bat litzake ta Hobbesek ez du horrelakoriz ezertxo ere nahi.
Bainan pentsalari honen iritzian, egoera naturalean eskasia ez balego ere, gizonak elkar hiltzen
jardungo lirake. Nik ezin dezaket jakin beste gizon
bat zer ari den pentsatzen, eta neronen pentsamenduak gizonak gezurtiarrak direla esaten dit.
Besteak neretzat amenaza bat dira eta ni beste
hoientzat amenaza bat naiz. Eragozpena ez da gizonak adimendunak ez izatean, adimenaren bitartez
arriskuak nabaitu ahal izateak egiten gaitu adimenduok elkarren etsai. Beste hitzetan esateko:
bestearen asmoen duda baldin badugu, makilarekin aurrea hartu! Bainan, gainontzekoek era berean asmo berdina izango dute. Izan ere guziok
berdinak geranez, nahiz eta gaur ahula izan gero
arrisku bat izan nindeke. Hortaz gainera ba da zerbait gehiago gizonek elkarren etsai egiten dituena; etengabe gizonen artean ohoreagatik ta dintasunagatik borroka sortzen dela, eta, era hontara,
elkarren arteko inbiria ta gorrotoa, azkenean gerla
lehertu arte. Behin eta berriro indar egiten du gizonen kezka ta ezin-egona ez dela behinere asetzen. Bizitza, zenbait aldetan, lasterketa baten antzekoa dela, lehendabizikoa izatea, aurrenekoa izatearen gustoagatik bakarrik, beste helbururik eta
saririk ez duena. Amairik eta deskansurik gabeko
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laisterketa. Ez dago Ongi Gorenik. Bainan, bai,
ba da gaitz goren bat. Gaitz hori laisterketa uztean dago, hots, hiltzean. Gaitz honen beldurrak
bultzatzen du gizona gizarteratzera, zibilizatzera.
Gobernu bat izan eta honeri egiten zaizkion bidegabekeriak mendekatzeko harmada bat izan
arren, bakoitzak bere kutxak eta bere etxeko
ateak itxi egiten ditu. «Ez al du edozeinek bere
egiteetan nik nere hitzekin bezainbat aldatzen gizadia?» dio Hobbesek. Bainan gizonak egoera naturalean egiten dituenak gauza naturalak dira, ez
baidago egoera hortan egite hoiek bekatu bihurtu
dezazken araurik. Honela, pundu hontan ere,
arau «naturalen» kontra jaikitzen da. Berarentzat
judikapen moralak ez dira gizonen baiezkoa ta ezekoa besterik.
Egoera naturala ez da, gerlarako joera moduan, aspaldiko aspaldi batean gertatu zen zerbait; egunero gure inguruan dagoen zerbait da.
Ondo gobernatutako Estaduetan, soluzio honekin zoriontsuegi bizi gera eta ez gera konturatzen
soluzio hori soluzio bat besterik ez dela. Izan ere
gero aldaketa astunen bat etor diteke, bi boteredunek aginte horregatik borroka egiten duten garai bat. Hobbesentzat egoera naturalarenganako
joera, bake garai luze baten ondoren gogortu egiten da, barnean daramakiten borrokarako sena
hori atzenean aspertu egiten delako (1). Honela
(1) Burura datorkit 1968-gneko. maiatzeko frantzes nahasmenduan aurretik Le Monde-eko Pierre Viasso-Porte albis-
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sortzen dira etxe-gerlak. Orduan konturatzen gera
bakea une aldakor ta artifizial bat besterik ez dela.
Gizarte zibila ez da, Aristotelek uste zuen bezala,
gure izaeraren ondorioa, gure desiren ekilibrio
ahulean sustraitzen den zerbait artifiziala baizik.
Eta nola muntatzen da, nola antolatzen gizarte
artifizial hori?
Beldurraren eta ikararen momentuetan, baliteke gizonak bere barrokeria baztertzea eta, pentsatuz, bakearen balioa ta hortarako medioak aurkitzen. Jakite hau, aurkitze hau, Leviathan liburuaren XIV-gn. eta XV-gn. kapituluetan agertzen
diren hemeretzi lege naturaletan laburtua dago.
Lege naturalik oinharrikoena, okasioa duen bakoitzean gizonak bakea bilatu behar duela da; bainan hori posible ez denean (egoera naturalean gertatzen den bezala), orduan gizon bakoitza da gai
bere burua babesteko.
Bigarren lege naturalak bakea nola iritxi ditekean agertzen du: gizon bakoitzak bere burua babesteko duen eskubidea baztertuaz eta bere buruari utziko lioken libertatea gainontzekoei ezagutuaz. Soluzio hau argiena ta justuena litzakeala dirudi; bainan ezin ahaz diteke —eta Hobbesek ez
du ahazten— elkarren uste onean fiatzea ezinezkoa dela egoera naturalean. Gure filosofariak
clioen bezala, harmarik gabe akordioak ustelak dira,
eta ez dute gizona babesteko ahalik. Egoera natariak hau idatzi zuela: «kontuz jaunok, Frantzia aspertzen ari
da, aburritzen».
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turalean, horregatik, bakoitzak bere burua defenditzeko duen eskubidea hirugarren bati pasa behar
dio. Hirugarren hau Agintea bihurtzen da horrela,
eta Estaduaren nortasuna (hirugarrengo hau pertsona bakarra edo asko izan) bere gain hartzen du.
Aurrerantzian, Agintearen ekintza bakoitza, era
hontara, menpeko bakoitzaren ekintza izango da,
honek bere eskubidea Agintea den hirugarren horri pasa diolako; era hontara, Agintearen mandamenduak betetzera behartuak daude. Horrela sortutako lokarriak bateren batek hausten baldin baditu, gizortua izango da eta gizorretik ihes egiten
badu, Agintea ahuldu egingo da (hori egitea transferentzia bat erretiratzea bezala bailitzake).
Gizona egoera naturaletik, berezko egoeratik,
gizartera ta zibilizaziora pasa erazitzen duen transferentzia-multzo honek aldaketa izigarria ekarriko
du gizonarentzat. Behin pauso hori eman ezkero
zibilizazioa, artea, zientzia, morala, legea, bakea,
segurtasuna, posible egiten dira. Egia esateko,
orain hasten da giza-historia.
Behin pauso hau erabaki ezkero, berriro, egoera naturalaren azterketa baztertuaz, xistimaketara
itzultzen da. Hobbes agintariaren azterketa egiten
hasten da. Zer eskubide ditu menpekoak agintariaren aurrean? Batere ez. Agintariaren egite bakoitza, esan dugun transferentzia horregatik, nere
egitea da; eta horrela agintariak kondenatu ta hiltzen banau ere, neronek hil izango dut, nolabait,
neronen burua. Afirmazio hau kontradizioz betea
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baldin badirudi ere, lehenago esandakoak kontuan hartuta ez da batere herritzekoa. Bakoitzak
bere burua babestu ta defenditzeko duen eskubidea ta ahala hirugarren bati, hots, Aginteari, transferentzia gisa pasatzerakoan, Agintariaren egintza
guziak ahalmentzen ditu. Ondorio logiko honek,
irakurle gehienak Hbbbesek despotismoa maite
duela pentsatzera bultzatu ditu. Uste hau, Hobbesek monarkiaren eta tiraniaren artean diferentziarik
ez duela ikusterakoan sendotu egiten da. Berarentzat tirania «monarkia gorrotagarri» bat besterik ez
da. Mendebaleko tradizino liberalarentzat berriz,
tiraniaren ta monarkiaren artekoa sustraikoa izan
da, ez azalekoa Hobbesentzat bezala.
Ez ditu Agintariaren ahalak moztu ta mugatu
nahi. Berarentzat, Agintearen ahalak moztea ta
mugatzea etxe-gerlaren hazia ereitea da. Aginte
boteretsu, ahaldun, bateratu ta bakar batek bakarrik uxa dezake anarkia ta Estadu bateko gizabanako guzien desiren benetako batasuna egin. Garbi dago beraz, pentsalari honentzat benetako Estadu batentzat derrigorrezko baldintza dela Aginte boteretsu ta bildu bat.
Bere tesia ez zaio hain izigarria iruditzen. Gizonek Estadu hori jaso baldin badute bake ziur bat
gozatzeko izan da. Bake hori gabe gizonak egoera
naturalera itzultzen dira berriro. Hori gertatzen
zaie kriminaleei ta traidoreei, hauek gizonaren
egoera naturalera itzuli baidira ta Agintaria etsaitzat baidaukate. Gauzak horrela, dio Hobbesek,
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Agintariak gaizkilea zigortzeko eskubide osoa du,
bainan baita ere honek, era berean, zigorretik ihes
egiten saiatzeko. Agiri dagoen bezala, pentsalari
honen ahoan «eskubide» hitzak oso esangura diferentea du.
Gizonek bakea babesteko bakarrik baztertzen
dituzte beren eskubideak. Horregatik ba dira baztertu ezin ditezkeanak. Ez luteke, esate baterako,
ezer irabaziko, atakatuak direnean defenditzeko
duten eskubidea baztertuko balute; ezta ere ezin
dezakete bere buruaren kontra aitorra eman.
Agintariak ezin dezazke hontara behartu. Hortaz
aparte, ordea, hutsarekin konpondu ezin ditezken
arazo oso gutxi dira. Bere esku dago ohoreak
ematea. Herriko ohiturek eta usantzek berak nahi
duen bitartean bakarrik izango dute balioa. Bere
mende daude jabegoak eta herentziak.
Agintariaren ahal guzti hauek, lehenago esandakoaren esenplo batzuek besterik ez dira: Hobbesek ez duela naturaleza bertan inolazko soluzio
potilikorik ikusi nahi. Ez dago, berarentzat, berezko soluziorik. Horregatik, gizonek gizartea osatuz gero, gauza ta arazo guziak Agintariaren mendean daude. Unibersitateetan zer liburu irakatsi
ditezken, zer liburu diren argitara ditezkenak, esate baterako, agintariaren erabakiaren mendean
daude. Hobbes ez zegoen gustora Oxforden eta
Cambridge-n irakasten zenarekin. Unibersitate
hoietan irakasten zirenak, klasikoak batez ere, gaz136

teriari kalte egiten ziotela uste zuen. Hutsune
hori betetzeko bere liburua proposatu zuen.
Ez ziren, ordea, iritzi hortakoak bertako irakasleak. Oxford-eko unibersitateak Leviathan liburua populuaren aurrean erre egin zuen. 1966-gnean. Parlamentoak Londres-ko su handiaren
arrazoien artean Hobbesen liburua aipatzen du.
Politika teoriaren historiaren barruan pentsalari hau absolutismoaren defenditzailerik gogorrenetakoa bezala azaltzen da. Egoera naturalean, zibilizazio aurretik, gizonak basatiak dira. Bainan
bakea babesteko gizon bakiotzak hirugarren bati,
hots, Aginteari, bere eskubideen transferentzia
egiten duenez gero, Agintea absolutoa da.
Gezurra baldin badirudi ere, bere garaiko
kontserbadoreak etsai zituen. Izan ere ez baizen
berdina konsebadoreentzat eta Hobbesentzat
Agintearen iturria. Kontserbadoreentzat erregearen agintea, era batera edo bestera, Jainkoagandik
zetorren. Gure pentsalariarentzat, berriz, ez zen
horrela. Ikusi dugu ondo nola esplikatzen duen
agintearen, hots, zibilizaziaren jaiotza gizonen
artean.
Esan dugun guziagatik erraz ikus diteke Hobbesek ez duela giro onik izan politikaren pentsalarien artean. Ez da harritzekoa. Dena dela, gaur
egun ba dira. Hobbesen pentsamendua birbaliatzen hasiak direnak. Bainan hori, beste arazo
bat da.
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7.

Spinoza

Spinozari, oraintsu arte, apenas eman zaion
inportantzia handirik politikaren teorikoen artean.
Lerro batzuek eta kito. Bainan, egun, Spinozaren influenzia garaiko pentsalarien artean sakona
izan zela ezagutzen da batetik, eta pentsalari inportantea dela aitortzen da politikologilarien
artean.
Honela mintzatzen da pentsalari hontaz Imanol Ajuriagojeaskoa: «Benedictu de Spinoza, Bento Despinoza edo Baruch de Spinoza, Amsterdam-en jaio zan 1632-ko azillako 21-ean. Sortzez,
Españako inkiziñoari iges Amsterdam-en geratutako Portugaltar judu-senditarra zan. Salerosketak emondakoekin bizi zan familia, Juduen artean
eta juduen ikaskizunez ezi eben, rabino izan
eitean asmotan. Juduen kultura edo jakintza zana
ikasi eban: Hebreo-elea, Testamentu zaarra, Talmud, judutarren Erdiaroko folosofia eta teolojia
eta kabala. Adi argi ta azkarrekoa agertuten zan
baña gai onetarako ezertxo be zelatasunik ez eban
agertarazoten; areago gorrotoa eutsen ikaskizun
oneri. Alde batetik ori ta bestetik kristauekin eta
razionalistekin ebillela-ta, Sinagogatik bota egin
eben. Amsterdam-etik be urten bear izan eban politikako gaietan nagusientzat barrikiegi pentsatzen ebalako: 1655-ko garagarrillaren 27-an bota
eben, nagusien itzez, bere «makurskeri bildurga138
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rriegatik». Landetxea bizi izan biear eban, bizimodua lenteak leunduaz irabaziak.
Ideientzako oso libretasun zalea zan. Ez eban
artu nai izan Heidelberko Unibersidadean erakutsalletza, erlijioa ta uri artako orduko politiko izakera errespetatzeko berba ez emotearren.
Bizitza neurritua ta latza eroan eban bere libretasuna zainduteko; ez eban gura artu agintariak emon gura eutsen beka be. Lanakin eta lagunen emoiekin bizi zan. Ez eutsan ardura ospetsua
izateak, ospetsutasunak ideientzako eukera galduarazten dualako.
Iñola be ez ebazan benetak ideiak argitaratu.
Erritarren aurrean etzan agertu Jaingoiko ta erlijioz egitan pentsatzen eban legez. Pentsapen eta
biotzkada bere txit inguruko eta onetarako gertuak eukezan adiskideen artean bakarrik agertuten ebazan. Bere egizko pentsaera diñozkuen idaztiak be ez ebazan argitaratu nai bizi zan artean.
Iñor izan bada, bera izan da adimen-zalea.
Bateren batek esan dau Kant berbera baño adimendiarragoa dala. Bere bizitza osoan eragiten eta
beteten eutsan bera bakarra jakintzaganakoa eban.
Lera onek bere bizitzako egintza guztieri joera berezia ematen eutsen. Adimenezko bizitza izan zala
berea esan daikegu. Berak onela diño: «Ulermenaren azterketa leiatsua da nere gogoa oso-osotik
bete eta ase daiken gauza bakarra; ulermenaren
azterketa onek gogoa «betikoagaz» lotuten bai
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dau». Beretzat, ba, adimenaren azterketak «betikoak» egiten gaitu, betiko asmoagaz batuten» (1).
Spinoza 1632-gntik. 1677-gnera. bizi izandu
zen. Esan bezala, bere garaiean influentzia handia
izan zuela dirudi. Paul Vassière-k dionek: «ez da
inoiz horrelako batasunik sortu eta horrelako gorrotorik sortu izan dotrina baten kontra. XVII-gn.
mendean, Alemaniako Unibersitate auzietan, ohitura zen filosofari edo teologilari karrera bat hastea
Spinozaren kontra liburu bat eginaz».
Bestalde, Spinozaren bizitza ta obra estudiatu
duten gehienek filosofari bakartia bezala ikusi
izan dute. Ba dira, ordea gaur egun, afirmazio hori
dudan jartzen dutenak. Batzuentzat, Spinoza burgesiaren mogimendu baten parte da eta honela
hobeto esplika diteke bere obra ta bere pentsamendua.
Zuzenki politikaz idatzitako liburuak bi ditu.
Bata, Tractatus Politicus izenekoa da, ta 1667-gn.
argitaratua da. Bestea, Tractatus theologico-politicus izenekoa da ta 1670-gnean. argitaratua. Bainan politikaz ta, zabalago, gizarteaz pentsatzen
duena jakiteko «Ethica» izenekoa kontuan izan
behar da. 1677-gnean, argitaratutako liburu hau
da Spinozak idatzi zituen artean inportanteena.
Spinozak teologia ta filosofia erabat diferentziaren ditu. Razionalismoaren eredu dela esan diteke. «Filosofiaren helburua egia besterik ez da;
(1) Filosofiaren kondaira, Jakin taldearen ardurapean, Oña.
1965-gn. 80-81-gnetan.
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fedearena, obedientzia ta zintzotasuna bakarrik».
Bere liburuetan Estaduak oinharri natural eta razional bat duela demostratzen saiatzen da. Teologoak ez duela zer ikusirik politikaren arazoetan,
politika esplikatzeko adimena, arrazoimen hutsa
ebili behar dela. Besterik egitea, alderdi guzietatik, kaltegarria dela. Horregatik, behar bada, ezarritako agintarieri errespetoa gordetzen badie ere,
argi azaltzen da bere izkribuetan, gehien guztatzen zaion aginte moldea, gobernamodu liberal bat
dela. Liberala, batez ere, erlijio arazoetan.
Razionalismo liberal honen zentzuan dijoazte Spinozaren joerak bere pentsamendu politikoan. Filosofatzeko libertateak, hau da, pentsatzeko askatasunak, Estaduari ez diola kalterik egiten
frogatu nahi du. Gehiago oraindik, pentsatzeko
libertate hori gabe, Estaduaren bake ta zintzotasun
ber-berak arriskuan jartzen direla. Izan ere Spinozarentzat erlijio arazoa ta politika arazoa prolema
berdinaren bi aurpegi besterik ez dira: ikara ta
gorrotoa uxatu behar dira, arrazoia txertatu behar
zaio mundu honi. Hortarako, estreina, erlijioari
bere misterio kutsua kendu egin behar zaio, erlijio
arazoetan ere pentsatzeko libertatea komeni da.
Agintariak bere menpekoen iritzien eta usteen ardurarik ez du izan behar, ez ditu hoiek iritzi ta
uste hoien funtzioan zigortu edo loriatu behar.
Gizarte zibilean baliozko kriterio bakarrak egitateak dira, ekintzak. Gainontzekoetan, Estaduak ez
du zer ikusirik. Inor ez dago obligatuta, eskubide
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naturalak dionez, beste norbaiten gustora bizitzera,
norbera da bere libertatearen babeszaile naturala.
Egia esateko, gizonek bere burua babesteko duten
berezko eskubide honen transferentzia egin dezateke, bainan transferentzi hori ezin diteke absolutua izan eta horregatik gordetzen dituzte beti menpekoek Estaduak arrisku handirik gabe ezin ken
dezazken eskubide batzuek.
Spinoza ez da monarkiaren, adisbidea. Konstituziorik gabeko monarkia, Estaduarentzat erabat
kaltegarria izan ditekeala uste du. Holandako gobernamoduaren laudorio handiak egiten ditu eta,
tolerantzia gordeko duelakoan, eredutzat jartzen
du. Berarentzat, gobernamodu demokratiarra da
gizonarentzat naturalena.
Pentsalari honek, monarkia bat edo aristokrazia
nola zuzendu behar den tiranian eror ez ditezen
eta bakea ta herritarren libertatea hauts ez dedin,
erakutsi nahi du. Gizonek ez dituzte beren eskubideak osatzen, hauek babestuko dituen gizarte
batean baizik. Spinozak gizarte baketsuekin egiten
du amets. Gizarte hoietan boterea ta eskubidea
bide berdinetatik ibiliko lirake, boterea eskubidearen manifestazioa besterik ez litzake izango.
Spinozaren pentsamendu politikoa oso inportantea da, lehenago esan den bezala, politikaren
teoriaren historian. Politikatik transzendentzia guzia kentzen saiatzen da. Eskubide naturalak ez du
zer ikusi handirik bere dotrinan, eskubide positiboa da agintari bere xistiman. Hobbesek eta Rous142

seau-k «egoera naturala» konzeptoan, nahiz eta
egoera hori modu berdinean ez ikusi, jarriko dute
politikaren, gizarte bizitzaren, oinharria. Santo
Tomas-entzat berriz, eskubide positiboa eskubide
naturalean finkatzen da, ea honengandik du balioa. Spinoza ere eskubide naturalaz mintzatzen
da, bainan ez du inolako transzendentzian finkatzen, agintearen benetako boterean baizik. Berehala ezar diteke «naturala» hitzaren ordez «positiboa». Estaduak gaintasuna, eskubide positibo honen sortzaile bezala du. Beraz, demokratiarra berez izan arren, Spinozarentzat ez da berezko gobernamodurik. Hala ere, ba dirudi gobernamodu
bat erabakitzerakoan herritar guzien konformitatea derrigorrezkoa dela. Era berean, ba dirudi aipatu dugun agintariaren benetako botere hori, Herri guziarenaren espresioa dela.
Spinozaren politika dotrina agertuaz honela
dio lehen aipatu dugun Imanol Ajuriagojeaskoak:
«Eskubide guztien iturriak guraria eta indarra dira. Maquiaveloren influjua erakusten dau eztabela
artuten gizona izan behar dabenlakoa, danlakoa
baiño diñoanean: eztauala utopia, ametsa, egin
nahi.
Beraz, deretxoaren teoria guztia izaditarra da.
Bakoitzaren izadia Izadi osoaren zatia da, eta daukazan indarrak Izadiak emonda daukoz. Orregatik
bakoitzak au dauan guztia egin daike.
Gai onetan ez da ageri intellectus-en nagusi143

tzarik. Jakintsuak eta ezjakiñak berdin dira Izadiaren zati. Zenbat indar ainbat eskubide.
Ondo esateko, legea, zuzentasuna, oitura ta
moraltasuna eztira ezer gizarteko alkartasuna egin
aurretik, Estatua egin arte. Estatuan bakarrik izan
daitekez pekatua ta betebearra». (1)
8.

Rousseau

Jean-Jacques Rousseauren bi liburu famatuenak 1762-gnean, argitaratu ziren. Batak Emilio
izena zeramakin. Nobela filosofiko bat zen. Liburu
honen asmoa gizonaren hezieramodu berri bat proposatzea zen, benetako «gizon natural» bat erdiesteko, gizarteak usteldugabekoa eta, berjabetasunari
esker, edozein bizimodura egokitzeko ahalmendua.
Beste liburuak «Akordio soziala» zuen izena. Liburu hau azkotaz ere laburragoa zen, eta gizon libreei
dagokien Estadu mota estudiatzen zuen bertan. Bigarren liburu honen lehen esaeran agertzen du bi
liburuen arteko lokarria: «Gizonak diren bezala eta
legeak izan ditezken bezala hartuaz, arazo zibilen
mailak, aministrazio erregela zigur eta legezkorik
ba den edo ez, aztertu nahi dut». Beste hitzetan
esateko, Emilio liburuan legeak eta gizartea ziren
bezala hartu zituen eta hezieraren bitartez gizonak
nola alda zitezkien frogatzen saiatu zen. Bigarrenean gizonak diren bezala hartu nahi ditu eta Estadua nola moldaberritu ditekean. Bainan, ez da
(1)
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horregatik liburu hortan esaten dena utopia bat.
Hobeto esateko, gobernuak nola moldatu behar
litezkean, «gobernu onak» izateko. Bainan, zer da
«gobernu on» bat?
«Gobernu on» bat zer zen erabakitzea zen
1762gneko. politika-teoriaren muina. Aurreko bi
mendeetako pentsalariek, Machiavelli ta Hobbesek bezala, ontzat eman zuten gizarteetan azken
agintari nagusi bat izatea, legeen eta erabakien iturri baliatzailea zena; agintearen gaintasuna erabakita zegoen. Gaintasun hori zen Estaduaren ezaugarririk seinalagarriena. Beste pentsalari batzuek,
odea, John Locke ta Montesquieu bezala, beldur
ziren Estaduaren gaintasunaz gehiegi mintzatzen
zelako eta, horregatik, gizabanakoaren eskubideak
gutxituta geldi zitezkealako. Era hontara, nola elkartu ez zekiten bi planteamolde zeuden aurrez
aurre. Batetik, agintaritzaren gaintasun osoan indar agiten zutenak zeuden, bestetik, gizabanakoaren gaintasuna osoan indar egiten zutenak zeuden gizabanakoaren gaintasuna ta eskubideak
fermuki babestu nahi zituztenak. Inork ez zituen
oraindikan bi planteamolde hauek elkarganatu.
Bainan biak batera ere ezin zitezkean bizi. Praktikak berak bien gaitzak agertzen zituen: monarkiak tiraniara zuen joera eta libertateak anarkiara.
Korapilo hori askatzen saiatu zen Rousseau.
Hortarako, gizabanakoen nahimenen elkarganatze bat proposatu zuen. Akordio sozial bat. Honela
sortutako elkargoak gorputz moral eta kolektibo
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bat osatzen du: gizartea. Gizarte honek «nahimen
orokar» bat du. Eta Herri baten gaintasuna zerean
finkatzen den galdetzen bada, Rosseau-rentzat
erantzuna argi dago: «nahimen orokarrean». Horregatik da hain inportantea «nahimen orokar» hori zer den erabakitzea. Ez da akordio soziala egiten
duten guzien nahimenen batuketa bat, guziek iritzi berdinekoak izanda ere. Ezta ere, ez da maioria, hau oso handia izanda ere. Benetako «nahimen
orokarra», guzien onera zuzendutakoa, ta borondate oneko herritar guziek erabakitakoa da. Beste
hitzetan esateko, ideia moral bat da, gerla giro
batean Herri batean sortzen den kontzientzia gisakoa.
Inportantzia handia ematen dio Rousseauk
ideia honi. Hortarako bereizketa sendo bat egiten
du. Batetik «guzien nahimena» ezartzen du eta
bestetik «nahimen orokarra». Lehendabizikoa gizabanako guzien erabakien batuketa da, bigarrena
goraxeago agertu da zer esan nahi duen. Gizartea,
elkargo bezala hori sortzeko gizabanakoek akordio
bat egin dutelako sortu da. Akordio sozial honen
bitartez guretako bakoitzak bere pertsona ta ahalmen guztiak elkarrekiko egiten ditu nahimen orkarraren zuzendaritzapean; horregatik guziok kolektiboki, elkargo hontako kide bakoitza, guziaren
parte ezin-bakandua bezala hartzen dugu. Honela
akordiogile bakoitzaren nortasunaren lekuan nortasun berri bat sortzen da: gizartea. Akordioaren
bitartez sortutako antolamendu berri honek hasie146

ra batean Hiri izena eraman zuen, gero Errepublikarena; gizartekoek Estadua deitzen diote pasiboa
denean, Gaintasunduna aktiboa denean eta Botereduna, antzeko beste antolamenduekin gonbaratzen denean. Horregatik du hainbesteko inportantzia nahimen orokar horrek, horren mendean baidaude akordiogile guziak. Izan ere, akordiogilea
denez, herritar bakoitza gai da ondasun orokarra
zein den nabaitzeko. Bainan ondasun orokarra konpreni dezaken modu berdinean ezin diteke espero
gainontzekoen ondasun eta interes partikularra
konprenitzea....
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