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TESTUINGURU HISTORIKO-FILOSOFIKOA

Dudarik gabe, Kant XVIII. mendeko filosofoa inportanteena izan zen. Estatu Batuen
Independentzia eta Frantziako Iraultza ezagutu zituen, eta bi gertakari horiek miretsi zituen.
Prozesu iraultzaile horien oinarrian zeuden ideal ilustratuak aintzat hartu zituen Kantek:
Progreso, tolerantzia, kosmopolitismoa,... Beti Ilustrazioaren alde azaldu zen, mugimendu
intelektual horrek bultzatzen duen jarrerarengatik: Ilustrazioaren eskutik, bere ustez, gizakiak
autonomia eskuratu zuen eta “adin-gabetasunetik ateratzea erabaki zuen... bere arrazoimenaz
baliatuz, inoren menpe egon gabe”.

Kontuan hartu behar dugu, hala ere, Ilustrazioak kutsu berezi bat hartu zuela Alemanian.
Garai hartan, Alemania ez zen estatu batu bat, aldiz, estatu batzuez osatuta zegoen. Gehienak
estatu txikiak ziren eta beren gizarte-egiturak ia ia feudala izaten segitzen zuen: botere politikoa
nobleziaren eskutan zegoen, burgesiak ez zuen kargu inportanterik eta nekazarien bizi-
baldintzak morroiei zegozkienak ziren.

Estatu horien artean Prusiako erresuma nabarmendu zen. Federiko II. Handiak hainbat
erreforma ekonomian eta ejertzitoan bultzatu zituen, eta horiei esker Prusia Europa potentzia
nagusien artean kokatu zen. Kantek Federiko IIa miretsi zuen.”Errege filosofoa” goitizena jarri
zioten, eta esan daiteke Federiko Handia “despotismo ilustratuaren” ordezkari nagusienetako
bat izan zela. Bere babespean  hartu zituen hainbat intelektual, La Mettrie eta Voltaire
esaterako, eta kultura bultzatu zuen.

XVIII. mendearen erdialdian, Federiko IIaren erregealdiarekin batera, populazioa handitu
zen eta horregatik elikagaiak ekoitzi beharra ere. Horren ondorioz, nekazaritza garatu zuten eta
industrian ekoizpena hobetzeko aldaketak bultzatu zituzten, batez ere, ehungintzan eta
siderurgian. Erregeak zuen asmo bat gizartean harmonia bultzatzea zen, eta horretarako
nekazarien bizi-baldintzak hobetzen saiatu zen, baina horrek nobleentzako zamarik  ekarri
gabe. Horregatik nobleen pribilegioak mantendu zituen eta ejertzitoren goi karguak eskaintzen
zizkien. Burgesiak ere jaso zuen bere laguntza: Entrepresa komertzialak sortzeko aukerak
erraztu zuen kreditu-politika bultzatu zuela medio. Aldi berean, birpopulaketa bultzatu zuen eta
nekazariek lur-eremu berriez jabetzeko aukera izan zuten, non morontzatik aske bizi ziren.

Erlijioari dagokionez, Alemanian pietismoak eragin handia izan zuen. Sekta protestante hori
Spenerrek fundatu zuen. Bere ustez, erlijioaren oinarriak norberaren gogoeta pertsonala eta
jokaera bertutetsua ziren. Kant horrelako jarrera erlijiosoaren arabera hezi zuten.

Kanten bizitza bi korronte musikalekin kointziditu zen: Barrokoaren azken aldia (Händel,
Bach) eta Klasizismoa (Haydn, Mozart eta Beethoven gaztea)

Gizarte alemana oso kontserbadorea zen eta horregatik pentsalari ilustratu alemanak ez
ziren arduratu, frantsesak eta britainiarrak bezala, arazo sozial eta politikoez. Deituriko “filosofo
herrikoiek” (Mendelssohn, Lessing) Hezkuntza eta Arteari lotuta zeuden arazoak aztertu
zituzten, bitartean, beste filosofo batzuek, Kant bezala, unibertsitateko irakasleak ziren.

Alemaniako unibertsitatetan Wolffek bultzatutako arrazionalismo dogmatikoa nagusitu
zen. Korronte filosofiko horrek metafisikaren balioa defendatu zuen: arima, mundua eta
Jainkoari buruzko jakintza independientea izatea. Baina, Humeren lanak irakurtzeak; Kanten
eskutik, enpirismo britainiarraren eragina ekarri zuen Alemaniara. Dakigunez, enpirismoak
esperientzian oinarritu zuen ezagutza eta horren ondorioz metafisikaren balio zientifikoa ukatu
zuen.

Bukatzeko mugimendu aurre-erromantikoa aipatu beharra dugu: Sturm und Drag (‘Ekaitza
eta Arrastatzea’). Filosofian bere ordezkari nagusiak Hamann eta Herder izan ziren, Literaturan
Schiller eta Goethe. Goethek, Klopstcoken poesiaren eraginpean, pasioaren ahalmena
aldarrikatu zuen arrazoimen abstraktuaren hoztasunaren aurrean.


