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1. ASKATASUNEN GARAIPENA INGALATERRAN

XVII. mendearen bukaeran, Ingalaterrak nagusigo ekonomikoa iritsi zuen Europan, lortua
zuen manufakturen garapenari eta ekoizpenerako ahalmenaren handitzeari esker. Garapen
ekonomiko hori gailurrera iritsiko zen Industria Iraultzarekin XVIII. mendearen bukaeran.
Aldaketa horiek mesedegarriak izan ziren Burgesiarentzat, eta botere ekonomikoa eskuratu eta
gero eragin politikoa edukitzea eskatuko zuen burgesiak: nobleziak zituen pribilegioak
deuseztatzeko asmoz, Parlamentuaren alde jarri zen monarkia absolutuaren aurrean. Garaia da
Estuardotarren dinastia katolikoarena, Jakobo I (1603-1625) eta Carlos I (1625-1649) erregeen
garaia. Azken horren erregealdian monarkia eta Parlamentuaren arteko zatiketa areagotu zen:
Parlamentuak erregearen autoritateari mugak jarri nahi zizkion, eta erregeak nobleen artean
batzuen laguntza zuen. Momentu batean, Carlos I.ak Parlamentua indargabetzea erabaki zuen
eta horren ondorioz gerra zibila hasi zen 1642. urtean. Gerra horren bukaeran (1649. urtean)
erregea exekutatu eta Errepublika aldarrikatu zuten.

Cromwellek, puritanoen1 buruzagiak, Parlamentuaren aldeko armada antolatua zuenak,
1660era arte iraundu zuen Errepublika ezarri zuen. Cromwellen gidapean Errepublika diktadura
pertsonal bilakatu zen, eta bera hil eta gero Errepublika gainbeheratu zen eta Estuardotarren
monarkia berrezarri zuten, Jacobo IIa erregetzat jarriz. Garai horretan Parlamentua eta
Erregetzaren arteko gatazka berpiztu egin zen eta, orduan, Parlamentuaren barne bi talde sortu
ziren: “tories” (kontserbadoreak) - monarkia absolutistaren aldekoak, Estuardotarren aldekoak
eta erregetzak jainkozko iturria zuela defendatzen zutenak - eta “whigs” (liberalak) -
Parlamentuaren autoritatea defendatzen zuten burgesak eta, beraz, erregearen boterea
murriztearen aldekoak -. Orangeko Guillermo III.a, Jacobo II.aren alaba batekin ezkondua zena
eta Holandan heziketa liberala jasoa zuena, tronura igotzearekin batera 1688. urteko iraultza
gertatu zen, modu baketu batean (Glorious Revolution izenaz ezagutzen duguna). Erregeak
askatasunak eta erlijio protestantea errespetatzeko hitza eman zuen. Monarkia berriak,
konstituzionala eta parlamentarioa zenak, absolutismo ingelesaren bukaera ekarri zuen. 1689.
urteko Eskubideen Aldarrikapena (Declaration of Rights), Koroatu baino lehen Guillermo III.ari
sinarazi ziotena, burgesia liberalaren balioen garaipena ezarri zuen: gizabanakoen
askatasunak, tolerantzia erlijiosoa eta Parlamentariak hautatzeko bozketa libreak.

Kulturari dagokionez, John Milton aipatu beharra dugu, Galdutako paradisua (Paradise
Lost) izeneko poema epikoa idatzi zuena.  Milton Errepublikaren aldeko aldarrikatzailea eta
Cromwelleren gobernuan ministroa izan zen. 1719. urtean Daniel Defoek Robinson Crusoe
argitaratu zuen. XVIII. mendearen margolari garrantzitsuena William Hogarth dugu. Bere
margoetan eta grabatuetan britainiar gizartearen bizitza erakutsi zuen Hogarthek. Tolerantzia
erlijiosoa eta ikerketa zientifikorako askatasuna nagusitua ziren  eta horrek fisika eta natur
zientzien garapena ekarri zuen. Newtonen garaia dugu hau, Errenazimenduan hasi zen iraultza
zientifikoaren gailurtzat har daitekeena. Akademiak era sortu ziren orduan - Europa osoan
zabaldu ziren  ikerkuntzarako zentroak - eta James Wattek lehen lurrin makina eraiki zuen.

Garai historiko honi dagokion mugimendu filosofikoa enpirismoa da. Britainia Handian XVII
eta XVIII mendeetan garatu zen korronte filosofiko honek esperientzia egiaren irizpide bakarra
dela defendatu zuen. Europa kontinentalean, gai metafisiko handiei buruzko hausnarketa
bultzatuz, pentsamendu arrazionalista nagusitu zen. Bitartean, britainiar irletan garatu zen
pentsamenduak tradizio enpirista bati jarraipena eman zion. Tradizio horren aurrekariak
Ockhameko Guillermo (XIV. mendean) eta Francis Bacon (XVI. mendean) ziren. Enpirismo
honen ordezkari nagusiak Hobbes, Locke, Berkeley eta Hume izango ziren.

Pentsalari horiek guztiek esperientzia ezagutzaren oinarria dela defendatu zuten:
arrazionalismoak matematikaren metodo deduktiboa eredutzat hartua bazuen, enpirismoak

1
Puritanismoa: XVI. mendearen bigarren erdian anglikanismoaren barruan sortu zen mugimendu erradikala. Garbitsun

erlijiosoaren ideala aldarrikatu zuen eta Eliza anglikanoa erreformatu nahi zuen. Cromwel puritanismoaren ordezkaria
zen. Mugimendu hori hirietako ertaineko klaseetan errotuta zegoen. Puritanoak nabarmendu ziren Errepublika
aldarrikatzearen bidez eta eragin handi izan zuten Estuardotarren dinastiaren eroraldia bultzatzean.
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iraultza zientifikoaren beste ildotik jo zuen eta zientzia esperimentalek garatua zuen metodo
induktiboa eredutzat hartu zuen, gertakarien egiaztatzearen bidez ezagutza lortu nahian.

Ezagutzari dagokion problema eta giza-ezagumenak burutzen dituen eragiketen azterketa
izango ziren filosofo enpiristen eztabaidagai nagusiak, baina beren aztergaiak izan ziren
gizabanakoen eskubideak eta gizabanakoak gizartearekin dituen harremanak ere, garai hartan
Britainia Handian gertatzen ari ziren gatazka politikoekin batera. Britainiar pentsamendu
politikoa Europako Ilustrazioaren inspirazioa izan zen, eta gaur egungo konstituzio guztien
oinarrian dauden gizabanakoen eskubide besterenezinen gaineko ideiak ekarri zituen.
Pentsamendu politiko horretan elkarren kontra zeuden bi pentsalari ditugu: Hobbes eta Locke.
Bi filosofo horien pentsamenduaren abiapuntuan ideia bat aurkitzen dugu: gizakia guztiak
berdinak dira berez, hau da, izaera berekoak dira guztiak. Baina gero diferentziak daude nolako
egoera natural zegoen gizartea sortu baino lehen eta elkarbizitza bideratzeko nola sortu zen
gizarte-ituna deskribatzen dutenean. Diferentzia horiek bakoitzak zein gizarte-eredua
justifikatzen duen esplikatuko zuten: Hobbesek eredu absolutista justifikatu zuen eta Lockek,
berriz, eredu liberala.

2. ENPIRISMOAREN EZAUGARRIAK: EZAGUTZAREN MUGAK

Zentzu zabal batean, enpirismoaren kontzeptua giza-ezagutza esperientziaren menpe
dagoela defendatzen duen pentsamendu orori aplika ahal zaio. Zentzu horretan, enpirismoa ez
da Aro Modernoak ekarri zuen berrikuntza: Antzinako Aroan Aristoteles eta Epikuro, Erdi Aroan
Ockham, Errenazimenduan Francis Bacon pentsalari enpiristatzat har ditzakegu.

Hala ere, zentzu hertsian, enpirismoa Britainia Handian XVII-XVIII mendeetan garatu zen
korronte filosofikoa dugu. Enpirismoa arrazionalismoaren kontrako erreakzioa zen, beraz, biak
dira elkarren kontrako sistema filosofikoak. Hala ere, biek abiapuntu berbera dute: ezagutzaren
ingurukoa oinarrizko problema filosofikoa dela pentsatzea. Enpiristek, Descartesek bezala,
subjektuak ezaguera eraikitzen duela pentsatzen dute: gure ulermenak modu zuzenean
ezagutzen dituenak ideiak dira, ez gauzak. Baina ideia horien jatorria zein den azaltzerakoan,
enpiristek ez zuten Descartesek egin zuen moduan egiten. Arrazionalismoak ideia jaiotzetikoak
daudela esan zuen, enpirismoak, berriz, ideia ororen jatorria esperientzian dagoela esan zuen.

Enpirismoaren barne kokatzen diren pentsalariek proposatzen duten sistema filosofikoak
desberdinak dira elkarren aldean, baina denek hainbat printzipio konpartitzen dituzte:

● Esperientzia gure ezagutzaren jatorria eta muga da, eta arrazoimenak ezin du ezer
egin aldez aurretik sentimenetatik informaziorik jaso ez badu. Horrek ekarriko zuen
ondorioz gai askori buruzko ezagutza probablea dela esatea eta hainbat gai batzuei
buruz ezinezkoa dela benetako ezagutza lortzea, metafisikari buruz esate baterako.

● Ideia jaiotzetikorik ez dago. Ariman edo adimenean ez dago esperientzia baino
lehenagoko ideiarik. Jaiotzen garenean gure adimena “tabula rasa” edo paper zuri bat
bezalakoa da. Beraz, ezagutza oro sentimenen bidez jasotzen dugun informaziotik
eratortzen da. Sentimenak dira gauzak ezagutzeko bide bakarra. Aristotelesek ezarri
zuen maxima oinarritzat hartu zuten enpiristek: “adimenean ez dago ezer lehenago
sentimenetan egon ez denik”.

● Ezagutza ororen eredua natur zientzietan aurkitzen dugu. Arrazionalismoak onartu
zuen metodo deduktiboaren aurrean, enpirismoak metodo induktiboa berea egin zuen.
Enpiristek dedukzioaren balioa onartu zuten logikan eta matematikan, baina naturari
buruzko ezagutza lortzeko metodo induktiboa egokiena dela defendatu zuten.
Ordurako, Galileok eta Newtonek behaketa enpirikoa eta esperimentazioaren balioa
erakutsia zuten.

● Arrazoi kritikoak arrazionalismoak zuen arrazoi dogmatikoa ordeztu zuen.
Arrazionalistek pentsatzen zuten arrazoimenaren ahalmena mugatu ezina zela. Horien
aurrean, enpiristek planteatu zuten jarrera kritiko bat arrazoimenak dituen mugak
aztertu beharra aldarrikatuz. Ez zuten ukatu arrazoimenak oso eginkizun inportante bat,



5

funtsezkoa, duela ezagutzearen prozesuan, baina enpiristek defendatu zuten
arrazoimena esperientziaren menpe dagoela eta esperientziak berak arrazoimena
mugatzen duela.

ARRAZIONALISMOA ENPIRISMOA
Ezagutzari buruzko kontzeptua Subjektuak ezagutza eraikitzen du: adimenak ideiak ezagutzen

ditu (ez gauzak) eta ideiak erlazionatzen ditu
Ideien jatorria Ideia jaiotzetikoak daude Sentimenetan dute jatorria

Eginkizun funtsezkoa du ezagutzean

Arrazoimena Dogmatikoa
(mugarik gabekoa)

Kritikoa
(bere mugak eta ahalmenak
aztertu behar ditu)

Esperientzia Gutxiesten du bere balioa
(sentimenen bidezko
informazioa engainagarria
eta mugatua da)

Esperientzia ezagutzaren
jatorria eta muga da

Egiaren irizpidea Nabaritasun arrazionala Esperientzia: egiaztatze
enpirikoa

Metodoa Deduktiboa
(eredu matematikoa)

Induktiboa
(natur zientzietako eredua)

3. THOMAS HOBBES ETA ESTATUAREN GAINEKO TEORIA

Thomas Hobbes (1588-1679), artzain protestante baten semea izan zen. Osfordeko
unibertsitatean ikasi zuen. Gara hartan eskolastika zen unibertsitate horretan nagusitzen zen
filosofia, baina Hobbesek ez zuen interes handirik filosofia horrekiko. Familia noble batzuen
zerbitzuan tutore gisa egin zuen lan eta horrek Europan zehar bidaiatzeko aukera eman zion,
eta, horri esker, Frantzian Descartes eta Italian Galileo ezagutzeko aukera ere izan zuen. Urte
batzuetan, Francis Baconen idazkaria izan zen. Carlos I erregearen alde eta Parlamentuaren
aurka jarri zen, horregatik Oliver Cromwellek Errepublika ezarri zuenean, Parisera erbesteratu
zen.  Parisen bere lan nagusia idatzi zuten, zatika argitaratu zuena: De cive (1641), politikari
buruzkoa, De corpore (1655) gorputz naturalei buruzkoa eta De homine (1658), gizakiari
buruzkoa. Bere lan ospetsuenak, Leviatan (1651), Estatuari buruzko teoria azaltzen zuen, eta
absolutismoaren aldeko defentsan idatzi zuen. Hala eta guztiz ere, berak zuen jarrera
klerikotzaren artekoak (Hobbesek aginte erlijiosoa erregearen menpe egon behar zuela
aldarrikatu zuen) Frantziako talde monarkikoetatik urrundu zuen, talde horiek hierarkia
katolikoen eraginpean baitzeuden. Ingalaterrara itzuli zenean, monarkia behin berrezarriz gero,
Carlos II errege berriaren konfiantza eta laguntza izan zituen.  Bere bizitzaren azken urteotan
lan literarioei ekin zien Hobbesek. Ateo zela leporatu zioten eta horren Ingalaterrako hainbat
gotzain bere kontra jartzea ekarri zuen, eta, hori dela eta, Oxfordeko unibertsitateak bere
liburuak kondenatu zituen. Hobbes 1679. urtean hil zen eta urte batzuk geroago sutara bota
zituzten bere liburuak.

3.1. Filosofia naturala

 Frantzian egon zenean, Hobbesek liluratuta gelditu zen Descartesen lana ezagutuz gero,
batez ere lana horrek zuen zorroztasun zientifikoagoarengatik. Hala ere, Hobbesek ez zuen
onartu Descartesek “cogito” delako horren gainean eman zuen interpretazioa. Hobbesen ustez,
pentsatze horretatik ez da ondorioztatu pentsatzen duen substantzia gorputzarekin erlaziorik ez
duen espiritu bat dela, pentsamendua gorputz batzuek sortutakoa izan ahal baita. Hobbesek
Descartesek gorputzen jokaera esplikatzeko proposatu zuen mekanizismoa gizakiaren joaera
eta gizartearen antolaketa esplikatzeko ere erabili zuen.
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Mekanizismo horrek dakartza berekin honako hauek:

● Materialismoa2. Existitzen den oro materia eta mugimendua da, eta errealitatea indar
fisikoek - conatus - gorputzetan duten eraginaren bidez azaltzen da. Ez dago lekurik
Descartesek azaldu zuen dualismo antropoligokoarentzat: gizakia gorputza besterik ez
da, eta mugimenduaren menpe dago. Izaki bizidunen kasuan mugimendua “animalia-
mugimendua” da, hau da, sentimenen bidez jasotako estimuluen aurrean gertatzen den
erreakzioa. Filosofia errealitateari buruzko ikerketa zientifikoa da eta, ondorioz,
gorputzak aztertu behar ditu. Beraz, filosofiatik at teologia gelditu behar da, teologiak
“kontzeptu ilun eta nekez gertatzekoak” baititu.

● Fenomenismoa. Ezagutzen duguna fenomenoa da, besterik ez. Hau da, kanpoko
gorputzek nerbio-sisteman eragiten duten efektua. Efektu horretatik gure nerbio-
sistemak sentipenak eta pentsamenduak ekoizten ditu.

● Nominalismoa. Gizakiak izen jartzen dizkio sentipen eta pentsamendu horiei, eta
horien artean erlazio mekanikoak ezartzen dira. Kontzeptu unibertsalak sentimenen
bidez hautematen diren antzekotasunak izen batean biltzen dituen hitzak dira.

● Determinismoa. Gizakia sisteman mekanizista horretan bizi da, eta bere askatasuna
ekintza bat burutzeko oztoporik eza da, besterik ez. Kanpoko askatasuna da, beraz.
Horren arabera, gizaki bat armak eramateko askea da hori debekatzen duen legerik ez
badago. Moralari dagokionez, balorazio morala ditugun sentipen atseginak onartzea eta
ditugun sentipen desatseginak arbuiatzea da. Adibidez, bakea ona dela ezartzen dugu
sentipen atseginak eragiten dituelako.

3.2. Filosofia politikoa

Hobbes gizarte-zibilaren3 printzipioen oinarriak giza izaeran aurkitzen saiatu zen, hori
bai, giza izaera mekanizismo horren arabera ulerturik. Bere helburua politikari buruzko filosofia
zientifikoa eraikitzea zen, geometriak dituen bezalako zorroztasuna eta beharrezkotasuna bere
ezaugarriak izanik. Filosofia politiko horren abiapuntua egoera naturalaren hipotesia da:
gizartean bizitzen hasi baino lehen gizakiak zuen egoera. Egoera natural horretan giza izaerak
dituen bi ezaugarri  aurkitzen ditugu:

● Gizakien arteko berdintasun berezkoa. Berdintasun horren arabera, gizaki guztiek
beren kontserbazioa eta asebetetzea bilatzen dute. Guztiek eskubide berbera dute
gauza guztiekiko, eta berdintasun horretatik sortzen beren arteko lehia eta
elkarrenganako mesfidantza. Horren ondorioa guztiok guztion kontrako borroka
etengabekoa da: guztiek botere berbera dutenez, guztiek bere eskubidea gailentzea
nahi izango zuten, eta horrela kaosa eta gerra nagusitu ziren. Horrelako egoera batean
ezinezkoa da industria, merkataritza eta bizikidetza ahalbidetzen duten baldintzak
gertatzea, eta gizakiaren bizitza solitarioa, pobrea, aberetzailea, zikina eta laburra da.
Hobbesek ez du onartzen gizakia berez gizartekoia dela - De Cive izeneko liburuan
gizakia gizakiarentzat otsoa dela dio - eta, beraz, Aristotelesen pentsamendutik
zetorren kontzeptu tradizionalaren kontra zegoen. Aristotelesek gizakia berez animalia
politikoa (gizartekoia) zela esan zuen. Gerra egoera horretan ezin da esan
zuzengabekeria dagoela, zuzenbidea eta legezkotasunaren kontzeptuak, zuzentasuna
eta zuzengabekeriaren kontzeptuak lekuz kanpo baitaude.Ez badago botere politikorik,
ez dago legerik, eta legerik gabeko leku batean ezinezkoa da zuzentasuna. Halaber, ez
du zentzurik bereizketa moralei buruz hitzegiteak, ekintza jakin batzuk debekatzen
dituen legerik ez baitu. Hobbesen ustez, moralaren oinarriak legea eta autoritate zibila
dira.

2 Materialismoa: Errealitatea materia baino ez dela baieztatzen duen jarrera filosofikoa, eta horregatik gertaera guztien
kausa materia bera dela.
3 Gizarte zibila: Hobbesen pentsamenduan eta oro har gizarte hitzarmenaren gaineko teoria defendatzen dutenen
pentsamenduan. gizarte zibila termino horrek gizakiek natura-egoeratik ateratzea eta gizartean bizitzea erabakiz gero
sortzen den egoera izendatzeko.
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● Berezko arrazoimena. Kalkulu zuhur baten bidez gure beharrizanak aurreikusteko
gaitasuna dugu. Guztiok guztion kontrako borrokaren egoera horretara eramaten
gaituen izaera horrek berak elkarbizitza bideratzen duten lege naturalak sortzeko
gaitasuna ematen digu. Lege horietatik eratortzen dira filosofia politikoa zein filosofia
morala, hau da, zer dagoen ongi eta zer dagoen gaizki argitzeko irizpideak.

Leviatan izeneko liburuan, Hobbesek lege naturala zer den azaltzen du. Lege naturala
(lex naturalis) arrazoimenaren laguntzaz aurkitzen den lege orokor bat da. Lege horrek
erakusten dizkio gizakiari bere bizitza hondatzen duten gauzak eta, beraz, ekidin beharrekoak
direnak, eta zer egin behar duen bere bizitza zaintzeko. Lege naturala, beraz, arrazoimenaren
ekoizpena da, iusnaturalismo4 modernoak defendatzen duen moduan: arrazoimenak - eta ez
jainkozko ordenak- lasai bizitzeko behar duen bakea bilatzeko gizakia gidatzen duten arauak
eta betebeharrak ezartzen ditu. Arau horiek hitzarmen batean biltzen dira, guztiontzako
komenigarria den hitzarmena eta gizartea eta Estatua ekarriko duena. Hobbesek 19 lege
natural formulatu zituen. Lehenbiziko lau lege oinarrizkoak dira: bakea bilatzea (naturaren lehen
legea), norberak bere eskubideei uko egiteko gaitasuna (hitzarmena ahalbidetzen duena),
hartutako hitzarmenak betetzea eta beren ondorioak  onartzea, eta lege naturalak betearazteko
botere behartzaile baten beharra.

Hottoisek honela definitu zuen gizarte-hitzarmena: Hitzarmena egoera naturala atzean
uzteko gizakiek egiten duten kontratua. Hitzarmen hori egitera bultzatzen dituena beldur
etengabeko eta unibertsala da, egoera naturalari eta hiltzeko arrisku iraunkorrari lotuta
dagoena. Beraz, gizabanako bakoitza hitzarmena egitea bere intereserako komenigarria dela
diona ondorioztatzera eramaten duena kalkulu arrazional bat da. Gizakion arteko hitzarmenak
aldi berean sortuko ditu gizartea eta Estatua, eta Estatua gizartean elkarrekin bizitzeko
ezinbesteko baldintza dena. Estatuak, Hobbesen ustez, botere gorena biltzen du eta errege edo
subirano absolutu batengan hezurmamitzen da. Hobbesek “Leviatan” deitzen dio.

Gizarte hitzarmena eta Estatua

Hitzarmen horren bidez gizabanakoek egoera naturalean beraiek zituzten eskubide
mugagabeak subirano baten eskuetan uzten dituzte. Orduan Estatua edo gizarte zibila sortzen
da, non borrokatzeko joera indibidualak kontrolpean gelditzen diren, subiranoaren botereari
izaten zaion beldurraren medioz. Estatua behin ezarriz gero, hitzarmena atzeraezina da.
Ordutik aurrera, botere subiranoa botere indibidual guztien batuketa da:

● Bere boterea absolutua eta banaezina da. (Botere desberdinak egongo balira elkar
mugatuko lukete) Subiranoaren menpe justizia dago, baita ongia eta gaizkia bereizteko
ahalmena ere. Bere eginkizuna ziurtasuna eta bakea bermatzea da, eta eginkizun hori
betetzeko, behar diren pribilegio guztiak izango ditu. Hiritarrek obeditu behar die, baina
Estatuak ez du inongo betebeharra hiritarrekiko. Hobbesek azpimarratzen du
hitzarmena hiritarren arteko dela, eta ez hiritarren eta subiranoaren artean. Subiranoak
duen subiranotasuna hitzarmen horretatik eratortzen da, baina subiranoa ez dago
ezeren menpe, ez eta Estatuaren legeen menpe ere ez. Estatu hori, subiranoarekin bat
egin dena, Leviatan-a da, “Jainko hilezkorra” deitzen diona, bere boterea absolutua
dela azpimarratu nahian.

● Subiranoak aginte erlijiosoa ere bereganatzen du, Estatuak aginte indenpendienterik
onartu ezin baitu: ”Bere eskuinean ezpata darama eta ezkerrean gotzainaren gurutzea”.
Eliza eta Estatua, beraz, bat egiten dira.

● Indarkeriaren erabilera zilegia Estatuari dagokio, eta beste inori, gizarte hitzarmenak
berekin baitakar hiritarrek subiranoaren eskuetan beraiek beren burua defendatzeko
duten eskubidea uztea. Gizabanakoak indarkeria erabiltzeko ahalmena subiranoari
eman dionez gero - bere berezko eskubide guztiak eman baitizkio - Estatuak

4 Iusnaturalismo: Gizakiaren izaerari lotuta dagoen zuzenbide naturala, gizartea sortu baino lehenagokoa dena eta
uko ezina dena, existitzen dela aldarrikatzen duen tradizio juridikoa.
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zilegitasuna dauka terrorea sistematikoki egiteko, eta horren bidez hiritarrei beren
burutik legeari desobeditzeko ideia kentzeko, ordena eta ziurtasuna bermatuz. Horrela,
Hobbesek oinarritzen ditu gizarte-bizitza eta bakea Estatuak eragiten duen beldurrean.
Beldur horren eragile nagusia zigorra izango zen.

● Subiranoak ezin du boterea neurrigabe erabili. Neurrigabeko botereak Estatua
ahulduko luke azken batean, hiritarren erresistentzia eragingo bailuke eta horrek,
hiritarrek bere Estatua defendatzeko prest egongo ez zirenez, beste Estatu
boteretsuago baten menpe gelditzeko aukera ahalbidetuko luke.

Hiritarrek Estatuaren aurrean duten  askatasunari dagokionez, legeek arautzen ez
duten ekintzetan mugatuta dago askatasun hori. Horrez gain, Hobbesek Estatuari desobeditu
ahal dion, Estatuak bere buruaren kalterako jokatzera behartzen badu - adibidez: bere burua
hiltzera behartzen badu edo bere kontra jotzen dutenen aurrean erresistentziarik ez azaltzera -,
hitzarmenaren xedea hitzarmen hori egin zuten gizabanakoak zaintzea baitzen.

Hobbesen filosofia politikoan giza-izaerari buruzko ikuspegi pesimista sumatu daiteke,
baina arrazoimenari esleitzen zaion ahalmena nolakoa den ikusita pesimismo hori arintzen da
nolabait. Hobbesek proposatzen duen Estatu totalitario horretan, subiranoaren jokaera
arrazionalak boterearen gehiegikeriak ekidin ditzake. Horregatik, Leviatan hori teknokrata
batzuek erabiltzen duten makina gisa ulertu izan da, subiranoek eduki ditzakeen giza-ahuleziak
arintzeko modukoa.

Hobbesek deskribatzen duen botere absolutuak ez du zer ikusirik jainkozko
zuzenbidean erregeen boterea oinarritzen duen teoriarekin, Frantzian garatu zena. Zentzu
horretan, Hobbesen teoria iraultzailea dela esan daiteke, gizarte-bizitzarako botereak duen
garrantzia nabarmentzen duena eta, horregatik, errealista dela esan daiteke, Maquiavelok
proposatu zuenaren antza. Hobbesen teoriak absolutismoaren justifikazioa dugu, baina bere
garaiko testuinguru historikoan kokatu behar dugu: Intolerantzia erlijiosoa nagusitu zen Europa
osoan, eta Ingalaterran iraultzak eta boterea lortzeko gatazka zibilak gertatu ziren.

4. JOHN LOCKE ETA LIBERALISMO POLITIKOA

John Lockek (1632-1704) filosofia, natur zientziak eta medikuntza ikasi zituen
Oxfordeko unibertsitatean. Unibertsitate horretan irakasle zelarik, Descartes eta Hobbesen
pentsamenduak bere interes intelektuala erakarri zuen. Shaftesburyko kondea zen Lord
Ashleyren ahokulari bihurtu zenean politika-munduan sartu zenean buru-belarri. Lord
Shaftesbury whig alderdiaren sortzailea zen, ikusi dugun moduan, burgesia liberalaren
interesak eta Parlamentuaren autoritatea defendatzen zituena monarkiaren aurrean.

Hurrengo urteetan, John Lockek Lord Shaftesburyrengan eragin zuten gorabehera
politikoak pairatu zituen eta bi aldiz Carlos IIa erregea zelarik erbesteratu beharra izan zuen.
Lehenbiziko erbestealdian Frantzian hartu zuen bizileku, eta bertan lau urte eman zituen, bere
lan nagusia prestatzen zuelarik: Giza ulermenari buruzko Saiakera. Bigarren erbestealdian
Holadara jo zuen, eta orduan Guillermo Orangekoa Ingalaterrara itzultzeko ahaleginetan parte
hartu zuen. Ingalaterrara itzuliz gero, erregimen liberalaren defendatzaile eta ordezkari
ospetsuen bihurtu zen. Hurrengo urteetan, idazteari ekin zion Lockek eta 1690an aipatutako
Saiakera argitaratu zuen, arrakasta handia jasoz. 1704. urtean hil zen, Londonetik hurbil
zeukan bakarlekuan, Essex konderrian.Bere Saiakeraz gain, Gibernuari buruzko bi tratatu - non
botere absolutuaren kontrako iraultza justifikatu zuen - eta Tolerantziari buruzko Kartak - non
erlijiori buruz bere iritizia azaldu zuen - idatzi zituen.

Locke Enpirismo modernoaren sortzailea dugu eta liberalismo politikoari buruz
lehenbiziko teoria proposatu zuen pentsalaria. Arazo etiko eta politikoez arduratu zen beti, eta
horiei buruz azterketa zientifiko bat egiten saiatu zen, baina hori egiteko aldez aurretik
beharrezkoa zen gure ezagumenaren mugak zehaztea. Horren ondorioz, Lockek utzi zizkigun
ezagutzari buruzko teoria bat eta teoria politiko bat.
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4.1. Ezagutzari buruzko teoria.

Lockeren hausnarketaren abiapuntuan Descartesengandik aldendu zuen gauza bat
aurkitzen dugu: Arrazoimenari buruz berak zuen kontzeptua. Descartesek ez bezala, Locke ez
zuen pentsatzen arrazoimena bakarra, ahalguztiduna eta hutsezina zela. Lockeren ustez,
arrazoimena desberdina da gizaki bakoitzarengan; ez da ahalguztiduna, berak ez baitu ekoiztu
erabiltzen dituen printzipioak eta edukiak - erabiltzen dituen edukiak eta erabiltzeko arauak
esperientziatik jaso baititu -; eta ez hutsezina, lortu dezakeen ezagutza probablea baita, ez
ziurra. Hala ere, Lockek pentsatzen zuen arrazoimena dela jakintza ororen gidaria, baita
fedearen gidaria ere, fedea bera hautatzeko arrazoimena gidaria baita. Arrazionalismoren
aurrean, ideia jaiotzetikoak ez daudela defendatu zuen: jaio baino lehen gure ulermena paper
zuri bat bezalakoa da -”tabula rasa”- non ez dagoen ezer idatzita. Ideia jaiotzetikorik ez badago,
gure ezagutzaren muga esperientzia da.

Bestalde, Descartesek bezala, Lockek pentsatzen zuen gure ezagutzaren edukiak
ideiak direla. Kontua da nola eratortzen diren esperientziatik. Hori azaltzeko, aldez aurretik
ideiaren kontzeptua argitu beharra dugu:

● Ideia da ezagutzen dugun oro, barneko esperientziatik edo kanpoko
esperientziatik eratorriz: hau da, sentipenaren ondorioa edo gogoetaren
ondorioa. Saiakeran honako definizioa aurkitzen dugu: ”gizakiak pentsatzen
duenean adimenaren objektu den oro”, hautematea, nozioa edo ezagutza.

● Ideia, bestalde, errealitatearen irudikapena da.

Ideia motak

Ideien jatorria ikertzeko, Lockek pentsatzen du beharrezkoa dela ideiak elkartzeko
gertatzen diren mekanismo psikologikoak aztertzea (enpirista guztiek egingo zuten moduan).
Azterketa hori hasterakoan ideia motak bereizi zituen:

● Ideia bakunak. Adimenak jasotzen dituen horiek dira, eta beste ideia batzuez
osatuta ez daudenak. Lockeren ustez, hauek ezagutzaren atomoak izango
ziren. Bere jatorria kanpoko esperientzian egon daiteke (setipena) edo barneko
esperientzian (gogoeta).

- Sentipenetatik eratortzen diren ideiak:

❏ Sentimen bakar batetik erator daitezke (ikusmena,
entzumena,..) edo sentimen batzuetatik (espazioaren ideia,
figura, geldirik egotearen ideia edo mugimenduaren ideia).

❏ Ideia guztiak ez dira ezaugarri objektibo baten irudiak: izan
ditzakegu ideia bakunak ezaugarri objektiboei dagozkionak
(primarioak) - objektuetan daudenak (figura, mugimendua, eta
abar)- o ezaugarri subjektiboei dagozkionak (sekundarioak)
- objektuetan eza daudenak (kolorea, usaina, tenperatura,..),
ezaugarri primarioen konbinaketak guregan eragiten dituenak.

- Gogoetatik eratortzen diren ideiak. Barneko esperientziatik eratortzen diren
sentipenei buruzko hausnarketaren emaitzak dira. Beraz, beren edukiak
kontzientziaren egoera subjektiboak dira. Hau da, ideia hauek sortzen dira gure
adimenak bere eragiketen gaineko kontzientzia hartzen duenean (pentsatzen,
oroitzen, hautematen, uste, eta abar egiten dugunean).
-  Aldi berean, sentipen eta gogoetatik eratortzen diren ideiak, hala nola plazer
eta oinazeari dagozkionak.

Ideia bakun horiek gure ezagumenaren lehengaia dira. Gure gogamenak badu jarduera
paibo bat eta jarduera aktibo bat. Alde batetik, gure gogamenak esperientziatik jasotzen ditu
ideia bakun horiek (jarduera pasiboa), ez du ideiak sortzeko ahalmenik, bestaldetik, ideia bakun
horien artean erlazioak ezartzen ditu (jarduera aktiboa).
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● Ideia konplexuak. Gure gogamenak eratzen dituenak dira, ideia bakunak
elkartuz edo konbinatuz. Hiru mota berezi zitue Lockek:

○ Substantziak. Berez existitzen diren gauza partikularrak irudikatzen
dituzten ideiak dira. Ideia hauek eratzen dira ezaugarriei - akzidenteei -
dagozkien ideia batzuk kontuan hartzen ditugunean, azken ideia horien
euskarritzat hartuz. Ezaugarri horiek banaka hauteman ditzakegu,
baina ezin dugu substantzia deitzen dugun euskarri hori hauteman.
Lockek esango zuen: “substantzia zer den ideiarik ere ez daukagu eta
hark egiten duenari buruz ideia nahasi eta ilun bat besterik ez
daukagu”, substantzia “zer den ez dakidan zerbait” da, ezagut ezin
dena. Adibidez, arrosaren ezaugarriak hautematen ditugu - kolore bat,
usain bat, testura bat, forma bat -, ezaugarri horiek gure gogamenean
elkartzen ditugu arrosari dagokion ideia konplexua eratzeko. Bere
Saiakeran Lockek azaldu zuen nolakoa den ideia bakunak elkartzeko
gauzatzen den prozesua psikologikoa: “...ezin dugu pentsatu ideia
bakun horiek nolatan iraun dezaketen berez, substratum edo
euskarriren bat ezarri ohi diegu; han diraute, handik datoz eta
horregatik hari substantzia deitzen diogu”. Prozesu hori bere
substantzia pentsatzaileekin ere gauzatzen da: gure gogamenak
barneko eta kanpoko hautemateak biltzen ditu eta niari dagokion ideia
konplexua eratzen du. Laburbilduz, ez dakigu zer den substantzia, bere
existentzia suposatzea arrazionala bada ere. Ezin dugu, beraz,
kontzeptu metafiskoei buruz benetako ezagutzarik eduki.
Hala eta guztiz ere, Lockek Descartesek definitu zituen hiru
substantzien existentzia onartu zuen:

❏ Substantzia pentsatzailea (nia). Geure existentzia ezagutzen
dugu intuizioz5 (Descartesen cogito onartu zuen).

❏ Errealitate materiala (mundua). Errealitatearen existentzia
sentipenaren bidez ezagutzen dugu6 (errealitatea irudikatzen
duen ideiak berak bere existentzia suposatzen du).

❏ Substantzia infinitua (Jainkoa) Jainkoaren existentzia
demostrazioaren7 bidez ezagutzen dugu (demostrazio horren
oianrria kausaren kontzeptua da: Jainkoa gure existentziaren
lehen kausa da.)

○ Moduak. Substantzien menpekotzat edo haien aldaketatzat hartzen
diren ideia konplexuak. Adibidez: triangeluari dagokion ideia
substantzia bati lotuta existitzen da, ez bestela. Triangelua existitzen
da horren forma duten gauzetan eta ez berez.

○ Erlazioak. Ideia konplexuen azken mota erlazioa deitzen dioguna da,
ideia bat bestearekin hartu eta alderatzean datzana.Horiei esker,
mundua antolatuta dagoen osotasun gisa hautematen dugu: kausa-
efektua, identitatea, aniztasuna,...

Ideien jatorria eta dauden motak azaldu eta gero, Lockek lengoaia aztertu zuen, ideiak
hitzen bitartez adierazten baititugu: ideiek gauza partikularrak irudikatzen dituzte, baina
gogamenak abstrakzioa egin dezake, hau da, ideia partikularren artean dauden antzekotasunak
eta desberdintasunak hauteman ditzake, eta horri esker ideia orokorra eratzen du, zeinu

5 Intuizioa: Egia bati buruzko hautemate zuzena, inongo bitartekorik gabe. Horrela hautematen duguna dudatu ezina
da eta lor dezakegun ezagutza argiena da.
6 Sentipena: Sentimenen bidez jasotzen dugun hori.
7 Demostrazioa: Lockeren pentsamenduan demostrazioa eta  dedukzioa sinonimoak dira. Jainkoaren existentziaren
demostrazioa gure existentziaren lehen kausaren beharrezkotasunean datza.
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konbentzional baten bidez irudikatzen duguna, hitza, hain zuzen ere. Hitz orokor horien bidez
gauzak biltzen eta sailkatzen ditugu (generoak, espezieak,.. ), baina - tradizio nominalistari
jarraituz - Lockek esango zuen existitzen den gauza bakarra indibiduo partikularra dela (Neska
ez da existitze errealitatean. Errealitatean existitzen dena neska jakin hau da, Ainhoa.)

Lockek ez zuen ukatu esperientziatik eratortzen ez diren kontzeptu batzuen balioa,
substantziarena adibidez, baina bere enpirismoak zalantzan utzi zuen horiei buruzko ezagutza.
Lockek bide bat ireki zuen, eta David Hume bide horretatik ibiliko zen gailurrera iritsi arte.
Bestalde, Lockek metafisikari dagokionez zituen kontzeptuek eta ulerkerak ondorioak ekarriko
lituzkete politika eta moral arloetan.

 4.2. Teoria politikoa: Liberalismoa

Pentsamendu politikaori dagokionez, Locekek egin zuen ekarpena funtsezkoa izan zen,
eta honako lan hauetan bildu zuen: Gobernu zibilari buruzko bi tratatu eta Tolerantziari buruzko
karta.

Egoera naturala.

Lockeren gogoeta politikoaren abiapuntuan - Hobbesen kasuan bezala - zuzenbide
naturalaren kontzeptua dugu: Egoera naturalean indarrean zegoen lege naturala existitu zen,
hau da, gizartea sortu baino lehen indarrean zegoena. Lege hori arrazoia bera da. Arrazoiak
gizaki guztiei irakasten die berdinak eta bizitzeko eta jabetza izateko eskubidea erabiltzeko
askeak direla. Arrazoiak norberaren eskubide naturala mugatuta dagoela ere irakasten die:
Norberaren eskubidearen muga besteen eskubidea da (Horretan Hobbesengandik aldendu
zen). Beraz, beharrezkoa da elkarren arteko errespetua. Errespetu horrek ez du ukatzen lege
naturala hausten dutenak zigortzeko aukera. Hobbesek ez bezala, Lockek ez zuen pentsatzen
egoera naturalak ezinbestez gerra berekin dakarrela. Gerra sortuko zen gizabanako batzuek
beren borondatea besteen gainean indarkeriaz inposatuz gero.

Gizarte hitzarmena

Gizakiak elkartzen dira eta elkarbizitza antolatzen dute gizartea osatuz. Gizarte
sortzerakoan hitzarmen bat egiten dute gerra ekidin eta berezko eskubideak errespetatzen
direla bermatzeko. Beraz, botere zibila8 sortzeak ez dakar berekin berezko eskubideak galtzea
(justizia administratzekoa izan ezik).

8 Botere zibila: Gizakoion beren artean egiten duten gizarte hitzarmenetik sortzen den boterea da. Bere legitimazioa
hiritarren arteko adostasunaren emaitza izatea da.

IDEIAK

Bakunak
(gogamenak jasotzen ditu,
modu pasiboan)

Konplexuak
(gogamenak eratzen ditu
ideia bakunak konbinatuz,
modu aktiboan)

Sentipena (kanpoko esperientzia)

Gogoeta  (barneko esperientzia)

Sentipena eta gogoeta

Substantziak (berez existitzen diren gauzak)

Moduak (substantziaren agerpenak )

Erlazioak (Ideia batzuk bete batzuen ondoan
jartzea)
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Egoera naturalean askatasuna inongo borondateren menpe ez egotea zen, baina
gizartean askatasuna denon artean hautatzen dugun boterearen menpe baino ez egotea da.
Botere hori, hiritarrek aske hautatu dutena, ezin da, inola ere ez, ez absolutua, ez arbitrario
izan, Hobbesek esan zuen moduan. Arrisku hori ekiditeko, Lockek botere-banaketa proposatu
zuen:

● Botere legegilea: guztiontzat berdinak eta herri osoaren onerako diren legeak
egin behar ditu. Botere hori batzar bati dagokio.

● Botere betearazlea: Botere legegilearen menpe egon behar du eta horri
kontuak eman behar dizkio. Bere eginkizuna botere legegileak egindako legeak
betearaztea da. Botere betearazleari lotuta egon behar da botere federatiboa,
beste Estatuekiko harremanak kudeatu behar dituena.

Locke, proposamen horri esker, ideologia liberalaren ordezkari bihurtu zen:
monarkiaren boterea mugatu zuen - erregeen boterea jainkozko jatorria duelako teoria ukatuz -
eta erregea eta parlamentuaren arteko bereizketa legitimatu zuen, 1688.ko iraultzaren eskutik
Ingalaterran behin betiko ezarriko zen bereizketa, Guillermo Orangekoa errege bihurtu zenean.
Horrez gain, Lockek pentsatzen zuen herriak izan behar zuela, azken batean, gobernarien
jarduera epaitu beharko zuena: Lockek defendatu zuen - Hobbesek ez bezala - herria dela
botere gorena eduki behar duena, botere legegile eta botere betearazlearen gainean, eta,
neurrigabekerian eroriko balira, botere horiei aurre egiteko eskubidea du herriak, erresistentzia
aktibora joz.

Tolerantzia erlijiosoa

Tolerantziari buruzko kartan, Lockek Estatu eta Elizaren arteko mugak ezarri zituen.
Estatuak ongi zibilez arduratu behar du (bizitza, askatasuna, jabetza), baina ez arimaren
salbamenaz. Bestalde, fedea ezin da indarrez inposatu. Beraz, Botere zibilak ezin du gai
erlijiosoetan eskuartu, eta Elizak ere ez du hori eskatu behar. Elizak, bere aldetik, ezin du gai
zibiletan eskuartu eta ezin du indarrez jokatu.

Tolerantzia horrek, hala ere, bere mugak ditu: intoleranteekin ezin da toleranteak izan,
ez, eta ere ez Jainkoa ukatzen dutenekin. Oro har, Locke Estatu tolerante baten alde dago,
erlijioari dagokionez. Horrela egin zion aurre garai hartan Europan oso bizia zen problema bati,
batez ere Ingalaterra, non borroka politikoak jarrera erlijiosoen menpe zeuden.

4.3. Teoria morala

Lockeren teoria morala printzipio enpiristen menpe dago. Printzipio enpirista horien
arabera, gure ezagutza guztia esperientziarik eratortzen da eta, beraz, bere oinarrizko edukiak
ideia bakunak dira. Halaber, printzipio horretatik ondorioztatzen da ez dagoela ideia
jaiotzetikorik. Printzipio horietatik eratortzen da moralari dagokion beste printzipio bat: Ez dago
printzipio moral jaiotzetikorik eta ez printzipio moral unibertsalik. Esperientziatik abiaturik Lockek
ondorioztatu zen ez dagoela gizaki guztiok onartzen dugun egia praktikorik - hau da, moralari
dagokionik, gure ekintzak agintzen dituenik-.

Lockek ez zuen moralari buruzko trataturik idatzi, baina bere Saiakera arreta handiz
irakurtzen badugu aurki dezakegu berak zuen uste sendo bat: Etikak oinarri arrazionalak eduki
behar ditu. Berak esan zuen :“printzipio moralek, ordea, arrazoiketa eta diskurtsoa behar dute,
eta adimena erabiltzea ere bai, beren egiaren ziurtasuna deskubritzeko” Lockeren ustez, ongi
eta gaziki morala lege betetzearen ondorioa den plazera (saria) eta lege haustearen ondorioa
den oinazea (zigorra) besterik ez dira. Hiru lege mota daude: lege jainkotiarra (bekatua eta
betebeharra bereizten dituena), lege zibila (delitua eta errugabetasuna bereizten dituena) eta
iritzizko legea edo lege filosofikoa (bizio eta bertutea bereizten dituena). Azken hori tokian
tokiko irizpen, arau eta usadioen araberakoa da. Ikuspegi horren arabera morala ohituren
gaineko zientzia bat izango litzateke eta, beraz, arazo sozial bat, gizakia gizarte baten kidea
baita.

Kezka sozial hori izan zen Lockek zuen oinarrizko helburua. Bere pentsamendua denok
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jo beharreko iturria  izango zen  demokraziari buruzko kontzeptua argitzeko, eta lege naturalari
buruz berak proposatu zuen teoria giza-eskubideen defentsaren oinarria. Bere gogoetek
Ingalaterra ez ezik, Frantzian, Ilustrazioaren jaioterrian, ere eragin handia izan zuten -
Voltaireren lanen bitartez bere pentsamendak Frantziako Iraultzean eragina izan zuen -.
Halaber, Estatu Batuetako Konstotuzioan (1787) soma daiteke Lockeren pentsamenduaren
eragina. Egia da giza eskubideen kontrao hainbat iritzi aurki daitezkeela Lockeren idatzietan,
(baldintza jakin batzuetan esklabotza justifikagarria dela edo “bidezko konkistetan” gizakiak
erahiltzea onargarria dela defendatu zuen)  baina, hala eta guztiz ere, Locke giza eskubideen
aldeko defentsan aitzindaritzat har daiteke, eta gizabanakoen askatasun eta eskubideei buruz
berak zituen ideiak gure garaiko pentsaera moralaren barne daude, oinarrizko edukiak izanik.

5. GEORGE BERKELEY: MATERIA UKATZEA

George Berkeley (Irlanda, 1685- Oxford, 1753) Dublinen ikasi zuen eta bertan apeztu
zen Eliza anglikanoan, eta geroago Cloyneko gotzaina izan zen. Lockeren filosofia eta tradizio
platonikoaren arabera hezi zuten. Malebranchek arrazionalismoarekin egin zuen moduan,
Berkeley enpirismoaz baliatu zen erlijioaren apologia egiteko eta materialismo, eszeptizismo eta
ateismoari aurre egiteko, jarrera horien kontra borrokatzea bere interes handiena izanik.
Berkeleyren filosofiaren oinarriak berak idatzi zuen Giza ezagumenaren printzipioei buruzko
Tratatua izeneko liburuan aurki ditzakegu:

● Nominalismo erradikala. Bere ustez, filosofiaren akats larriena gogamena ideia
abstraktuak eratzeko gai dela pentsatzea da. Triangelu bat bururatzen dugunean,
triangelu jakin bat da, zehatza eta partikularra. Ockhamen pentsamenduari jarraituz,
Lockek onartu zituen ideia orokorrak ere ukatu zituen. Berkeleyren ustez, ideia
orokorrak zeinu linguistikoak besterik ez dira.

● Inmaterialismoa. Lockek bezala, Berkeleyk Descartsek ezarritako printzipioa onartu
zuen: ezagumenaren objektua ideia da, ezagut ditzakegu ideiak, besterik ez. Eta
printzipio horretan oinarrituz, azken muturrera iritsi zen. Ezin dugu inongo arrazoirik
aurkitu ideia horiek errealitatean dagoen zerbait irudikatzen dutela azaltzeko. Materia
ez da existitzen. Eta gauzak ideiak dira, besterik ez.

● Espiritualismoa. Berkeleyk, beraz, gorputzen existentzia ukatu zuen. Existitzen den
gauza bakarra gogamena da, hautematen duen nia, horren gaineko ziurtasun
intuiziozkoa baitugu. Gogamenak ez ditu ideiak sortu, beraz, Jainkoarengan jatorria
dutela ondorioztatu behar dugu, eta Jainkoak gugan ipintzen ditu. Berkeleyk, beraz, bi
substantzia existitzen direla defendatu zuen, eta biak espiritualak, materiagabeak dira:
gogamena eta Jainkoa. Lege naturalak Jainkoaren jakinduriaren adierazpenak dira,
horien bidez Jainkoak ideiak ekoizten ditu sentimenetan.

Berkeleyren ikuspegitik, materia existitzen dela baieztatzea ateismoaren oinarri nagusia
da. Materia benetan existitzen dela onartzen bada, Jainkoaren existentzia ez zen beharrezkoa
izango, gugan dauden ideien kausa materia bera izango baitzen.

6. DAVID HUME: ENPIRISMO ERRADIKALA

David Hume Edimburgon jaio zen 1711. urtean. Zuzenbide ikasketak egin zituen. Behin
Humek berak esan zuen ikerketa filosofikoekiko arbuio jasanezina sentitua zuela. 1734.ean
Frantziara joan zen eta La Flècheko ikastegian – Descartesek ikasi zuen ikastegian bertan –
Giza izaerari buruzko Tratatua idatzi zuen, 1739.an Londonen argitaratu zutena. Berak espero
ez zuen bezala, lan horrek ez zuen arrakasta handirik jaso, eta esan daiteke, pentsalari
eskoziar honen lehenbiziko porrot filosofikoa izan zela. Urte bat geroago lan horren laburpen
bat (Abstract) argitaratu zuen, egilearen izenik azalarazi gabe. 1742. urtean Saiakera moralak
eta politikoak argitaratu zituen, eta orduan bai harrera ona jaso zuen bere lanak. 1744. urtean
Edimburgoko unibertsitatean Etikako katedra eskuratzen saiatu zen, baina ez zuen lortu.
Handik gutxira kontinentera bidaiatu zen, St. Clair jeneralaren idazkari gisa. 1748. urtean
Londonen Giza ulermenari buruzko ikerketa argitaratu zuen, non Tratatuaren lehen zatia
berridatzi zuen, eta berriz ere porrot egin zuen, ez zuen berak espero zuen harrera jaso. Urte
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batzuk geroago, Edimburgoko Unibertsitateko bibliotekari izendatu zuten eta orduan Moralaren
printzipioei buruzko ikerketak argitaratu zituen (1752), Tratatuaren bigarren zatia berridatziz, eta
Erlijioaren historia naturala (1754) argitaratu zituen.

1762. urtean Frantziara bidaiatu zuen berriz ere, oraingo horretan Pariseko enbaxadore
britainiarraren idazkari gisa. Parisen eman zituen urte horietan intelektual frantziarrekin
harremanatzeko aukera izan zuen, eta harrera ona jaso zuen Entziklopedia egiten ari ziren
filosofo ilustratuengandik: D`Holbcah, Diderot, D’Alembert, Voltaire, Rousseau.

Ingalaterrara itzuli zenean, Rousseau berarekin joan zen eta bere etxean hartu zuen
Humek. Hala ere, berehala sortu ziren liskarrak beraien artean eta Rosseauk harreman hori
bertan behera uztea erabaki zuen. Orurako, Humek egoera ekonomiko ona eta ospe handia
zituen, Eliza katolikoak bere lanak liburu debebekatuen zerrendan sartuak bazituen ere. Hortik
aurrera oso bizitza lasaia izan zuen Edimburgon eta 1776. urtean hil zne. Berak esana utzi
zuen moduan, bere heriotza eta gero Erlijio naturalaren inguruko elkarrizketak argitaratu zituen,
1752.an idatziak zituenak.

Ingalaterrako Ilustrazioa.

Filosofo enpirista nagusiak XVII.mendean bizi ziren, baina Hume XVIII mendean bizi
zen. Hau da, Argien Mendean bizi zen, eta Ilustrazioaren mugimenduaren barne kokatu behar
dugu filosofo eskoziar hau. Ingalaterran sistema parlamentarioa sendotu eta gero sortu zen
Ilustrazioa. Bere ezaugarria nagusiak hauxek ziren:

● Aurrerapenarenganako fedea. Zientziaren eskutik lortutako garapen
teknologikoari esker gizakiaren bizitza hobetzea bultzatuz.

● Munduari buruzko ikuskera zientifikoa lortu nahia (garai hartan Newtonen fisika
ekarri zuena bezalakoa).

● Balore tradizionaletik askatzea.

Ingalaterran, horiez gain, aipatu beharrekoak dira bertan garatu ziren ezaugarriak:

● Teoria politiko liberalen zabaltzea, Lockeren eskutik sortu zirenak,
Estatuaren boterearen aurrean gizabanakoen eskubideak aldarrikatuz.

● Fenomeno erlijiosoa ulertzeko modu arrazionala, deismoa, nolabaiteko erlijio
naturala, erritorik eta dogmarik gabekoa, Jainko kreatzailearen existentzia
onartzen zuena, baina naturako gertaeretan eskuartzen ez duena, eta, beraz,
mundua lege naturalen agintzapean dagoela defendatzen zuena.

● Filosofia moralaren garapena, sentimendu altruista9 moralaren oinarria izan
behar zela defendatzen zuena (Shaftesbury, Hutcheson). Korronte etiko
horretan Humeren morala gailurra izango zen.

6.1. Ezagutzari buruzko kritika.

Hume enpirismoa bere azken muturrera eraman zuen filosofoa izan zen, printzipio
enpiristetik azken ondorioak atera zituena. Bere asmoa ezagutzaren aurrerapenerako bere
ekarpena egitea, zientzia bakar bat eraikiz - Descartesek proposatu zuen moduan-. HUmeren
ustez, zientzia hori gizakiari buruzkoa izango zen, giza izaerari buruzkoa, gainontzeko zientzien
oinarria izango zena. Helburu hori lortzeko, printzipio enpiristetan oinarrituko zen eta Newtonen
zientzia eredutzat hartuko zuen. Newtonek bezala, Humek ez zuen hipotesirik formulatu giza
izaerari buruzko azalpen oso bat emateko. Newtonek gorputzen mugimendua azaltzen duten
lege naturalak aurkitu zituen. Humek horrelako zerbait egin nahi zuen giza izaerari buruz: ideiak
erlazionatzeko gogamenak aplikatzen dituen lege psikologikoak aurkitu nahi zituen, eta horietan

9 Altruista: Altruismoa agertzen duena; besteez kezkatzen dena.
Altruismoa: Besteren onaz kezkatu eta arduratzeko joera, norberaren interesek eragindakoa ez dena.
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giza ezagutza oinarritu. Hasiera batean horrelako poiektu handi zuen, baina azkenean zerbait
xumeagoa egin zuen Humek: ezagutzaren gaineko azterketa kritiko ba egin zuen,
ezagumenaren mugak eta ezagutzeko dituen posibilitateak zehaztuz.

Hume Lockeren enpirismoa bere egin zuen, baina, Berkeleyk pentsatu zuen moduan,
Humek pentsatzen zuen beharrezkoa dela gure ideiek errealitatean dagoen zerbait irudikatzen
dutela justifikatzea. Bestalde, Berkeleyren aurkako erreakzio gisa, metafisikari buruzko kritika
behin betikoa egin zuen ezagutza zientifikorik ez duela azalduz, eta, baita ere, bere garaiko
zientziari buruzko kritika, beti ere egiaren irizpidea esperientzia dela ezarriz.

Ezagutzaren osagaiak: inpresioak eta ideiak.

Ezagutzaren osagaiak aztertzerakoan, Hume Lockerengandik aldendu zen. Lockeren
planteamenduan “ideia” ezagutzaren eduki oro da. Humek gure gogamenaren edukiak bi
motatan bereizi zituen:

● Inpresioak. Sentimenen bidez ditugun hautemateak edo pertzepzioak dira.
● Ideiak. Gogamenean agertzen diren inpresioen kopiak edo irudikapenak dira. Beraz,

ideiak inpresioetatik eratortzen dira.

Horren arabera, mahai bat ikusmenaren bidez hautematen dugunean, mahai horri
dagokion inpresioa mahai hori dagokion oroitzapena baino biziagoa da. Bigarren kasu horretan
gure gogamenena agertzen dena mahai horri dagokion ideia da, eta ideia hori noizbait
sentimenen bidez izan dugun inpresio batetik eratortzen da.

Humek esan zuen inpresioak zein ideiak izan daitezkeela:

● Bakunak: Deskonposatu ezin daitezkeenak. Adibidez: kolore bati dagokion inpresioa
edo ideia.

● Konplexuak: Deskonposatu daitezkeenak. Adibidez: sagarrari dagokion inpresioa edo
ideia beste batzuetan deskonposatu daiteke: kolorea, forma, pisua, eta abar.

Gure ulermenaren eduki guztiak edo inpresioak edo ideiak dira, horiez gain ez dago
ezer gure ulermenean. Hortaz, gure gogamenaren eduki guztiak sentimenezko
esperientziatik eratortzen dira: gure ulermenean ez dago ideia jaiotzetikorik, ez ideia
abstrakturik. Berkeleyk esan zuen moduan, ideia abstraktuak ideiak partikularrak dira, horien
antzekoak diren beste ideia partikularren zeinuak dira, besterik ez.

Humeren enpirismo erradikalaren oinarri inpresio eta ideien artea ezarri zuen
bereizketa hori da. Bereizketa horretan oinarriturik, egiaren irizpide zorrotz bat ezarri zuen
Humek. Ideia bat egiazkoa izango da ideia horri dagokion inpresioa aurkitzea posiblea
bada. Inpresioen eta ideien arteko korrespondentzia hori (kopiaren printzipioa) betetzen ez
bada, Humek ez zuen kontzeptu baten egiazkotasuna onartuko: Beraz, termino filosofiko bat
esanahirik edo ideiarik gabe  erabiltzen delako susmoa badugu (askotan gertatzen ohi den
bezala), nahikoa da ustezko ideia hori zein inpresiotik eratortzen den ikertzea, eta ezinezkoa
bada inpresio bat kontzeptu horri egokitzea, gure susmoa egiaztatuko genuke. Ondorioz,
esperientzia da gure ezagutzaren jatorria eta muga.

Ideiak elkartzeko legeak.

Ideiak gure ulermenari ordena baten arabera azaltzen zaizkie  eta ez modu kaotiko
batean. Hori horrela gertatzen da ideiak lege batzuen arabera elkartzen direlako. Lege horien
arabera, ideiek “indar leun batez” elkar erakartzen dute (Newtonek Unibertsoko gorputzei buruz
esan zuen moduan: horiek elkar erakartzen dute “Grabitazio unibertsalaren legearen arabera”)
Lege horien arabera gure ulermena ideia batetik beste ideia batera pasatzen da. Humek hiru
lege direla azaldu zuen:

● Antzekotasuna: Pertsona baten argazkia ikusten badugu, pertsona hori bera
gogora etorriko zaigu.

.
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● Albokotasuna:Espazioan zein denboran. Etxe bateko gela batek gainontzeko
gelak ekarriko lituzke gogora.

● Kausalitatea: Zauri bat ikusteak, kausa-efektuaren arteko erlazioaren arabera,
zauri horrek eragiten oinazeaz pentsatzera eramaten gaitu.

Espazioan eta denboran dagoen albokotasunaren erlazioa gertakizunei buruzko
ezagutzan oso inportantea da.

Ezagutza motak.

Humek galdetu zuen zein izan daitezke posible diren ezagutza motak, zein diren gure
eskura egon daitezkeenak, eta horren ondorioz bi ezagutza mota ezarri zituen. Humek
egindako bereizketa horri “Humeren sardea” deitzen zaio, eta Leibnizek egin zuenaren antza
du.

● Ideien arteko erlazioei buruzko ezagutza. Ideia guztiek bere oinarri dute inpresioetan.
Hala ere, ideien artean erlazioak ezar ditzakegu errealitatearen menpe egon gabe.
Adibidez, ez dugu esperientziara jo behar honako proposizio hau egiaztatzeko:
“osotasuna zatia bainoa handiagoa da”. Kasu guztietan egiazkoa da, osotasunaren
ideiaren eta zatiaren ideiaren arteko erlazioari buruz ari baita, eta erlazio hori beti
berdin-berdina da. Ideien arteko erlazioak ez daude gertakizunen menpe. Erlazio horiek
azaltzen dituzten proposizioak analitikoak -unibertsalak eta beharrezkoak dira, beren
predikatua subjektuaren kontzeptuaren berna baitago - eta horien kontrakoa ezinezkoa
da. Ezagutza mota honetan matematika eta logika ditugu, eta bere arrazonamenduak
demostratu daitezke.

● Gertakizunei buruzko ezagutza. Gertaerei buruzkoa da eta bere egiaztatzea
esperientziaren menpe dago - hau da inpresioen menpe, sentimenezko hautemateen
menpe -. Adibidez, honako proposizio honek dioena “Suak gorputzak berotzen ditu”.
Azaltzen duena egiazkoa den jakiteko egiaztatze enpirikoa behar dugu. Gertakizun
baten kontrakoa posiblea da beti, eta inoiz berekin kontraesanik ez dakarrenez, gure
gogamenak bereizi eta erraz egiazkoa eta errealitatearekin bat datorren zerbait izango
balitz bezala  ezagutzen du. “Eguzkia bihar sortuko da” eta “Eguzkia ez da bihar
sortuko” bi proposizio horiek aztertzen baditugu, biak adigarriak eta kontraesanik
gabekoak direla ondorioztatuko dugu. Gertakizunei buruzko egiak, beraz, ez dira
beharrezkoak, ez dira ideien arteko erlazioei buruzko egiak bezalakoak, gertakizun
baten kontrakoak ez dakar kontraesanik berekin (ez dago kontraesanik honako
proposizio honetan: “suak ez ditu gorputzak berotzen”). Ezagutza mota hori da zientzia
enpirikoei dagokiona. Humek ondorioztatuko zuen  bere argudiaketak probableak
direla (beraien demostrazioa egiteko aukera egongo balitz beharrezkoak izango
lirateke).

Gertakizunei buruzko arrazoibide guztiak, Humeren ustez, kausa-efektuaren erlazioan
oinarritzen dira. Beharrezkoa da, beraz, erlazio hori aztertzea, horren menpe baitago zientzia
enpirikoei ematen diogun balio zientifikoa, fisikaren kasuan gertatzen den bezala.

Kausalitatearen printzipioari egindako kritika.

Gertakizunei buruzko ezagutza inpresioen eta horien oroitzapenen menpe dago.
Ezinezkoa da etorkizunean gertatuko den horren gaineko ezagutza, oraindik gertatu ez den
horri dagokion inpresiorik eduki ezin baitugu. Hala ere, gure eguneroko bizitzan ziurtzat jotzen
dugu hainbat gertakizun gertatuko direla: Adibidez, ziur gaude teontzia sutan jartzen badugu
bertan dagoen urak irakin egingo duela, edo billarreko bola batek beste baten kontra
jotzerakoan bigarren honen mugimendua eragingo duela.

Kasu horietan dugun ziurtasuna, Humeren ustez, esperientzian oinarritzen da eta ez
dedukzio arrazional batean. Hala ere, esperientzian ez dugu iraganean gertatu den hori
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etorkizunean ere gertatuko dela ziurtatzen duen ezer aurkitzen. Ziurtzat jotzen dugu iraganean
beti elkarren alboan gertatu diren bi gertaeren artean - erregulartasunez beti gertaera bat beste
baten ondoren gertatu denez- kausa-efektu baten erlazioa dagoela: ziurtzat jotzen dugu suak
beroaren efektua eragiten duela ezinbestez, lehenbiziko billarreko bola bigarren bolaren
mugimendua kausa dela. Hau da, inferentzia kausal batean oinarriturik, kausa-efektuaren
erlazioa konexio beharrezkotzat jotzen dugu, eta horren arabera kausatzat jotzen dugun
gertaera bat gertatu eta gero efektutzat jotzen dugun gertaera gertatuko dela ziurtzat jotzen
dugu, eta hori beharrezkoa dela.

Orduan, Humek planteatzen du konexio beharrezko hori egiaren printzipio enpirista
aplikatuz aztertu behar dugula: ideia bat egiazkoa izango da zein inpresiotik eratortzen den
aurkitzen badugu, zein inpresiori dagokion argitzen badugu. Humek planteatzen du ea aurki
dezakegun zein inpresiori dagokion konexio beharrezkoaren ideia. Eta agerian uzten du ezin
dugula aurkitu: ziurtatu dezakegun gauza bakarra gertaera bat beste baten atzean gertatzen
dela, iraganean izan dugun esperientzian beti horrela gertatu dela aurkitzen dugula.
Esperientzia horrek, hala ere, ez du justifikatzen horien artean konexio bat dagoela - egia esan
ezin dugu konexioa hori enpirikoki egiaztatu-, baina ohiturak konexio hori existitzen delako
sinestea sortzen du gugan. Sinestea sortzen da, bere ustez, ideia batekin batera ideia hori
egiazkoa delako sentimendu bizi bat izaten ihi dugunean. Sineste hori behar dugu bizitzeko, eta
nahikoa dugu bizitzeko. Ohiturak sortzen duen sinestea animalien sena bezalakoa da:
eguneroko bizitzan behar dugun gidari praktiko bat, baina, zentzu hertsian, ez da ezagutza
zientifikoa. Kausa-efektuaren erlazioa, beraz, gogamenak eragindako fikzioa besterik ez da,
bizitzarako baliagarria bada ere.

Sinestea ezinbestekoa da bizitzarako eta Humek horregatik onartzen du. Dena den,
beharrezkoa da noraino zabal dezakegun kausa-efektuaren erlazioari dagokion sineste hori.
HUmeren erantzuna hauxe da: Inferentzia kausalak (kausa-efektuaren erlazioan oinarritzen den
ondorioak) soilik esperientzian du balioa, hau da, bi inpresioren artean, hau da, sentimenezko
esperientziatik eratortzen diren hautemateen artean,  baina ezin dugu aplikatu inpresio bat eta
sentimenezko esperientziatik eratortzen den zerbaitekin erlazionatzeko.

Kausalitatearen gaineko azterketa horrek metafisikako kontzeptu tradizionalak
kritikatzera eraman zuen - substantzia, Jainkoa, arima - eta, beraz, lehenagoko filosofia osoa,
errealitatea esplikatzeko kausalitatea beharrezkotzat jotzen baitu.

6.1. Kontzeptu metafisikoei buruzko kritika.

Humek metafisika tradizionala kritikatu zuen, substantziari dagokion ideiarekin hasita.
Ezagutzaren muga sentimenezko esperientzia bada, eta, beraz, guk ezagutu dezakegunaren
mugak inpresioak badira, ez da posible azterketa zientifiko bat ideia abstraktuei buruz,
substantziari dagokion kontzeptua bezalakoak. Humek Berkeleyk egin zuen kritika bereganatu
zuen: ideia abstraktuak izen hutsak dira baina ez dute errealitatean dauden gauzak irudikatzen,
errealitatean partikular den hori besterik ez da existitzen.

Substantziaren kontzeptua erabiltzen dugu batera aurkitzen ohi dugun hautemate
partikular batzuen multzo bat izendatzeko, baina ezin dugu aurkitu kontzeptu horri dagokion
inpresiorik. Ondorioz, metafisikaren oinarrizko kontzeptua den substantzia bertan behera
erortzen da. Beraz, oro har metafisika ilusio bat da.

Hala ere, Humek arreta handiz aztertu zituen Descartesen ezarri zituen hiru
substantziak:

● Errealitate materiala (Mundua). Ezin dugu jakin gugandik kanpo objektuak existitzen
diren, ezagutzen dudan gauza bakarra inpresioek mugatzen dutena baita, eta ezin dut
inpresio horietatik harantzago jo. Egin genezake Lockek egin zuena: errealitatea
existitzen dela suposatu gure inpresioen kausa delako, hau da, inferentzia kausal baten
bidez. Baina Humeren ustez horrelako inferentzia onartezina da, inpresio bat
inpresioetatik harantzago dagoen zerbaitekin erlazionatzen baitu. Errealitatea suposizio
bat besterik ez da, baina ezin dugu horren egiaztatze enpirikoa lortu: ezin dugu horri
dagokion inpresiorik aurkitu.Munduaren ideia giza izaeran errotuta dagoen joera baten
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emaitza da: erreferentzia egonkorrak bilatzeko joera dugu, eguneroko bizitza errazagoa
egiteko estrategia bezala.

● Substantzia infinitua (Jainkoa). Aurreko arrazoibidea bezalako bat erabiliz, Humek
Jainkoaren existentzia frogatzeko erabiltzen ohi diren argudioak aztertu zituen. Argudio
ontologikoaren balioa ukatzeko nahikoa da existentzia gertakizun bat (matter of fact)
dela kontuan hartzea eta, beraz, bere kontrakoak ez dakar berekin inongo
kontraesanik: Jainkoa existitzea ez da beharrezkoa, ideia bati dagokion objektua ez
existitzea ez doa ideia horren kontra. (Zentauroaren ideiak zer aditzera ematen duen
gauza bat da, eta Zentuaroa existitzen ez dela baieztatzea ez dago bere ideiak aditzera
ematen duen horren kontra, ideia horren esanahia eta ez existitzearen artean ez dago
kontraesanik): gainontzeko argudioak a posteriorizkoak ziren: inferentzia kausalean
oinarritzen ziren, eta natura eta gizakia kausa den Jainkoaren efektuak direla ezartzen
zuten (horrela egin zuten Tomas Aquinokoak, Descartesek, baita Lockek eta Berkelyek
ere). Inferentzia kausala onargarria da bi inpresioren arteko erlazio bat esplikatzeko,
baina ez da hori gertatzen argudio horietan. Jainkori dagokion inpresiorik ezin dugu
aurkitu. Humeren ustez, Jainkoa baliorik gabeko hipotesi bat da, bere existentzia
frogatu ezin baitugu.

● Substantzia pentsatzailea (nia). Niaren existentziari dagokionez, Humek ezin du
inferentzia kausalean oinarritutako argudiorik erabiliz, aurreko filosofoek (Descartesek,
adibidez) nia berehalako intuizioz ezagutzen dugula esan baitzuten. Niari buruz beste
modu batean argudiatu zuen Humek. Berak esan zuen guk ditugun intuizioak inpresioei
dagozkiela, eta ez dago inpresio bat ere ez egonkorra denik, bata bestearen atzean
agertzen da eta bat agertzen denean aurrekoa ia ez dago. Niaren ideia egiazkoa
izateko, zein inpresiori dagokion aurkitu beharko genuke. Nia inpresio bat iznago balitz,
egonkorra izan beharko litzateke, baina ez dugu egonkorra den inongo inpresiorik.
Inpresioak berez iragankorrak dira.
Bestalde, nia ezin da inpresio bat beste inpresioen artean izan. Niak gure inpresio
guztiak biltzen dituen errealitate psikiko egonkor bat izan behar du. Nia izango zen
nolabaiteko eszenatoki bat non hautemateak agertzen eta desagertzen doazen. Baina,
niaren existentzia arrazionalki justifikatu ezina bada, nola da posible gure identitate
pertsonalaren gaineko kontzientzia edukitzea? Humek esango zuen gure identitatea
oroimenean oinarritzen dela: oroimenak batzuk beste batzuen atzean gertatzen diren
inpresioen arteko konexioa ezagutzea ahalbidetzen du. Gure akatsa da segida eta
konexioa gauza bera direla pentsatzea.

6.3. Fenomenismoa eta eszeptizismoa.

Hiru substantzia kartesiarrek ezin dute Humek egindako azterketa enpiristaren aurrean
tinko iraun. Baina Humeren asmoa ez zen substantzia horien existentzia ukatzea, baizik eta
substantzia horien justifkazio arrazionala ukatzea. Dena den, Hume ohartu zen bere azterketa
horretatik fenomenismoa eta eszeptizismoa ondoriozta daitezkeela:

● Fenomenismoa: Ezin dugu gugandik kanpo dagoen errealitatea ezagutu. Gure
hautemateak ezagut ditzakegu, besterik ez. Hautemateak fenomenoak dira,
hau da, gure gogamenean agertzen diren horiek.

● Eszeptizismoa. Ez da posible esperientziaren bidez ezagutza ziurra lortzea.
Humeren eszeptizismoa ez da Descartesen bezalakoa. Descartesen
eszeptizismoa metodologikoa zen. Humeren eszeptizismoa gure ahalmenak
aztertzetik ondorioztatzen da, azterketa horren ondorioa da. Ez da
eszeptizismo absolutua, helenismoaren garaikoa bezalakoa. Humeren
eszeptizismoa moderatua da: sinestea onartzen du bizitzarako gidaria delako,
eta badu zentzua, baliagarritasun praktikoa izatea, hain zuzen. Humeren
eszeptizismoa, beraz, filosofikoa da: Bizitza arrazoimenaren bidez lortutako
ondorio eszeptikoen gainean inposatzen da.
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6.4. Humeren ekarpena zientzia modernoari dagokionez.

Zientzia modernoari dagokionez, Humek egin zuen ekarpen nagusia lege naturalak
ulertzeko modua izan zen. Humeren ustez, lege naturalak  lege kausal orokorrak formulatzen
dituzten enuntziatuak dira. Lege kausalek ez dute lege logikoek duten balio unibertsala. Horri
lotuta, indukziori dagokion problema planteatu zuen Humek: ezin dugu arrazionalki justifikatu
esperientzia partikularretatik lege orokor bat ondorioztatzea. Indukzioa gertaera psikologiko bat
da, ohitura eta ideiak elkarketaren bidez esplikatzen dena. Ondorioz, naturari buruzko legeak ez
dira ziurrak, probableak baizik. Behin-behinean egiazkotzat jo ditzakegu lege naturalak,
gertaerek kontrakorik esaten ez duten bitartean, baina berrikusi beharra ditugu etengabe.

Bestalde, Humek geroago falazia naturalista deitu zutena planteatu zuen lehenbiziko
aldiz: “izan behar den hori izaten den horretatik ondorioztatzea”. Hau da, gauzak modu
batekoak direla ikus dezakegu, baina horrek ez du esan nahi horrelakoak izan behar dutela,
zentzu moral batean (Adibidez: gurasoek umeak zaintzen dituztela ikus dezakegu. Horrek esan
nahi du zaindu behar dituztela?). Kontu honek zientzian zein etikan izan zuen eragina. Hume,
esan dugun bezala, izan zen lehenbiziko aldiz bereizketa hori seinalatu zuena, baina horren
garapena etika garaikidean aurkitzen du (Moore, Popper).

6.5. Emotibismo morala

Ezagumena aztertzeko kontuan hartu zuen irizpidea, esperientzian eta behaketa
enpirikoan oinarriurikoa, etika eta politika aztertzeko kontuan hartu zuen Humek, etika zein
politika edozein planteamendu metafisikotik askatzeko asmoz.

Filosofia tradizionalean moralaren jatorria zein den aurkitzeko egiten ziren ahaleginak
arrazoimenaz baliatu ziren. Filosofoek pentsatzen zuten arrazoimena gai zela zein diren ordena
naturalarekin bat datozen jokaerak zehazteko.

Humek horrelako arrazionalismo morala kritikatu zuen. Bere ustez, judizio moralek
modu batean edo beste batean jokatzera bultzatzen gaituzte, hau da, ekitera mugiarazten
gaituzte. Arrazoizko judizioek, berriz, ez gaituzte eramaten ekintza bat beste bat baino nahiago
izatera. Humek esan zuen moduan, azterketa arrazionalak ideien arteko erlazioak aztertzen ditu
(matematikan egiten dugun moduan, eta matematikak ez gaitu modua batean jokatzera
bultzatzen) edo gertakizunak aztertzen ditu, eta morala ez da gelditzen gertakizunei buruzko
deskribatzean, moralak deskribatzeaz gain balorazio bat egin behar du bizioa edo bertutearen
aurrean gauden esateko. Beraz, judizio moralek ez dute beren oinarria arrazoimenaz aurkitzen.

Bestea ulertzea ahalbidetzen duen sentimendu interesik gabekoa sinpatia deitu zuen
Humek (gaur egun, enpatia esango genuke). Hau da, gure interesa alde batera uzteko
gaitasuna beste pertsona baten ikuspegian jartzeko eta bere interesa ulertzeko. Sinpatia hori da
bizitza morala ahalbidetzen duena. Tratatuan dioen bezala:“Gizakia da unibertso osoan
gizarteratzeko gurari handiena duen izakia...Gizakiok ezin dugu gizartearekiko erlaziorik ez
duen gurari bat gogoan eduki. Erabateko bakardadea izan daiteke pairatu dezakegun zigor
gogorrena”

Humeren ondorioa da morala ekintza edo izaera baten onespena edo gaitzespena
egitera bultzatzen gaituen sentimenduan oinarritzen dela.

Humeren moralari dagozkion ezaugarriak hauek dira:

● Emotibista. Proposizio etikoak ez dira egiazkoak edo faltsuak: sentimendu bat
adierazten dute, besterik ez. Hautaketa morala arrazoimenaren eremutik kanpo dago,
emozioen eremuan dago. Humek onartzen du arrazoimenak bizitza moralean
planteatzen diren arazoetan eskuartzen duela arbitro gisa, baina sentimendua da gure
motibazioak erabakitzen dituena. Horregatik, Humeren ustez, arrazoimenak pasioen
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esklaboa izan behar du, hau da, pasioen zerbitzuan eta pasioei men egiten egon behar
du.

Emotibismo horrek Hume moralista eskoziarren ondoan kokatzen du. Moralista horiek
sentimentalismo morala defendatu zuten, batez ere, Hutchensonek (1694-1746).
Horrek pentsatzen zuen gizakiarengan sentimendu edo sen moral (moral sense)
dagoela, eta horren arabera gizakiak bere buruaren onerako eta besteen onerako
jokatzeko joera berezkoa du.

● Utilitarista. Giza izaerak duen onerako joera bizitza sozialarentzako
baliagarritasunarekin bat dator: onartzen ditugu komunitatearentzat zein
gizabanakoarentzat baliagarriak diren ezaugarriak. Horrek azaltzen du zer den justizia.
Justizia zentzurik gabekoa izango zen gizarte baten non ongiak agortu ezinak diren,
edo bakarrik bizi den gizabanako batentzat. berezko joera hori ohituraz eta heziketaz
indartzen da, eta bi horiek dira gizabanakoarengan kontzientzia morala sendotzen
dutena.

Bestalde, Humek  pentsatzen zuen etika arrazionala eraiki nahi duten filosofoak lehen
aipatu dugun falazia naturalistan erortzen direla: gertakizunetatik betebehar morala
ondorioztatzea. Humeren ustez, adibidez, ezin da indarkeria moralki justifikatu gizakiari
berez agresiboa izatea dagokiola argudiatuz.

6.6. Erlijioa eta politika

Humek erlijioari buruz egin zuen azterketak oso eragin handia izan zuen, Europa
osoan, erlijioaren inguruan Ilustrazioak bultzatu zuen gogoetan. Jainkoaren existentzia
frogatzeko argudioak baliogabetu ondoren, Humek esan zuen ez dela posible erlijioaren
justifkazio arrazionalik egitea eta, beraz, ez zuen deismoa onartu, Jainkoa oinarri arrazionalen
bidez azaldu nahi duen jarrera filosofikoa.

Hala ere, Humek erlijioarekiko interesa izan zuen eta fenomeno antropologiko den
aldetik aztertu zuen. Bere ustez, erlijioaren jatorria giza izaeran bertan aurki daiteke. Azterketa
psikologiko eta soziologiko baten bide, Humek onodroioztatu zuen ideia erlijiosoak gizakiak
dituen esperantzetatik eta beldurretik sortzen direla, gizakiak duen ziurtasun ezatik. Bere
esperantzak (zerbait ona lortzeko desioa eta grina) asebete, bere beldurrak (bere buruarengan
ikusten duen ahulezia eta txikia izatearen sentimendua) arindu, bere ziurtasuna (jakintasun
ezatik sortzen dena) ezabatuko duen zerbait existituko dela pentsatzea hortik sortzen da.
espero dituen ongiak eta sentitzen dituen mehatxuak bere gainean dagoen zerbaitengandik
sortzen direla.

Historian gertatu den bilakaera, politeismotik monoteismora bilakatzea, aurrerapen bat
da bere ustez, baina monoteismoak bere barnean du intolerantziaren hazia eta pizgarria, eta
jazarpenak eta kondenak ekarri zituen gero.

Humek erlijioari dagokionez izan zuen jarrera eszeptikoa eta agnostikoa10 izan zen.
“Osotasuna igarkizuna, asmakizuna, azaldu ezin den misterioa da [...] Ez dezagun
gehiago ikertu eta, nolabaiteko superstizio bat beste baten aurrean jarriz,
eztabaida guztiak bertan behera utz ditzagun. Guk, beraien haserreak eta liskarrak
irauten duen bitartean, bila dezagun aterpea, ilunak badira ere, filosofiako lurralde
lasaietan”

Politikari dagokionez, Humek enpirismoak bultzatutako jarrera utilitarista bereganatu
zuen. Gizarte-antolaketaren justifikazioa gizarteak duen baliagarritasuna da: berezko elkarketa
den familiatik abiaturik, talde sozialak handitu ziren  jabetza eta ordena babesteko (Humek ez
zuen kontuan hartu Lockek eta Hobbesek formulatu zuten teoria  gizarte hitzarmenari buruzkoa,
bere ustez enpirikoki egiaztatu ezina delako). Baliagarritasuna obedientziaren oinarria ere da,

10 Agnostizismoa: Jainkoaren existentziari dagokion ezagutza lortezina dela aldarrikatzen duen jarrera filosofikoa.
Hau da, ez du Jainkoaren existentzia ukatzen, baina bere existentzia frogatzeko bide arrazionalik ez dagoela
baieztatzen du.
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eta obedientzia ezinbesteko erakundeak diren gobernuen euskarri da: Bestela gizakiak guztion
interesa zein den ikusteko gai ez dira. Gizabanakoaren ongizatea eta zoriona guztion ongizatea
eta zorionari lotuta daude, eta lotura hori giza izaeraren barnetik sortzen da.


