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TESTUINGURUA

Datu biografiakoak eta lan garrantzitsuenak

Immanuel Kant (1724-1804) Ekialdeko Prusian jaio zen: Königsberg izeneko hirian, hain zuzen –
gaur egungo Kaliningradon, Lituania-. Familia xumea eta oso erlijiosoa zuen. Lehen hezkuntza
Collegium Fridericianumen egin zuen. Bertako giro pietistak eta zorrotzak eragin handia izan zuen
Kantengan. Pietismoa luteranismo fundamentalista zen.
     1740an, Konigsbergeko Unibertsitatean hasi zen ikasten. Kant filosofia eskolastikoaren  eta
filosofia arrazionalistaren eraginpean hezi zen. Wolff alemaniarra Leibnizen arrazionalismoa jarraitu
zuen eta hori izan zen Kanten oinarria. Newtonen zientzia ere ikasi zuen. Ikasketak amaitu ondoren,
1746an, aita hil zitzaion. Hori dela eta, irakasle izatea erabaki zuen, egoera ekonomiko txarretik
ateratzeko. 1755ean doktoratu eta bertako unibertsitatean klaseak eman zituen 40 urtez.
      Soldata finkorik ez zuenez, denetarik irakatsi behar izan zuen: matematika, fisika, geografia, ,
metafisika, teologia, morala.... Goizeko bostetan jaiki, zazpietan eskolak eman, hamabiak eta
laurdenetan bazkaldu eta hamarrak arte paseatu eta ikasi. Horrela ematen zuen eguna. Berak
zioenez: “Ez zuen pentsamendurik irakasten, pentsatzen irakasten zuen”.
     Kantek Ilustrazioko ideiak defendatu zituen eta gertutik jarraitu zituen bere garaiko gertaera
nagusiak: Prusiako Federiko II. Handiaren politikaren alde agertu zen, baita Estatu Batuen
Independentziaren eta Frantziako Iraultzaren alde ere, eta zientzietan egiten ziren aurkikuntzak
gertutik jarraitzen zituen. Baina beti kritika teorikotik, ez praktikatik, ezta politikatik ere. Ez zuen
apenas bizitza publikorik izan, bizimodu metodiko, lasai eta diziplinatua izan zuen beti.
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TESTUINGURU HISTORIKO FILOSOFIKOA

2.1. Ilustrazioa:

      XVIII. mendea ilustrazioaren garaia izan zen , Errenazimentuak eragindako aldaketa prozesu
baten azken urratsa. Ilustrazioan, Jainkoak naturaren, historiaren eta ezagutzaren ordenatzaile
nagusia izateari utzi zion, eta giza arrazoimenarekiko konfidantza bultzatu zen, orden berri
baten eta ezagutzaren, zientziaren, moralaren, politikaren eta historiaren ikuskera berri baten oinarri
gisa.
      Filosofia kritika sozialerako eta politikorako arma bihurtu zen, gizakiak bere kabuz pentsatu
behar duela zioten garai honetako pentsalariek, bizitzako arlo guztiak arrazoimenaren esku utzi
behar zirela alegia, dogmatismoa eta autoritateen irizpideak (erlijiosoak nahiz politikoak) alde batera
utzita.
     Arrazoimenari esker gizakiak “adingabea” izateari utzi zion, eta bere buruarengan konfidantza
handiagoa izan zuen; hori aurrerapen zientifiko, ekonomiko, politiko eta moralean islatzen zen.
Arrazoimen ilustratua ez da arrazoimen kartesiarra. Arrazoimena enpirismoaren galbahetik
pasatuta zegoen; arrazoimen horrek giza ezagutzaren mugak aurkitu zituen.
Kant Ilustrazio  garaikoa dugu, XVIII. mendekoa, filosofo ilustratua oso. Bere garaian EEBBen
konstituzioa edo Frantziako iraultza gertatu ziren. Giza Eskubideen lehen Aldarrikapenak agertu
ziren, gai honetan Kant oso inplikaturik egon zelarik.
    Politikan, ilustrazioaren isla “despotismo ilustratua” izan zen. Baina horrekin batera teoria
errepublikar-demokratikoak eta antikolonialistak agertu ziren eta horiek izango ziren Ilustrazioari
amaiera emango zion iraultza burgesaren oinarri. Mugimendu horretako pertsonaia nagusiak
Frantzian Montesquieu, Voltaire eta Rousseau izan ziren; Britainia handian Locke, Hobbes eta
Hume; Alemanian Wolff eta Kant.

Kanten obra nagusiak Arrazoi Hutsaren Kritika, Arrazoi Praktikoaren Kritika eta
Judizioaren kritika dira.

2.2 Despotismo Ilustratua

Ingalaterran lehendabizi, eta Frantzian geroago, Jainkoaren ordezkari ziren Erregeen
(Errenazimenduko absolutismoa) aurkako iraultzak bortitzak izan ziren, baina Kanten garaiko
Prusian ez zen iraultzarik gertatu. Erantzuna ez zen parlamentarismoa izan, baizik eta despotismo
ilustratua.
Despotismo ilustratu honek herriaren “ona”, herriaren ongi izate ekonomikoa eta zoriona lortu nahi
zituen, baina ez demokraziaren bidez, monarkiaren botere absolutua mantenduz. Despotismo
ilustratuaren lema: “dena herriarentzat, baina herria gabe”. Erresumaren aurrerapena eta aberastea
lortu nahi zen baina herriak parte hartu gabe, herriaren iritzia aintzat hartu gabe.
      Prusiako Federiko II. Handia (1740-1786) europar Despotismo Ilustratuaren eredu izan zen.
Estatuaren zentralizazioa bultzatu zuen, nobleziari zergak ordainarazi zizkion, Europako armada
indartsuena eratu, garapen ekonomikoa bultzatu, nekazaritzan eta abeltzaintzan hobekuntzak sartu,
untzigintza sortu eta azkenik, arteak, letrak eta zientziak babestu zituen. Estatua goitik behera
eraberritu eta berregituratu bazuen ere eta nekazarien bizi-baldintzak hobetu bazituen ere, ez zituen
morrontza feudaletik askatu.
      Kantek Prusiako Federiko Handiaren Despotismo ilustratua defendatu eta goraipatu zuen.
Kant Giza askatasunaren defendatzaile, Iraultza Frantsesaren eta Estatu Batuetako
independentziaren aldekoa izan zen. Alabaina, Kantek Prusian bizi zuen giroa bestelakoa zen eta
Federiko Handiaren Despotismo Ilustratua goraipatu egin zuen. Izan ere, Kanten iritziz, legeak
egiteko aginpidea herriaren esku egon behar zuen, baina konstituzio okerra zuzentzeko ahalmena
izan gabe. Erregeak bakarrik zuzen zezakeen konstituzioa. Erregeak legea bete behar zuen, baina
betetzen ez bazuen herriak ezin zuen haren aurkako iraultzarik egin.

∗ galbahe: iz. 1. Aleak, hondarra, ikatza, etab. bahetzeko erabiltzen den bahe xehea. 2. Baliagarri edo onesgarri ez dena
bereizteko irizpide edo prozedura. Zentsuraren galbahetik pasatu.
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Testuinguru filosofikoa

Kanten filosofian eragin handia izan zuten: batetik, Arrazionalismoak (Wolff) eta Enpirismoak
(Humeren eszeptizismoa); bestetik, Ilustrazioak eta azkenik, talde protestante pietistak.

• Arrazionalismoan hezi zen. Wolff Leibnizen jarraitzailea zen eta Leibniz
Descartesena, filosofia hau XVII mendean sortu zuen filosofoa. Arrazionalismoa
Wolffen eskutik iritsi zitzaion Kanti. Arrazionalismoak gure ezagutzaren iturri bakarra
arrazoia dela aitortzen duen mugimendua da.

• Enpirismoa arrazionalismoaren aurrean John Lockek XVII. mendean sortun zuen
mugimendua zen. Enpirismoa bere azken ondorioetara Humek eraman zuen XVIII.
mendean. Kantek Humeren lana ezagutu zuen eta Kantek berak esan zuen:
“Humeren lanak irakurtzeak amets arrazionalistatik atera ninduen”

• Ilustratu frantziarrekin harremana izan zuen Kantek gutunen bidez eta hauengandik
gizakiaren askatasunaren ideia hartu zuen.

• Azkenik pietismoa, luteranismo zorrotza, izan zen bere pentsamenduan eragin zuen
erlijioa. Filosofia eskolastikoaren teologismoa kritikatu bazuen ere, Kanten
pentsamendua sakonki espirituala eta erlijiosoa da.

KANTEN FILOSOFIA

A) Ezagutzaren teoria. Arrazionalismo eta enpirismoaren sintesia.
Idealismo transzendentala.

1   SARRERA: KANTEN PROIEKTU FILOSOFIKOA

Ilustrazioak proposaturiko arrazoiaren gaineko kritika osoki betetzen du Kanten filosofiak.
Kanten hiru obra nagusietan, Arrazoi Hutsaren Kritika, Arrazoi Praktikoaren Kritika eta Judizioaren
kritika, helburua arrazoia bera epaitzea da, arrazoiak berak bere ahalmena eta mugak ezagut
ditzan. Kanten hitzetan, arrazoiaren epaiketa kritikoan, arrazoia bera da epailea eta epaitua, zeren
ez baitago eginkizun hori bete dezakeen beste gaitasunik, ezta beste aginpiderik ere. Arrazoiaren
autonomia aldarrikatzen da, gizakiak ausartu egin behar du bere kabuz pentsatzera, arrazoiak tutore
arrotzetatik aske egon behar du. Arrazoiaren autonomia hori lortzeko, gure burua ezagutu behar
dugu, hau da, zertan datzan gizaki izatea. Gizakia zer den jakiteko hiru galdera erantzun behar dira:

• Zer jakin dezakegu?   Ezagutzaren gaia. Arrazoimen Hutsaren kritika izeneko lanean
tratatzen du eta puntu honetan ikusten dugu.

• Zer egin behar dugu? Etikaren gaia. Arrazoimen Praktikoaren kritika izeneko lanean
tratatzen du eta hurrengo puntuan ikusiko dugu.

• Zer espero dezakegu? Estetikaren edo arteren gaia. Judizioaren kritika izeneko lanean
tratatzen du eta hau ez dugu hemen ikasiko

             Kanten ustez, ordurarteko ezagutzari buruzko Enpirismo eta Arrazionalismo teorien arteko
antagonismoak agertzen du arrazoiaren kritika egiteko premia, aurrerago azalduko dugun bezala.
Arazoa arrazoia eta esperientzia elkarlotzean datza.
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2   EZAGUTZA  (“Zer jakin dezakegu?”)

Kanten garaian, ezagutzari buruzko ikuskera bi teoria kontrajarrien artean mugitzen zen:

- Arrazionalismoaren arabera, arrazoi soilak esperientziarik gabe ezagut dezake
egia absolutua, bere baitan aurkitzen dituen a priorizko ideietatik abiatuz (hala,
Deskartesen jatorrizko ideiak: Nia, Jainkoa eta Mundua).

- Enpirismoak esperientziara murrizten du ezagutza oro. Ez dira a priorizko ideiak
(jatorrizko ideiak)  existitzen, eta hortik, esperientzia sentigarritik kanpoko objektu
metafisikoei dagokien eszeptizismoa. Gainera kausalitatea bera ere ezin da
esperientziaren bidez justifikatu, gertakarien segida besterik ez baita.

                Beraz, ezagutzaren arazoa honetan datza: ezagutzaren balio unibertsala ezartzean,
esperientziari bere protagonismoa kendu gabe; arrazoia eta esperientzia uztartzean, dogmatismoa∗

(Arrazionalismoa) zein eszeptizismoa (Enpirismoa) gainditzean. Kantentzat ezagutzak, zientifikoa
izatekotan, bi motatako baldintzen arteko sintesia eratu behar du, subjektuak emanaren eta
objektuak ipinitakoaren arteko sintesia, hain zuzen. Arrazionalismoaren ustez subjektuarengan dago
ezagutzaren oinarria eta sorburua (arrazoimena), enpirismoaren iritziz,  berriz, objektuarengan edo
sentimenezko esperientzian dago balio zientifikoa duen ezagutzaren oinarria eta sorburua. Kantek
horren sintesia egiten du: bai subjektuaren partetik bai objektuaren partetik jartzen dela
ezagutzerakoan. Horregatik Humerekin bat dator ezagutzaren muga ezartzerakoan: gure ezagutza
esperientziara mugatuta dago.

Modu honetaz giza ezagutza aztertzen du Kantek zientziari eta metafisikari egiazkotasuna
bilatu nahian. Aurretik nola jokatzen duen zientzia aztertu zuen eta gero ea metafisika zientzia den
ala ez argituko zuen.

Zientziaren judizioak

 Zientzia judizioez (baieztapen  eta ezeztapen) osaturiko jakintza da. Zientziaren judizioek
hiru baldintza bete behar dituzte:

• Gure ezagutza zabaltzea (ez genekien zerbait erakustea)
• Nahitaezkoa izatea edo beharrezkotasuna (ez izateko posibilitaterik baztertzea)
• Unibertsala izatea (kasu guztietarako balio duena).

                 Kantek bere garaiko matematikan eta fisikan zituen ondo oinarritutako zientzien
adibideak, eta horien baliotasunaren baldintzak aztertu zituen, horrela, ezagutza objektibo ororen
baliotasun-baldintzak aurkitu ahal izateko. Horretarako, zientzian erabiltzen diren esaldi edo juizio
motak aztertu zituen. Esaldi horiek jasotzen duten ezagutza a posteriori edo a priori izan daiteke,
eta bestetik dio, judizioak analitikoak edo sintetikoak izan daitezke.

A posteriori: esperientzia baino geroagokoa esan nahi du, esperientzian du oinarria,
ezagutza enpirikoa da. Judizioak dioena egia dela frogatzeko esperientziara jo behar
denean. (Adib: `metalak beroarekin dilatatzen dira´).

A priori: esperientzia baino lehenagokoa esan nahi du, esperientzia osotatik bereizia den
ezagutza da, hau da, esperientzian oinarritzen ez dena. Judizioak dioena frogatzeko ez dago
esperientziara jo beharrik (`Bi gehi bi berdin lau´).Ondorioz, beharrezkotasunaren edo
nahitaezkoaren  eta unibertsalaren ezaugarriak ditu.

∗ dogmatikoa: Kanten pentsamenduan, dogmatikoa da arrazoia epaitu gabe, arrazoiak dituen ahalmen eta mugak argitzen
saiatu gabe proposatzen den pentsamendua. Kanten ustez hori izan zen arrazionalismoak zuen okerra.
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Bestalde, esaldi edo judizio horiek analitikoak edo sintetikoak izan daitezke.

Judizio analitikoak: “A B da”. Honelakoetan predikatuak adierazten duena (B) subjektuaren
izateari (A)  berez dagokion zerbait da (Adib: `Gorputz oro hedatua da´ ). Judizio mota hauek
nahitaezkoak dira baina ez dute gure ezagutza zabaltzen. Analisi hutsez, kontraesanaren
printzipioaren arabera, beraz, ikus daiteke gorputzaren kontzeptuak bere baitan jasotzen
duela hedaduraren kontzeptua: gorputz oro da definizioz hedatua.

Judizio sintetikoak: Predikatuak adierazten duena ez da subjektuaren izateari berez
dagokion zerbait, baina honelako judizioetan bai zabaltzen da ezagutza (Adib: `Gizaki batzuk
futbolariak dira´) Gizaki kontzeptuan ez dago futbolari izatea. Judizio horiek subjektuari
zerbait berria gehitzen diote, ezagutza zabaltzen dute.

Esaldi analitiko guztiak a priorizkoak dira. Hauek Beharrezkoak eta Unibertsalak dira.
“Hirukiak hiru alde ditu” esaldia hartzen badugu, berehala ikusten dugu “hiru alde izatea” predikatua
subjektuan jasota dagoela, eta, ondorioz, esaldia  ezinbestean da egiazkoa. Esaldi horiek ezagutza
ziur bat ematen dute, baina ezin digute ezagutza berririk eman, subjektuan jadanik zegoena argitu
besterik ez dute egiten. Halako esaldiek ezin dute, horrenbestez, zientzia aurreratzaile baten
oinarririk eskaini.

           Esaldi sintetikoak berriz, a posterizkoak dira. Hauek gure ezagutza zabal dezakete baina
ez dira ez unibertsalak ez eta beharrezkoak ere, ondorioz ezin dira benetako zientzia baten oinarri
izan.

           Analisi honetatik Kantek honako hau ondorioztatzen du: Garbi geratzen da, beraz,
zientziaren judizioak bi judizio modu horien ezaugarriak bateratzen dituztenak izan behar dutela,
sintetikoak eta aldi berean, a priorizkoak diren judizioak izan beharko dutela. Judizio horiek
bermatzen dute zientzia, alde batetik, sintetikoak direnez, ezagutza zabaltzen dutelako, eta, bestetik
a priorizkoak direnez, beharrezkotasuna eta unibertsaltasuna eskaintzen dutelako. Ondorioz, Kanten
galdera nagusia zera izanen da: Nola dira posible a priorizko judizio sintetikoak?

Giza ezagutzaren egitura

                  Kantek a priorizko judizio sintetikoak zientzian nola egon daitezkeen eta metafisikan ere
egon ote daitezkeen galdetu zuen, eta horren erantzunak Arrazoimen hutsaren kritika lanean
eman zuen. Kantek giza ezagutzan hiru ahalmen bereizten ditu, bakoitza liburuaren zati batean
aztertzen duelarik, zati bakoitzean zientzia baten posibilitatea aztertzen duelarik

Arrazoi hutsaren kritika
Liburuaren zatia

Giza ezagutzaren
ahalmena

Zientzia

Estetika
transzendentala

Sentimena Matematika

Analitika
transzendentala

Adimena Fisika

Dialektika
transzendentala

Arrazoimena Metafisika

Kantek adimena eta arrazoimena bereizten ditu: adimenaren lana judizioak edo enuntziatuak
egitea da, eta hori da zientziak egiten duena. Arrazoimenaren lana, berriz, judizioetan oinarrituta
errealitateari buruzko ideia transzendentalak aurkitzea da, eta hori da metafisikak egiten duena.

• Estetika transzendentalak bi gauza aztertzen ditu: batetik, sentimenaren eta beste alde
batetik, ea Matematikak juizio sintetiko eta a priori dituen, eta beraz ea zientzia den. Lan
honen ondorioa da:

o Sentimenean, zentzumenez zerbait ezagutzen dugunean kanpotik datuak jasotzen
ditugu (datu enpirikoak) eta gure gogamenetik bi baldintza a priori jartzen ditugu:
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espazioa eta denbora. Edozein gauza hautematerakoan a priori duguna da espazio
konkretu batean eta momentu konkretu batean hautemango dugula. Denbora eta
espazioa sentimenaren bi forma a priori dira eta ezinbestekoak dira gauzak
ezagutzeko. (arrazionalismoa eta enpirismoa lotzen ditu)

o Matematikaren judizioak zientifikoak dira sintetiko eta a priori direlako, eta hau
posiblea da hain zuzen ere, denbora eta espazioaren, bi forma a priori hauei esker.
Aritmetika denboraren a priori da ahalbidetzen duena eta Geometria ahalbidetzen
duena espazioa da.

Atal honetan Kantek bereizketa garrantzitsu bati buruz hitz egiten digu: fenomenoa eta
noumenoaren artean dagoena.

Fenomenoa sentimenaren bidez ezagutzen duguna da. Guk eraikitzen dugu fenomenoa
gure bi forma a priori-rekin (espazio eta denbora). Fenomenoa ez da kanpoko errealitatea
bere osotasunean, baizik eta nik errealitatetik ezagutzen dudana, subjektiboa da.

Noumenoa errealitateari deritzo, errealitatea bere baitan, niregandik kanpo dagoena da, nik
noumenoa edo errealitate objektiboa ez dut ezagutzen, nik bakarrik errealitatearen zati
subjektibo bat ezagutzen dut (fenomenoa)
Kant fenomenista da. Bere ustez, nik errealitatea bere baitan ez dut ezagutzen, soilik
niregana agertzen dena eta nire a prioriekin irazia edo filtratua. Hala ere Humeren
eszeptizismoa gainditzen du: Kantek noumenoa edo errealitatea existitzen dela ez du
zalantzan jartzen, feonomeno bat ezagutzen badut, atzean errealitate noumeniko bat
dagoelako gertatzen da.

• Analitika transzendentalak alde batetik adimena aztertzen du eta bestetik ea Fisikak juizio
sintetiko eta a priori dituen ala ez

o Adimenaren kasuan, nola funtzionatzen duen aztertzen du Kantek. Filosofo honen
ustez, adimenaren ekoizpena juizioak dira. Juizioak edo enuntziatuak eratzerakoan
bi elementu behar ditugu: alde batetik sentimenezko ezagutzatik datorkigun
fenomenoa, eta bestetik gure gogamenean dauden a priorizko kontzeptuak, hauei
KATEGORIAK deritze. Kanten ustez, 12 kategoriekin aritzen gara judizioak
egiterakoan:

KATEGORIA JUDIZIO MOTA ADIBIDEA

Osotasuna Unibertsalak Gizaki guztiak hilkorrak dira

Pluraltasuna Partikularrak Gizaki batzuek azal argia dute

Unitatea Singularrak Sokrates hilkorra da

Errealitatea Baiezkoak Bihar eguzkia aterako da

Ukapena Ezezkoak Ilargia ez da planeta bat

Mugatasuna Mugatuak Gizakiaren izpiritua materiala ez dena da

Substantzia-akzidente Kategorikoak Sokrates gizakia da/
Sokrates greziarra da

Kausalitatea Hipotetikoak Azterketa gainditu nahi badut ikasi behar dut

Disjuntzioa Disjuntiboak Bihar Kant ikasiko dut ala ez dut ikasiko

Posibilitatea/ezintasuna Problematikoak Bihar agian euria egiten du

Existentzia/existentzia-eza Asertorikoak Jainkoa existitzen da / Jainkoa ez da
existitzen

Beharrezkotasuna/kontingentzia Apodiktikoak Jainkoa beharrezkoa da / Kreazioa ez da
beharrezkoa
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Judizio edo esaldi bat eratzerakoan kategoria bat edo gehiago erabiltzen ditugu.
Kategoriak gure gogamenak ezartzen ditu a priori, beharrezkoak dira esaldiak
egiteko, eta beraz ezagutzak izateko. Adimenezko ezagutzan ere kanpoko datu
enpirikoak eta a prioriak erabiltzen ditugu (arrazionalismo eta enpirismoa

o Fisika posiblea da zientzia bezala adimenaren kategoriei esker. Gauza errealei
buruzko ezagutzak ditugu kategoriak aplikatzen baititugu. Kanpoko datuekin bakarrik
ez genuke ezer ezagutuko, ez genuke konprenituko. Horregatik Fisikaren judizioak
sintetikoak (gure ezagutza zabaltzen dute) eta a priori dira (aldez aurretik jakin
dezakegu zerbait). Horrela Humeren eszeptizismoa gainditzen du Kantek: orain,
unibertsaltasunari esker, edo kausaltasunari esker badakit zientzia enpirikoen
esaldiak egiazkoak direla, eta horrela etorkizuna ziurtasun osoz aurresan dezakegu:
seguru gaude bihar eguzkia aterako dela.

• Dialektika traszendentalak ideia transzendentalak eta arrazoimena aztertzen ditu, eta ea
metafisikak a priorizko judizio sintetikorik al duen  eta beraz ea zientzia den ala ez
aztertzen du.

Arrazoimenaren lana ezagutza guztiaren bateratze gorena egitea da. Ezagutza guztiak
printzipio batzuetara murriztuta daude. Printzipio horiek ideia transzendentalak edo
baldintzatu gabeak dira. Arrazoimena beraz honela definitzen du: adimenaren arauak
printzipioen arabera bateratzeko gaitasuna.

Ideia transzendentalak hiru dira:
• Arima
• Mundua osotasun gisa
• Jainkoa

Ideia transzendental bakoitzak fenomeno multzo bat bateratzen du:
• Arima ideiak barne esperientziako fenomenoen multzoa bateratzen du
• Mundu ideiak kanpo-esperientziako fenomenoen multzoa bateratzen du.
• Bi horiek Jainkoaren ideian bateratzen dira.

ONDORIOAK: Metafisika posible al da zientzia bezala?

Kanten ustez metafisika ez da posible zientzia gisa. Fenomenoak bere osotasunean ideia
transzendentalen bidez pentsa ditzakegu, baina ezin ditugu ezagutu, noumenoak direlako.
Metafisika tradizionalaren akatsa (Platon, Descartes…) hauxe izan da: kategoriak soilik
fenomenoei aplikatu daitezke, baina filosofoek egin dutena kategoriak ideia transzendentalei
aplikatzea da, eta hori Kanten ustez ez da zilegia. Kategoriak noumenoei aplikatzen badiegu,
kontraesanak eta akatsak besterik ez dira ondorioztatzen. Adibidez, Jainkoaren existentzia
demostratzeko erabili diren argudioak (Anselmo Canterburykoak argudio ontologikoa edo Tomas
Aquinokoak argudio kosmologikoa) ez dira baliagarriak kausaltasunaren kategoria noumenoei
aplikatzen zaielako.

Ondorioz metafisika ez da posible zientzia bezala. Bere judizioak ez dira unibertsal eta
beharrezkoak. Noumenoen inguruan pentsa dezakegu, baina ezin dugu ezer baieztatu. Zientzia
Kanten ustez ziurra da, eta metafisikaren papera erregulatzailea da: jokatu behar dugu mundua,
arima eta jainkoa izango balira bezala, baina ziurtasuna izan gabe. Kantek ideia transzendentalak
etikan hartuko ditu berriro, eta gure ekintza moralei zentzua emateko postulatu behar direla dio.
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B) KANTEN ETIKA

SARRERA :  KANTEN PROIEKTU FILOSOFIKOA

Ilustrazioak proposaturiko arrazoiaren gaineko kritika osoki betetzen du Kanten filosofiak.
Kanten hiru obra nagusietan, Arrazoi Hutsaren Kritika, Arrazoi Praktikoaren Kritika eta Judizioaren
kritika, helburua arrazoia bera epaitzea da, arrazoiak berak bere ahalmena eta mugak ezagut
ditzan. Kanten hitzetan, arrazoiaren epaiketa kritikoan, arrazoia bera da epailea eta epaitua, zeren
ez baitago eginkizun hori bete dezakeen beste gaitasunik, ezta beste aginpiderik ere. Arrazoiaren
autonomia aldarrikatzen da, gizakiak ausartu egin behar du bere kabuz pentsatzera, arrazoiak tutore
arrotzetatik aske egon behar du. Arrazoiaren autonomia hori lortzeko, gure burua ezagutu behar
dugu, hau da, zertan datzan gizaki izatea. Gizakia zer den jakiteko hiru galdera erantzun behar dira:

• Zer jakin dezakegu? Ezagutzaren gaia. Arrazoimen Hutsaren kritika izeneko lanean
tratatzen du eta puntu honetan ikusten dugu.

• Zer egin behar dugu? Etikaren gaia. Arrazoimen Praktikoaren kritika izeneko lanean
tratatzen du eta hurrengo puntuan ikusiko dugu.

• Zer espero dezakegu? Estetikaren edo arteren gaia. Judizioaren kritika izeneko lanean
tratatzen du eta hau ez dugu hemen ikasiko

ETIKA MATERIALAK ETA ETIKA FORMALA

Kanten ustez aurretik egin diren teoria etiko guztiak (platonikoa, tomista edo arrazionalista)
materialak dira, hau da, eduki konkretua dute, zer dagoen ongi eta gaizki esaten digute, eta gure
jokabidea bideratzen dute helburu konkretu batekin: zoriona lortzea. Kantek proposatzen duen teoria
morala formala da. Kantek uste du inperatibo morala ez duela edukia izan behar, ez digu zer egin
behar zehazten, bakarrik jokatzeko forma ematen digu. Aldi berean, jokabide moralak ez digu
helburu finko batera eraman behar.

Etika materialak Etika formala
Eduki zehatza dute, jokabideari buruzko
aholkuak ematen dituzte
Adibidez: hamar aginduak

Ez du edukirik, ez digu esaten zer egin behar
dugu, guk gure arrazoimenari begira erabakiko
dugu

Helburu finko bat dute: ongia eginez salbazioa
edo zoriona lortuko dugu

Gure jokabidea ez dago bideratuta inongo
helburura

Etika heteronomoa da: arauak arrazoimenetik ez
dira etortzen, kanpotik datoz.

Etika autonomoa da: arrazoimenak berak
ezartzen ditu printzipio moralak, arauak ez datoz
kanpotik

Erabiltzen duen adierazpena Inperatibo
hipotetikoa da: “honela jokatzen baduzu orduan
hau lortuko duzu”

Erabiltzen duen adierazpena inperatibo
kategorikoa da, honetan ez dago baldintzarik

Inperatibo kategorikoaren formulazioak

Kantek lau formula ezberdin proposatzen ditu, baina azken finean lauek esanahi bera dute.
Lehenengo hiruak oso antzekoak dira: gure jokabidea guk objektiboki hoberena dena juzgatzen
dugun hori egin behar dugu. Laugarrena formulazio antropologikoa da, gizakiari buruz ari delako.

1. “Jokatu maxima jakin baten arabera, aldi berean maxima horrek lege unibertsal bihurtzeko
nahia sortzeko moduan.”   ( Maxima: araua) Jokatu behar dugu gure ustez gizaki guztientzat
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“jokabide ona” denaren arabera. Gure arrazoimenak edo kontzientziak ongi dagoena esaten
digu, eta ez bakarrik guretzat edo baldintza onak direlako. Denarekiko independentea izanik,
guretzat ongi dagoena, horixe egin behar dugu.

2. “Jokatu zure ekintza bideratu duen maximak zure nahimenez naturako lege unibertsal
bihurtu beharko balu bezala”. Gure nahimena edo borondatearen legea lege unibertsala
izango zen, hau da, grabitatearen legea bezala: guztientzat balio duena.

3. “Jokatu zure maximen bidez beti helburuen erreinu unibertsal bateko kide lege-emailea
izango bazina bezala”  Zu lege-emaile unibertsala bazina bezala jokatu: zuretzat ezartzen
duzun araua, guztientzat araua izatea pentsatzen duzu.

4. “Jokatu beti gizadia, bai zeure buruari bai gainerako pertsonei dagokienez, helburu bezala
hartuta, eta ez inoiz bitarteko bezala soilik”. Gizakiak ezin dira erabili tresna gisa zure
helburuak lortzeko. Edonola ere, bakoitzak bere buruarekiko duen askatasun eta
subiranotasun horrek, ez du oztopo izan behar gizakien harremanetarako. Gizaki oro zeure
burua bezala tratatu behar duzu. Azkenik, ez gara bakarrik bizi, gizarte-ekintza baten
barruan baizik.

Laburtuz, ekintza morala betebeharragatik egin behar da. Legearekiko errespetu hutsa
nahimenaren oinarria da. Betebeharragatik egiten diren ekintzak nahimen ona adierazten dute.
Eta nahimena erabat ona denean santutasuna lortzen du. Nahimena santua da beti inperatibo
kategorikoari jarraiki jokatzen duenean.

Kanten etikan bertutea eta zoriona ez datoz bat. Bertuteak dituen pertsona ez da nahitaez
zoriontsua. Ona den pertsona askotan gogoz kontra egiten du. Honi Kantek arrazoimen
praktikoaren antinomia deitzen dio. Horregatik ezinezkoa da Ongi Gorena lortzea, behintzat
fenomenoen munduan, baina lor daiteke noumenoren munduan. Arrazoimenaren ideia
transzendentalak ezagutzarako muga ziren, baina etikan Kantek berriro hartzen ditu ideia horiek.
Hiru ideia hauek “postulatu” (frogarik gabe onartzea) behar dira gure ekintza moralei zentzua
emateko eta itxaropena gisa:

1. Askatasuna: Beharrezkoa da askatasunaren existentzia postulatzea. Askatasunik gabe
ez legoke erantzukizunik eta beraz absurdua litzateke etikari buruz hitz egitea

2. Arimaren hilezintasuna: hau ere postulatu behar da aurrerapen morala mugagabea
izan dadin.

3. Jainkoaren existentzia: beharrezkoa da hau postulatzea arima hilezkorra existitzeko
eta Ongi Gorena edo betiko zoriona gauzatzeko.

Beraz, hiru ideia hauen existentziaren frogarik ez dugun arren (noumenoak baitira) Kanten
ustez onartu behar ditugu gure ekintza moralari zentzua emateko.


