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IMMANUEL KANT

Immanuel Kant Ekialdeko Prusiako Königsberg hirian jaio zen (gaur egun Kaliningrado).
Bere familia pietista zen. Pietismoa korronte protestante bat zen, fedea emozioan eta barneko
bizitzan oinarritzen zuena, eta horregatik erritoak eta Jainkoa eta gizakien arteko bitartekoak
(apezak, elizak, erakundeak)  baztertzen zituena. Fedea eta erlijioa, azken batean, pertsonaren
barnean gertatzen den erlazioa bera eta Jainkoaren artekoa, beraz, norberak bizi eta erabaki
behar duen bizipena.

Kant bere bizitza osoa eman zuen Königsberg hirian, eta bertan irakaskuntzan aritu zen
beti, lehenbizi irakasle partikular gisa eta geroago unibertsitatean. Ikasleen artean oso ongi
ikusia zegoen, eta asko ziren bere eskoletara joaten ziren ikasleak: Kant beti gogotsu aritzen
zen irakasten eta hori  asko baloratzen zuten.

Ospetsua da berari esleitzen zaiona: Berak ez zuen filosofia irakasten, filosofatzen
baizik. Bere ikasleei beti aholkatzen zien autonomoak izatea eta beren kabuz pentsatzea.
Herder bere ikasle batek Kant gizatasunaren maisua zela esan zuen: “Bere klaseetan
Rousseauren azken lanak gogoberotasunez aztertzen genituen, eta gogoberotasun hori bezain
handia zen Leibniz, Wolff edo Humeren dotrinak aztertzeko Kantek erabiltzen zuen
zehaztasuna, eta, zer esanik ez,  Kepler eta Newtonek proposatu zituzten lege naturalak
izugarrizko zorroztasunez azaldu zituen Kantek; aurkikuntza oro aintzat hartzen zuen naturari
buruzko ezagutza eta gizakiaren balioa azaltzeko orduan. [...] Ez zegoen gauza ezagugarririk
bere arreta erakartzen ez duenik. Bere ikasleek beren kabuz pentsatzeko agindua hartzen
baino ez zuten; berarengandik despotismoa baino urrunago zerbait ez zegoen, inoiz ez.”

Bere gaztaroaren eredu filosofikoa arrazionalismo dogmatikoa1
 izan zen. Hala ere,

geroago Kantek berak esan zuen Humeren lana irakurtzeak “amets dogmatikotik” iratzarri
zuela, eta horrez gero bere uste filosofiko nagusiak birplanteatu zituen. Hamar urteetan gogoeta
filosofikoan murgilduta egon ondoren, Arrazoimen hutsaren kritika izeneko lana argitaratu zuen.
Lan horrek filosofiaren arlora iraultza ekarri zuen, Metafisika, ordura arte garatua zen moduan,
oker zegoela eta alde batera utzi beharra zegoela defendatu baitzuen. Geroago Arrazoimen
praktikoaren kritika eta Judizioaren kritika idatzi zituen, eta hiru kritika horiek osatzen dute bere
lan nagusia. Lan horiez gain, Zientzia bezala bere burua aurkeztu nahi duen Metafisika ororen
sarrerak, Ohituren oinarri metafisikoa eta Betiko bakea aipatu behar ditugu. Bere idazkietan
Kantek ekarpen garrantzizkoak egin zituen Filosofiaren arlo guztietarako: ezagutzari buruzko
teorian (epistemologia), etikan, estetikan, historiari buruzko teorian.

Zer da Ilustrazioa?

Kantek Frantziako Iraultza ezagutu zuen eta horren bilakaerari arreta handiz behatu
zion. Bere idazkietan garaiko ideien isladak aurki daiteke, hala nola arrazoimenaren
autonomiaren aldeko aldarrikapena, kosmopolitismoa2, eta giza duintasuna eta askatasunaren
defentsa. Zer da Ilustrazioa? izeneko liburua idatzi zuen Kantek, eta bertan Ilustrazioa eta
pertsona ilustratua izatea zer den argitzen saiatu zen: “Ilustrazioak gizakiaren adin-
gabetasunetik ateratzea ekarri du.Gizakia bera adin-gabetasun horren erruduna da.”

Kanten ustez, Ilustrazioaren garaiak kontzientzia berri bat ernatzearen garaia da,
autonomia, erantzukizuna eta askatasuna kontzientzia horren ezaugarriak direlarik, eta, horren
ondorioz, gizakiek ez dute beste batek bere bizitza zuzentzea onartzen, ez dute modu
heteronomo3 batean bizi nahi, aldiz, beren bizitza beraiek zuzendu eta gobernatu nahi dute.
Hau da, gizakiak heldutasuna, adin-nagusitasuna iristen du. Bere ikasleei helarazten zien

1
Arrazionalismo dogmatikoa: Arima eta Jainkoari buruzko ezagutza arrazionala (“zientifikoa”) lor daitekeela

defendatzen duen korronte filosofikoa. Jarrera horren aldeko ordezkari nagusienetako bat Christian Wolff izan zen.
2

Kosmopolita: Munduko herrialde guztiak bere aberritzat hartzen dituen pertsona.
3

Heteronomia: Norberaren borondatea bere buruarengandik kanpo dagoen zerbaiten menpe egotea. Kanpotik
ezarritako lege batekiko menpekotasuna, autonomiari kontrajarria.
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horrek – autonomoa izan beharra dugu, norberak bere kabuz pentsatu behar du – izaera
ilustratuaren ezaugarriak biltzen ditu, eta jakinmina izango da ilustratuen ezaugarri nagusia.
Izan ere, Kanten etikak aldarrikatu zuen autonomiak ekintza moralaren oinarria izan behar
duela.

1. Lanak

Kanten filosofia osoa hiru galderen arabera antolatu daiteke, Logika izeneko lanean
agertzen direnak:

• Zer jakin dezaket? Galdera honek ezagutza zer den eta bere mugak zein diren
ikertzen ditu. Kanten erantzuna Arrazoimen hutsaren kritika eta Zientzia bezala
bere burua aurkeztu nahi duen Metafisika ororen sarrerak liburuetan aurkitzen
dugu.

• Zer egin behar dut? Moralari buruzko galdera dugu hau. Bere erantzuna
Arrazoimen praktikoaren kritika eta Ohituren oinarri metafisikoa liburuetan
aurkitzen dugu.

• Zer espero dezaket? Galdera hau gizakiaren etorkizunera begira dago
politikari (Betiko bakea izeneko tratatua) eta erlijioari dagokienez.

Kanten ustez, galdera horiek batean bil daitezke: Zer da gizakia? Hau da, gizaki izatea
ezagutza, morala eta etorkizunerako bizitzari  dagokienez kezka edukitzea da azken batean.

Oinarrizko dilema: askatasuna eta determinismoa

Kanten lanean beste gai inportante bat aurkitzen dugu, Arrazoimen praktikoaren kritika
izeneko liburuan aurkitzen dugun zati honetan jasota dagoena: “Badaude bi gauzak behin eta
berriz nire arima mirespenez eta harridurez betetzen dutenak: izarrez beteriko ortzia nire
gainean eta nire baiten dagoen  lege morala” Kantek gogoan dauzka, alde batetik, natura eta,
bestaldetik, gizakiaren barnekotasuna. Bi errealitate horiek itxuraz elkarren kontrakoak dira, eta
Kanten filosofiak biak adiskidetzea izango du helburu.

Natura – kanpoko mundua – izarrez beteriko ortziak irudikatzen du. Bere ezaugarri
nagusia da bertan gertatzen den guztia ezinbesteko lege deterministen menpe dagoela, Isaac
Newtonek bere fisika azaldu zuen moduan. Bestalde, lege morala da gizakiaren barnekotasuna
hobekien irudikatzen duena. Hau da, Kantek naturako determinismoaren aurrean gizakiaren
askatasuna jartzen du. Nola existitu daitezke aldi berean naturako mundu kanpokoa eta
gizakiaren barneko mundua?  Biak modu berean ezagut daiteke?

Eraginak

Kanten pentsamenduan pentsalari ilustratuen eraginak aurki daitezke, batez ere
Humerena eta Newtonena.

• David Hume. Lehen esan bezala, Humeren lanak irakurtzeak amets
dogmatikotik iratzarri zuen Kant. Ezagutzari dagokionez, Humek problema
erabakigarri bat planteatu zuen: Kausalitatearena. Bere erantzunak
eszeptizismorako bidea ireki zuen. Kantek problema hori eta eszeptizismoaren
arriskua ikusi zituen eta horregatik Humek utzi zuen interpretazio enpirista
gainditzen saiatu zen.

• Isaac Newton. Bere lanak – batez ere, bertan dauden definizio zehatzek eta
grabitazioaren legeak – Kanti naturaren gaineko ezagutza unibertsala posiblea
zela erakutsi zion. Isaac Newtonen ikerkuntza zientifikoak eszeptizismoaren
kontrako froga nagusia zen, baina zergatik zen hori azaldu gabe zegoen
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oraindik. Newtonen fisikaren unibertsalitatearen oinarria azaldu behar zuen
filosofia aurkitu beharra zegoen. Horri ekin zion Kantek.

Kanten filosofia deskriba daiteke Arrazionalismoa eta Enpirismoa gainditzen dituen
sintesia dela esanez:

• Arrazionalismoa. Kantek, arrazionalismoak dioen bezala, ezagutza oro
esperientziatik eratortzen ez dela pentsatzen zuen, badagoela zerbait
esperientzia baino lehenagokoa.

• Enpirismoa. Enpiristek bezala, Kantek  esperientziarik gabe ezagutza
ezinezkoa dela defendatu zuen.

Kanten ustez, esperientzia ezagutzaren jatorria da, baina gizakiaren ahalmenek
jarduera aktibo bat dute ezagutzaren prozesuan.

2. Zer jakin dezaket?

Kanten lehenbiziko galdera hau bi gai ikertzera zuzenduta dago:

• Zer da eta nola gauzatzen da ezagutza, eta, batez ere, ezagutza zientifikoa?
• Zein dira gure ezagutzaren mugak? Zer da muga horiez haraindi dagoena, hau da,

ezagutu ezin dudan hori?

Arrazoimen hutsaren kritika: Zientzia eta judizioak, zer dira?

Kanten ustez, ezagutza zientifikoa zer den behin definituz gero – eta ezagutza
zientifikoa osatzen duten judizioak4 nolakoak diren argituz gero -, zientzia bezala har daitezkeen
ezagutzak zeintzuk diren (eta zeintzuk ez) argitu daiteke. Kantek duda sendoak zituen
metafisikari dagokionez, metafisikak aztertu nahi zituen gaiak gure ezagutzaren mugez kanpo
daudelako.

Historian zehar, metafisikak nia, mundua eta Jainkoari buruz hainbat galdera egiten
zituen:

• Nia. Arima hilezkorra al da? Nia substantzia pentsatzailea al da?
• Mundua. Unibertsoa nola sortu da? Jainkoarengandik sortu da? Jainkoak sortu du?

Betidanik existitzen da?
• Jainkoa. Jainkoa existitzen da? Existitzen bada, nola frogatu daiteke? Zer da Jainko

izatea? Hau da, Zein da Jainkoaren esentzia edo zerizana?

Geometria edo Fisika bezalako disziplinetan  erabateko adostasuna dagoen bitartean,
eta disziplina horietan etengabeko aurrerapenak eta aurkikuntzak gertatu diren bitartean,
metafisika tradizionalean, aldiz, ez da horrelakorik gertatu: adostasun egon beharrean elkarren
kontrako iritziak daude eta ez dago aurrerapenik. Kantez ustez,  nabaria zen metafisika ezin
zela zientziatzat hartu.

Baina, zergatik geometria zientzia bat da eta metafisika ez? Galdera horri erantzuteko,
Kantek ezagutza zientifikoa zer den definitu behar zela pentsatzen zuen eta, gero, ezagutza
zientifikoaren barne egon daitezkeen enuntziatuak edo judizioak zein eta nolakoak diren
zehaztu.

4 Judizioa: bi ideiak alderatzeko adimenak egiten duen eragiketa, beren arteko erlazioak ezagutu eta argitzeko.
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Kanten ustez, ezagutza bat zientifikoa izango da baldin eta honako ezaugarri hauek
baditu:

• Unibertsala izatea. Enuntziatu bat zientifikoa izango da beti egiazkoa bada,
hau da bere menpe dauden indibiduo edo kasu partikular guztietarako
aplikagarria bada.

• Beharrezkoa izatea. Enuntziatu bat zientifikoa izango da berak adierazten
duena bestelakoa izatea ezinezkoa bada eta berak adierazten duenaren
kontrakoa baieztatzeak kontraesan bat baldin badakar.

• Gure jakintza zabaltzeko edo handiagotzeko modukoa izatea. Zientziaren
enuntziatuek gure ezagutza zabaldu behar dute. Hau da, predikatuek
subjektuaren barne dagoenak eta bere definizioak azaltzen duena baino
informazio gehiago adierazi behar dute.

Kantek eman zuen hurrengo pausoa ezaugarri horiek betetzen dituzten judizioak zein
diren ikertzea izan zen. Horretarako, lehenik eta behin, existitzen diren judizioak zein eta
nolakoak diren zehaztu eta sailkatu behar dira.

Kantek proposatutako sailkapenean Leibniz edo Hume pentsalariek egindako
azterketaren isladak aurkitzen ditugu. Haiek bezala, Kantek bereizi zituen bi judizio mota:
analitikoak eta sintetikoak. Baina, bereizketa horrez gain, Kantek beste bat gehitu zuen: a
priorizko5 judizioak eta a posteriorizko6 judizioak ere bereizi zituen.

5
A priorizkoa: esperientzia baino lehenagokoa, esperientziaren menpe ez dagoena.

6
A posteriorizkoa: esperientzia baino geroagokoa, esperientziaren menpe dagoena.

JUDIZIOAK

Analitikoak: Predikatuak subjektuaren
definizioaren barne dagoen informazioa berbera
adierazten du.

Sintetikoak: Predikatuak subjektuaren
definizioaren barne dagoen informazioa
zabaltzen du

A posteriorizkoak:
Sentimenezko esperientziaren menpe daude.

A priorizkoak:
Ez daude sentimenezko esperientziaren menpe.

Unibertsalak

Beharrezkoak

Jakintza
zabaltzen ez

dutenak

Zehatzak

Kontingenteak

Jakintza
zabaltzen
dutenak

Unibertsalak

Beharrezkoak

Jakintza
zabaltzen
dutenak

Ez dakarte ezagutza zientifikorik Ezagutza zientifikoa dakarte.
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Judizio analitikoak

• Unibertsalak dira: Adibidez: “Triangelu batek hiru angelu ditu”. Horrela
gertatuko da triangelu guztietan ez triangelu jakin bakar batean.

• Beharrezkoak dira: Judizio analitiko batek adierazten duena ukatzeak
kontraesan bat dakar berekin. Adibidez: “Triangelu batek ez ditu hiru angelu”.
Enuntziatu hori faltsua da eta kontraesanean erortzen da, inoiz ez da egiazkoa
izango.

• Judizio horiek ez dute subjektuaren barne dagoen informazioa zabaltzen.
Predikatuak adierazten duenak subjektuaren definizioaren barne dagoen
ezaugarri bat errepikatzen du, beraz, ez du informazio berririk adierazten.
Aipatutako adibidean, “Triangelu batek hiru angelu ditu”, predikatuak
triangeluaren definizioaren barne dagoen ezaugarri bat adierazten du.

Judizio analitikoek ez dute gure ezagutza zabaltzen, beraz ez dute ezagutza
zientifikorik ekartzen.

Judizio sintetikoak

Judizio sintetikoek, judizio analitikoek ez bezala, subjektuaren definizioaren barne
dagoen informazioa zabaltzen dute. Kantek bi judizio sintetiko mota bereizi zituen: a
posteriorizkoak eta a priorizkoak.

• A posteriorizko judizio sintetikoak. Judizio horiek subjektua eta
predikatuaren arteko erlazio bat ezartzen dute, baina erlazio hori
esperientziaren menpe dago, edo esperientziatik eratortzen da.

o Partikularrak dira, ez unibertsalak. Izaki jakin bati buruzkoak dira,
indibiduo bati buruzkoak dira, ez izakien multzo bati buruzkoak, izaki
jakin bati dagozkio soilik. Adibidez: “aulki honek hanka bat hautsita du”.
Hanka bat hautsita edukitzea ez dagokie aulki guztiei, aulki jakin bati
soilik.

o Kontingenteak dira, ez beharrezkoak. Horrelako judizio batek
adierazten duena ukatzeak ez dakar berekin kontraesanik. Adibidez,
“Aulkiak ez du hanka bat hautsita” esatea posiblea da eta gerta daiteke.
Baina “aulkiak han bat hautsita du” esatea ere posiblea da eta gerta
daiteke.

o Informazioa zabaltzen  dute. Predikatuak subjektuak adierazten duen
informazioa zabaltzen du. Aurreko adibidean, hanka bat hautsita
edukitzearen ezaugarria ez dago aulkiaren definizioaren barne, beraz,
predikatuak adierazten duenak aulki jakin horri buruzko informazioa
zabaltzen du.

A posteriorizko judizio sintetikoak ez dira unibertsalak, ez dira
beharrezkoak, beraz judizio horiek ez dute ezagutza zientifikorik ekartzen.

• A priorizko judizio sintetikoak. Judizio hauek gure ezagutza zabaltzen dute
eta subjektua eta predikatuaren artean erlazio bat ezartzen dute, baina erlazio
hori beharrezkoa da eta ez dago esperientziaren menpe.

o Unibertsalak dira. Objektu guztiei aplikatzen zaizkie, ez soilik objektu
jakin bati. Adibidez: “Bi punturen arteko distantzia motzena marra
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zuzenarena da”. Unibertsala da, posibleak diren marra guztiak kontuan
hartzen baititu.

o Beharrezkoak dira. Adierazten dutena ukatzeak kontraesan batean
erortzea dakar berekin. Adibidez: “Marra zuzenarena ez da bi punturen
arteko distantzia motzena”. Enuntziatu hori faltsua da eta kontraesan
bat dakar berekin.

o Subjektuaren barne dagoen informazioa zabaltzen dute. Aipatutako
adibide horretan, predikatuak subjektuari dagokion informazioa
zabaltzen du, marra zuzena izatearen informazioa ez dago puntu
izatearen informazioaren barne; gehitzen den informazioa da.

Ondorioz, ezagutza zientifikoa, matematikarena zein fisikarena, a priorizko judizio
sintetikoez osatuta da, horiek baitira unibertsalak, beharrezkoak eta jakintza zabaltzen dutenak
diren judizioak.

Baina, nola da posible a priorizko judizio sintetiko horiek egitea? Zein dira ezagutzaren
prozesuan eskuartzen duten giza-ahalmenak eta judizio horiek posibleak izatea ahalbidetzen
dutenak?  Galdera horien erantzunak Arrazoimen hutsaren kritika izeneko liburuan daude.

Arrazoizko egiak
Beharrezkoak diren enuntziatuak, kontraesanik ezaren
printzipioaren menpe daudenak; ez dute sentimenezko
esperientziari buruz ezer adierazten. Jaiotzetiko ideiak dira.Leibniz

Egitatezko egiak Kontingenteak diren enuntziatuak dira, sentimenezko esperientziari
buruz zerbait adierazten dutenak.

Ideien arteko erlazioak
(relations of ideas)

Sentimenezko esperientziara jo gabe, ideien arteko erlazioak
ezartzen dituzten enuntziatuak dira. Beharrezkoak dira. Bere
oinarria kontraesanik ezaren printzipioa da. Adimenezko jarduerak
berak sortzen ditu.Hume

Gertakizunak
(matters of fact)

Eduki enpirikoa duten enuntziatuak dira, beraz, kontingenteak dira.

Judizio analitikoak
Subjektuaren barne dagoen informazioa zabaltzen ez duten
enuntziatuak dira, subjektuaren definizioak adierazten duena edo
definizioaren alderdi bat errepikatzen dute.Kant

Judizio sintetikoak
Subjektuaren definizioaren barne dagoen informazioa zabaltzen
dute. Bi mota daude: a priorizkoak (esperientzia baino
lehenagokoak) eta a posteriorizkoak

Arrazoimen hutsaren kritikaren egitura.

Lan honen egitura ondoko konstatazio hauen araberakoa da:

• Ezagutzaren materia eta formaren arteko bereizketa. Ezagutzaren materia
sentimenezko inpresioez osatuta dago eta ezagutzaren forma esperientzia
baino lehenagoko elementuez ( a priorizko elementuez) osatuta dago. Kanten
ustez, ezagutzaren prozesua esperientziarekin hasten da, baina ezinbestekoa
subjektuaren jarduera aktiboa. Ezagutza sentimenezko inpresioekin hasten da
(ezagutzaren materia), baina subjektuak ezagutzaren objektua eratzen du,
sentimenezko inpresioak egituratuz.

Konstatazio horrek ezagutzaren subjektua eta objektuaren arteko erlazioa ulertzeko
modua eraldatu zuen, erabat. Kanten esanetan, aldaketa hori “giro konpernikanoa” izan zen
ezagutzari dagokionez. Ordura arte, ezagutza nola gertatzen zen ulertzea honelakoa zen:
subjektuak jarrera pasibo batean objektuei antzematen die, eta objektuei egokitzen zaie.
Kanten ustez, berriz, ezagutzaren objektua ez da existitzen giza-ahalmenek sentimenezko
inpresioak egituratu arte. Beraz, ikertu beharrekoa da subjektuak nola ezagutzen duen.
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• Ezagutzaren prozesuan parte hartzen duten hiru ahalmenak hauek dira:
Sentsibilitatea, ulermena eta arrazoimena.

Arrazoimen hutsaren kritika izeneko liburuaren zati bakoitzean ahalmen horietatiko
bat aztertzen da:

a) Estetika transzendentala: Zati honetan sentsibilitatea aztertzen da.
Sentsibilitatea sentimenezko inpresioak a priorizko formen arabera egituratzen
ditu. Kantek a priorizko forma horiek aztertzen ditu.

b) Logika transzendentala: Ulermena eta arrazoimenaren baldintza
transzendentalak aztertzen ditu. Bi zatitan banatzen da:

• Analitika transzendentala. Gure ulermena aztertzen du, kontzeptuen
bitartez pentsatzeko ahalmena, errealitateari buruz judizioak egiteko gai
egiten gaituen ahalmena.

• Dialektika transzendentala. Arrazoimena aztertzen du, gizakiaren
ahalmen gorena. Gertakizun eta ekintzen oinarriak ikertzen ditu
arrazoimenak. Arrazoimen bakar  bat dago, baina bi alde ditu: alde teorikoa
eta alde praktikoa.

Hiru ahalmen horien elementu transzendentalak edo beren jarduera ahalbidetzen duten
baldintzek aztertzen ditu Kantek. Beste modu baten esanda, Kantek ikertzen ditu zein diren
jarduera hori posible egiten duten baldintzak. Esaterako, baldin eta sentimenen bidez
inpresioak jasotzen baditugu (sentsibilitateren lehenbiziko baldintza) eta baldin eta gure
sentsibilitateak egituratzen baditu (sentsibilitateren bigarren baldintza) posiblea izango da
objektuari buruzko ezagutza sentimenezkoa. Elementu transzendental horiek ahalbidetzen dute
a priorizko judizio sintetikoak burutzea, hau da, unibertsalak eta gure jakintza zabaltzen duten
judizioak burutzea. A priorizko judizio sintetikoak sentsibilitate eta ulermenaren elementu
transzendentalei buruzkoak dira.

Estetika transzendentala

Estetika transzendentalak sentsibilitatearen a priorizko elementuak aztertzen ditu,
objektuak ezagutzea ahalbidetzen duten baldintzak direnak.  Ezagutze hori sentimenezko
intuizioa deitzen du Kantek. Intuizioa subjektuak objektuarekin duen erlazio zuzena da, eta,
Kanten ustez, intuizioak sentimenezkoak izan behar dira eta ez bestelakoak, hau da,
sentimenetik eratortzen direnak. Sentimenek ordenarik gabeko inpresioen multzo bat jasotzen
du eta subjektuak inpresio horiek antolatu eta egituratzen ditu. Hau da, subjektuarengan

Estetika transzendentala

Logika transzendentala

Analitika transzendentala

Dialektika transzendentala

Sentsibilitatea ikertzen du

Ulermena ikertzen du

Arrazoimena ikertzen du

Arrazoimen
hutsaren

kritika
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sentsibilitateari dagozkion a priorizko formak daude, sentimenen bidez jasotzen ditugun
datuak egituratzen dituztenak. Kantek bi forma identifikatu zituen: denbora eta espazioa.

Newtonek espazioa eta denboraren izaerari buruzko hausnarketa egina zuena, eta bere
konklusioa hau izan zen: Denbora eta espazioa Jainkoaren pentsamenduan dauden entitate
absolutuak dira. Jainkoak berak espazio-denborazko markoa ezartzen du eta marko horretan
agertzen dira objektuak. Kantek Newtonen ideiak birformulatu zituen, eta espazio eta denbora
subjektuari dagozkiola ondorioztatu zuen.

Espazioa sentsibilitatearen kanpoko forma da eta denbora sentsibilitatearen barneko
forma da. Hautematen dugun errealitate oro espazio eta denbora jakinetan hautematen dugu.
Horrek ez du esan nahi espazioa eta denbora errealitate objektiboak direla (objektuari
dagozkionak direla), aldiz, subjektuak inpresioei esleitzen dizkion formak dira. Espazio eta
denbora jakinen barne hautematen ditugun sentimenezko inpresioak errepresentazioak dira.

Sentsibilitatearen elementu a priorizko horiek geometria eta aritmetika ahalbidetzen
dute:

• Geometria. Espazioaren gaineko ikerketa hutsa7 da. Bere judizioak
unibertsalak dira, denborazko intuizioa sentsibilitatearen kanpoko objektu
guztiei aplikatzen zaizkiolako. Esperientzia baino lehenagoko enuntziatuak dira,
baina ematen duten informazioa oinarrizkoa da eta gure informazioa
handiagotu edo zabaltzen dute. Geometriaren judizioak, beraz, a priorizko
judizioak dira, adibidez, Pitagorasen teorema eta Euklidesen axiomak.

• Aritmetika. Denboraren intuizioan oinarritzen den zientzia da. Bere judizioak a
priorizko judizio sintetikoak dira. Adibidez: “bi gehi bi lau dira”.

Logika transzendentala: analitika transzendentala

Esan bezala, ulermena kontzeptuen bidez pentsatzeko ahalmena da, eta horri esker
gizakiak errealitateari buruz judizioak adierazten ditu. Kanten ikerketak argitu nahi du zein diren
ulermenaren elementu hutsak, hau da, eduki enpirikorik ez dutenak eta esperientziarik eduki
baino lehen ulermenean daudenak.

Analitika transzendentalak ulermena egituratzen duten kontzeptuak aztertzen ditu.
Ulermenaren zeregina sintesiak egitea izango da, hau da, sentsibilitatearen bidez lortutako
errepresentazioak elkarlotzea, erlazionatzea,... kontzeptuak aplikatuz. Kantek bereizi zituen
kontzeptu hutsak, hau da, eduki enpirikorik ez dutenak – adibidez batasunaren kontzeptua- eta
kontzeptu enpirikoak, sentimenezko esperientziatik sortzen direnak, adibidez aulkia edo
zaldiaren kontzeptuak.

Kanten ikerketaren helburua kontzeptu hutsak, kategoriak deitu zituenak, aztertzea
izango zen. Kategoriak, beraz, ulermenaren a priorizko formak dira, eta sentimenezko intuizioei
buruz pentsatzea ahalbidetzen dute. Ulermenean kategoriak existitzeak zer esan nahi du:

• Kategoriak dira sentimenezko intuizioak pentsatzea ahalbidetzen duten
baldintzak. Ezin da pentsatu ulermenaren barne dauden kategoria horiez
haraindi.

• Kategoriak aplikagarriak dira sentimenezko intuizioetara soilik. Bestelako
erabilera (sentimenezko intuizioak ez direnei buruz pentsatzeko) ez da zilegi,
eta pentsaera okerretara eramaten gaitu. Definizioz esperientziaz haraindiko
den horretara ezin da kategoriarik aplikatu (Jainkoaren ideiarekin gertatzen den
bezala: Definizioz Jainkoa ezin da ikusi, beraz, ezinezkoa da horri buruzko
sentimenezko esperientziarik).

7
Hutsa: Eduki enpirikorik gabekoa
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Kanten ustez, pentsamenduak eta intuizioak elkarren beharra dute. Ulermenak
intuizioak – hau da, sentimenezko inpresioak –pentsatu behar ditu. Ulermenak, bere aldetik,
ezin du ezer egin intuiziorik gabe. Horregatik, Kantek honako hau esaten zuen:
“Pentsamenduak edukirik gabe hutsak daude, intuizioak kontzepturik gabe itsuak dira”.

Kantek azaldu zuen moduan, errealitateari buruz judizio bat egiten dugunean kategoria
edo kontzeptu huts bat erabiltzen ari gara. Errealitateari buruz egin daitezkeen judizioen
kopurua mugatua denez gero, Kantek pentsatzen zuen nabaria zela kategorien kopuruak ere
mugatua izan behar zuela. Osotara, hamabi kategoria ezarri zituen, logikan bereizten diren
judizio motei lotuta daudenak, eta hamabi horiek hirunaka bildu zituen lau multzo desberdin
bereiziz.

JUDIZIOAK KATEGORIAK
Kantitatea Singularrak

Partikularrak

Unibertsalak

A hau B da
Juan argentindarra da
A batzuk B dira
Hainbat gizaki zuriak dira
A oro B da
Gizaki guztiak hilkorrak dira

Batasuna

Askotasuna

Orotasuna

Kualitatea Baiezkoak

Ezezkoak

Infinituak
(Mugagabeak)

A B da
Juan argentindarra da
A ez da B
Atomoa  ez da bakuna
A ez-B da
Hegaztiak ez-ugaztunak dira

Errealitatea

Ukapena

Murriztapena

Erlazioa Kategorikoak

Hipotetikoak

Hautakariak

A B da
Airea pisuduna da

C D bada, A B da
Juan argentindarra bada,
orduan amerikarra da.

A B edo C da
Antonio espainola da edo
portugesa da edo italiarra da

Inherentzia eta subsistentzia
(substantia et accidens)

Kausalitatea eta menpekotasuna
(kausa eta efektua)

Komunitatea
(ekilearen eta jasalearen arteko
elkarrenganako eragina)

Modalitatea Problematikoak

Asertorikoak

Apodiktikoak

A  B izan daiteke

A bene-benetan B da

A ezinbestean B da

Ahalgarritasuna– Ahalezintasuna

Izatea-Ez izatea (Existentzia)

Beharrezkotasuna-Beharbadakotasuna

Errealitateari buruzko intuizioa eduki eta intuizio hori ulermenenaren kategorien arabera
pentsatuz gero fenomenoa dugu. Adibidez, fenomenoa agertzen da gure ezagumenean
sentimenezko inpresioak espazio eta denboraren arabera egituratzen direnean eta batasunaren
kategoriaren arabera biltzen ditugunean, horri esker guk esan dezakegu honako esaldi hau
bezalako bat: “zaldi bat ikusten ari naiz”. Adibide horretan “zaldia” da fenomenoa.

Fisika, beraz, posiblea da zientzia bezala, bere judizioak sentimenezko intuizioei
aplikatzen zaizkien ulermenaren kategorietan oinarritzen baitira (kausalitatearen kategoria,
esaterako) , horrela a priorizko judizio sintetikoak eratuz (adibidez: “gorputz guztiek pisua
dute”). Kausalitatearena bezalako kategoria bat ezin zaie aplikatu fenomenoak ez diren
errealitateei – Jainkoa, adibidez -, hori zilegia ez den erabilera izango baitzen. Bere
planteamenduarekin, Kantek Humeren eszeptizismoa gainditu zuen, Humek ez bezala,
kausalitatearen bidez ezartzen den erlazioa beharrezkoa dela azaldu baitzuen, betiere
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fenomenoen arteko erlazio bat izanik, eta, beraz, ulermenak ezarritako erlazioa, ez errealitateak
ezarritakoa.

Bestalde, noumenoa edo “bere baitan den hori” gizakiak ezagutu baino lehenagoko
errealitatea izango da. Noumenoak esperientziaren muga ezartzen du, kanpoko errealitatea,
ezagutza burutzea ahalbidetzen duena, baina berez den moduan ezagutu ezin dena. Kantek
subjektuarengandik kanpoko mundua existitzen dela baieztatu zuen, noumenoa, baina ezin da
ezagutu. Noumenoa da ulermenaren kategoriak eta espazio eta denboraren intuizio hutsak
kentzen ditugunean gelditzen den hori. Horregatik Kanten pentsamenduari “idealismo
transzendentala” deitzen zaio. Idealismoa deitzen zaio  ezagut daitekeen gauza bakarra
subjektuarengan agertzen den hori dela defendatzen duelako: gogamenaren edukia, aro
modernoan zentzu zabalean  “ideia” deitzen dena. Eta transzendentala da ezagutzaren jatorria
subjektuarengandik kanpo dagoelako. Transzendentea da berez eta bere baitan den hori,
subjektuarengandik at existitzen den hori.

Logika transzendentala: dialektika transzendentala

Dialektika transzendentalak arrazoimena aztertzen du eta metafisika zientzia ez dela
frogatzen du.  Arrazoimenak sintesi gorenak burutzen ditu. Ahalmen horren bidez, gizakiak
errealitate osoaren kausak eta oinarriak ikertzen ditu (errealitatea osotasun bat den heinean).
Bukatu ezin den ikerkuntza hori hiru ideiei buruz dauden informazioak bilduz burutzen da:
Arima, Mundua eta Jainkoa.

Arrazoimenaren ideia horiek esperientzia osoa transzenditzen dute, hau da,
esperientziaren mugak gainditzen dituzte, eta beren eginkizuna ezagutza erregulatzea da,
ezagutza osotasun batzuen arabera antolatzea. Baina, ideia erregulatzaile horiek ezagutzaren
objektutzat edo fenomenotzat hartzen direnean, ideia horiek zilegia ez den modu batean
erabiltzen dira. Ulermenaren kategoriak arrazoimenaren ideietara aplikatzen direnean, eta ez,
egin behar den bezala, sentimenezko intuizioetara,  enuntziatu kontraesankorrak edo faltsuak
eratzen dira, betidanik metafisika tradizionalean aurkitzen ditugun bezalakoak. Arrazoimenaren
hiru ideia horiek metafisikaren hiru atal sortu dituzte: Psikologia arrazionala, arimari buruzkoa,
Kosmologia, munduari buruzkoa, eta Teologia, Jainkoari buruzkoa. Horietako bakoitzean zilegia
ez den arrazoimenaren erabilera bat aurkitzen dugu.

• Psikologia arrazionala. Arrazoimenaren ideia erregulatzaileak (Arimak) zera
pentsatzera eramaten gaitu: barneko esperientzia guztiak, eragiketa psikiko
guztiak osotasun batean bilduta arima osatzen dute, eta arima da baldintzarik
gabeko batasuna  esperientzia horien guztiena eta subjektuaren oinarria, hau
da “cogito” horren oinarria. Ideia erregulatzaile hori errealitate objektibotzat
hartzen denean, metafisikariak zein den bere izatea ikertzen du (ea
substantzia bat den) eta zein diren bere ezaugarriak (adibidez, ea hilezkorra
den). Egokia ez den erabilera horren ondorioz, paralogismoak8 eratzen dira,
arrazoibide okerrak direnak. Paralogismoa da “cogito” substantziaren
kategoriaren arabera ulertzea da, “cogito”ri buruzko sentimenezko intuiziorik ez
delarik, hau da, objektu enpirikorik ez delarik. Kategoriak fenomenoei
aplikagarriak dira soilik.

• Kosmologia. Arrazoimenaren ideia erregulatzaileak (Munduak) unibertsoa
batasun bat balitz bezala  ikertzera eramaten gaitu. Batasun bat non alderdi
guztiak elkarren artean erlazionatuta dauden. Ideia erregulatzaile hori,
metafisikariak egiten duen moduan, objektutzat hartzen denean mundua
sortzen da, eta horren ondorioz antinomiak9 eta kontraesanak sortzen dira.
Adibidez, demostratu daiteke aldi berean mundua finitua eta infinitua dela, eta
horrek erakusten du arrazoimenaren ideia egokia ez den modu batean

8
Paralogismoak: Logikaren arauak errespetatzen dutelako antza duten argudiaketak, baina benetan logikoak ez

direnak. Sofismak.
9 Antinomia: Bi printzipio arrazionalen arteko kontraesana
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erabiltzen dela eta  horrelako gogoetek ez gaitu inora eramaten. Kontraesan
horien arrazoia da espazioa eta denbora beren baitan diren gauzak direla
pentsatzea, eta ez sentsibilitatearen formak direla.

• Teologia. Arrazoimenaren ideia erregulatzaileak (Jainkoak) errealitatea
osoaren atzean (errealitate materiala eta errealitate psikikoaren atzean)
errealitate transzendente bat dagoela pentsatzera eramaten gaitu, eta hori
errealitate osoaren oinarri baldintzarik gabekoa dela, Jainkoa deitzen duguna.
Ideia erregulatzaile hori objektutzat hartzen denean, Jainkoaren existentziaren
frogak ikertzera eramaten gaitu. Kanten ustez, froga guzti horiek baliogabeak
dira.

o Argudio fisiko-teleologikoak. Munduan aurkitzen dugun ordena
ikusita, ordena hori ezarri duen Jainkoa existitzen dela pentsatzen
dugu. Baina, Kantek ondorio horretara iristeko ematen dugu pausoa
gehiegikeria dela eta zilegia ez dela defendatzen zuen. Fenomenoei
buruzkoa da den zerbaitek  (ordena) ezin gaitu noumenora eraman.
Fenomenoetatik abiaturik fenomenoetara irits daiteke, ez harantzago.

o Argudio kosmologikoak. Mota honetako argudioetan mundua
kontingentea dela azaltzen dute, eta kontingente izate horrek
beharrezkoa den izaki bat existitzea exijitzen du, eta izaki beharreko
hori Jainkoa dela ondorioztatzen da. Erabilera desegokia honetan
datza: unibertsoa osotasun bat gisa hartzen da, eta kausalitatearen
kategoria mundu fenomenikoaz haraindi aplikatzen da.

o Argudio ontologikoa. Kanten ustez, kontzeptu batetik abiaturik ezin
da existentzia frogatu. Argudio ontologikoan bi maila desberdin
nahasten dira: maila logikoa – definizioari dagokiona – eta maila
ontologikoa – errealitatea edo existentziari dagokiona -, eta batek ezin
gaitu bestera eraman. Kontzeptu hutsaren barne ezin da existentzia
bera aurkitu, kontzeptua hutsa izango ez baitzen. Existentzia
fenomenoei, kontzeptu enpirikoari, aplikatzen zaio, ez kontzeptu
hutsari.

Ondorioz: Ezin dira a priorizko judizio sintetikoak eratu arima, mundua edo Jainkoari
buruz. Arrazoimenaren ideiak dira eta fenomenoez haraindikoak dira. Kantek ezin du beren
existentzia ukatu. Bakarrik esaten du beren existentzia frogatu ezin dela, fenomenoak ez
baitira. Hala ere, ideia erregulatzaile horiek balio praktikoa dutela dio: jokatzea bizitza
psikikoaren subjektu iraunkorra den “ni” bat existitzen dela pentsatuz, mundua kausa guztiak
biltzen dituen osotasun bat dela pentsatzea, Jainkoa kreatzailea bat existitzen dela pentsatzea,
horrek balio praktikoa du. Frogatu ezin diren errealitateak dira ideia horiek, baina, geroago
ikusiko dugunez, bizitza moralaren oinarriak dira.
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ARRAZOIMEN HUTSAREN KRITIKA

Estetika transzendentala

Logika transzendentala

Analitika transzendentala Dialektika transzendentala

Ahalmena Sentsibilitatea Ulermena Arrazoimena

A posteriorizko
elementuak

A priorizko
elementuak

Mundutik eratortzen
den informazio
sentimenezkoa,

kaotikoa eta ordenarik
gabekoa

Fenomenoak

Intuizio hutsak:
espazioa eta

denbora
Kategoriak Ideia

transzendentalak:
Arima, Mundua eta

Jainkoa

ZIENTZIA
A priorizko judizio
sintetikoak

A priorizko judizio sintetikoak
posibleak dira munduari
buruzko datuei a priorizko
elementuak (intuizio hutsak)
aplikatzen zaizkielako

A priorizko judizio sintetikoak
posibleak dira fenomenoei a
priorizko elementuak
(Kategoriak) aplikatzen
zaizkielako

A priorizko judizio sintetikoak
ez dira posibleak: a priorizko
elementuak (ideia
transzendentalak) ez zaizkie
aplikatzen sentimenezko
intuizio baten bati dagokion
objektuei. Ideia horiek ideia
erregulatzaileak dira, bere
eginkizuna arrazoimena
gidatzea da, baina ideia horiek
ez dute baliorik inongo jakintza
zientifikorik oinarritzeko
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3. Zer egin behar dut?

Kantek arrazoimenaren alde praktikoa aztertu zuen lan hauetan: Arrazoimen
praktikoaren kritika eta Ohituren oinarri metafisikoa.

Arrazoimen praktikoak  giza ekintzak aztertzen ditu moralaren ikuspegiari dagokionez.
Kanten etika deontologikoa da. Horrek esan nahi du ekintzen balio morala betebeharraren
kontzeptuaren menpe dagoela,  eta etika teleologikoetatik – adibidez, etika aristotelikotik -
aldentzen da, azken horietan ekintzen balio morala xedearen menpe baitago, xede hori zoriona
izanik. Kanten helburua da moralaren esentzia zein den argitzea. Bere interesa ez da jakitea
zer den ona eta zer den txarra, aldiz, bere interesa da jakitea zergatik zerbait ona edo txarra
den. Bere erantzuna hauxe izango da: gure ekintza onak izango dira borondate onez egiten
baditugu.

Borondate ona

Ohituren oinarri metafisikoa izeneko liburuaren hasieran, Kantek dio benetan ontzat har
daitekeen gauza bakarra, inongo mugarik edo baldintzarik gabe, borondate ona dela, hau da,
asmo ona. Ekintza bat ona den jakiteko ez ditugu aztertu behar ekintza horrek ekar
litzakeen ondorioak, aztertu behar duguna da ekintza hori bultzatu duen asmoa. Ekintza
oso onuragarria izan daiteke, baina ezin da esan ona izan dela burutu duenak asmo onik eduki
ez badu.

Borondate onaren kontzeptu hau askotan kritikatu dute, horretan oinarriturik
proposatzen den moralean asmoak hartzen direlako eta ondorioak ez. Hala ere, kontuan hartu
behar dugu borondate onez jokatzeak, Kanten ustez, berekin dakarrela norberaren eskura
dauden baliabide guztiez baliatzea helburu bat lortzeko. Kantek jakin badaki batek egin
dezakeela ahal duen guztia helburu bat lortzeko eta, hala ere, helburu hori lortu ez. Bere ustez,
balorazio morala berdin izango da helburu hori lortzen bada edo lortzen ez bada. Borondate
ona izango da ekintza bat ona izan den erabakitzen duena, eta ez ekintzaren ondorioak.
Adibidez, mediku bat Hirugarren Munduko lurralde batera doa ur zikinek eragindako
gaixotasunei aurre egiteko asmoz. Bere ahalegin guztiak helburu hori lortzera zuzenduta
badaude, hainbat kasutan sendatzea ez lortu arren, bere ekintzak onak direla esango genuke.

Betebeharra

Kanten ustez, borondate onez jokatzea eta betebeharragatik10 jokatzea bi kontzeptu
baliokideak dira. Izan ere, betebeharraren kontzeptu kantiarra, berea etika deontologikoa dela
esatera eramaten gaitu.

• Betebeharragatik jokatzea interesik gabe jokatzea da. Jokatzea modu jakin
batean, batek horrela jokatzea bere betebeharra dela pentsatzen duelako eta
ez horrela jokatzearen bidez berak duen interes bat asetuko delakoan, eta
horrela jokatzea ekintza horrek ekar litzakeen ondorioak kaltegarriak izan arren.
Onura bat lortzearren jokatzen duenaren ekintzak ezin da ikuspegi moral
batetik epaitu (hau da, ezin da esan onak ala txarrak diren). Aurren aipatutako
adibidean: medikuak duen motibazioa harribitxiekin tratutan ibiltzea bada, bere
ekintzak ezin dira moraltzat hartu, gaixo batzuk sendatu baditu ere.

• Betebeharragatik jokatzea ez da betebeharrarekin bat etorriz jokatzea.
Betebeharragatik jokatzeak esan nahi du betebeharra ekintzaren motibazio
bakarra dela, ondorioak kontuan hartu gabe: gure helburua betebeharra
betetzea da. Bestela, interes batengatik jokatzea izango litzateke. Hainbat
kasutan zaila izan daiteke jakitea ekintza bat betebeharragatik ala

10
Betebeharragatik jokatzea: modu jakin batean jokatu beharra izatea, jokaera zuzentzen duen arau bati zor diogun

errespetuagatik.
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interesengatik burutu den. Ekintza bat egin daiteke betebeharragatik edo
interes batengatik, eta bi aukeretan ekintza berbera izan daiteke. Baina Kanten
ustez, balorazio moral oso desberdina da. Betebeharrarekin bat etorriz burutu
diren ekintzetan interes bat edo ekintza burutu duenarengandik kanpo dagoen
motibazioa bat dago (adibidez, onura material bat): Kanten iritziz,
betebeharrarekin bat datozen ekintzak baina betebeharragatik burutu ez
direnak, ezin dira moraltzat hartu, zeren eta motibazioak aldatzen badira
betebeharrarekin bat datorren jokaera aldatuko baita.

Kantek etika materialak eta etika formalak bereizi zituen.

• Etika materialak: Ongia subjektuarengandik kanpo dagoen ezaugarri edo egoera bat
dela esaten dute, eta ekintza oro xede horretara zuzenduta dagoena ona dela. Kanten
dioenez, etika heteronomoak dira (ongia zer den subjektuarengandik kanpo dagoen
instantzia batek ezartzen baitu) eta inperatibo hipotetikoetan oinarriturik daude.

• Etika formalak: Kantek proposatzen duen etika formala da, ekintza onak eta ekintza
txarrak bereizteko irizpidea ekintza gidatzen maxima unibertsala den jakitea baita. Etika
autonomoa da (norberak bere buruari ezartzen dio arau morala) eta inperatibo
kategorikoan oinarritzen da, ekintza bat burutzeko arrazoia betebeharra betetzea baita
eta ekintzak ez baitira subjektuarengandik kanpo dagoen xede batera iristeko
bitartekotzat hartzen.

Inperatibo kategorikoa

Kantek azaldu zuen betebeharragatik jokatzea lege moral bati zor zaion errespetuz
jokatzea dela. Kanten ustez, jokaera gida ditzakeen arauak asko proposatu daitezke, baina
horiek guztiak bakar batean bildu daitezke, berak inperatibo kategorikoa deitzen dion arauan:

• Inperatibo bat da borondatea behartzen duelako: betebeharra –eta, beraz
ekintza morala- inposaketa bat da.

• Kategorikoa da, eta horrek esan nahi du ekintza, moraltzat hartzeko modukoa
izan dadin, ezin da bitartekotzat hartu, aldiz, berez den xedetzat hartu behar da.
Bestela inperatibo hipotetikoa izango litzateke (etika teleologikoetan aurkitzen
ditugunak bezalakoa), xede bat lortzeko ekintza bat egitera borondatea
behartzen duena, ekintza bitartekoa izanik eta ez xedea.

Inperatibo kategorikoa, Kanten etikaren kontzeptu nagusia, agindu unibertsala da –
kasu guztietarako balio du – eta beharrezkoa – horrela izan behar da eta ez bestela -, ekintzak
egitea agintzen dituena  berez onak direlakoan eta ez horiek ekar litzakeen ondorioak onak
direlakoan. Inperatibo kategoriko baten egitura honelakoa da: “Hori egin behar duzu” edo “Hori
ez duzu egin behar”. Inperatibo kategorikoarengatik burutzen diren ekintzak “berez” onak direla
esango dugu. Inperatibo honek borondate onaren ekintzak esplikatzen dituena da, hau da,
betebeharragatik eginak daudela esplikatzen dituena.

Betebeharragatik gauzak egitea, moralki jokatzea edo borondate onez jokatzea, hori
guztia da inperatibo kategorikoak agintzen duenaren arabera jokatzea. Kantek esan zuen
inperatibo bakar bat dagoela , baina lau modu desberdinetan adierazi daiteke. Horietatik bi
formulazio hauek dira:

• “Jokatu zure ekintza arau unibertsaltzat hartzeko modukoa izanik”.
Formulazio honek printzipio moralek eduki behar duen forma azaltzen du:
Printzipio unibertsalak izan behar dira. Jokaera bat gidatzen duen araua
unibertsala hartzeko modukoa baldin bada, orduan jokaera horrek burutzen
duen ekintza ona dela esan dezakegu. Ekintza baten ontasuna unibertsala
hartzeko modukoa izatean datza, eta ekintza hori edozein eduki material eta
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zehatzetik libre dago. Ontasuna ekintzaren formaren menpe dago. Ekintza ona
unibertsalizatzeko modukoa den hori da.

• “Joka ezazu beti gizadi osoa helburutzat hartuta – bai zeure burua, bai
beste norbait-, ez tresna gisa”. Formulazio honetan gizakia eta gainontzeko
izakien artean dagoen diferentzia oinarrizkoa nabarmentzen da: gizakiak duen
duintasuna. Duintasuna gizaki orok duen oinarrizko ezaugarria, eta horren
arabera gizaki oro xedetzat hartu behar da, eta ez beste gauza batzuk lortzeko
bidetzat. Kanten ustez, ekintza bat morala izango da bertan agerian gelditzen
bada pertsona orori dagokion duintasuna salbu gelditzen bada. Formulazio
horren ondorioz, gerrak, gizakiok beste gizaki batzuk zapaltzea, esklabutza eta
gizakien artean sortzen diren desberdintasunak moralaren ikuspegitik
gaitzesteko modukoak direla esan behar dugu. Hori dela eta, inperatibo
kategorikoa giza-eskubideen oinarri razional sendoa izan daiteke. Gizakia,
berez helburua dena, ezin da kanpoko legeria unibertsal baten menpe egon.
Horrek esan nahi du lege moralak, inperatibo kategorikoak, gizakiaren barne
jatorria duela. Ekintza moralaren barne dagoen betebeharra norberak bere
borondateari inposatzen dio. Gizakiaren borondatea, beraz, autonomoa da.
Kanten etika autonomoa da, gizakiaren kanpo dagoen printzipio batean
(Zoriona, Jainkoa) oinarrituriko etika heteronomoen ondoan oso desberdina.

Arrazoimen praktikoaren postulatuak

Arrazoimenaren erabilera teorikoaren bidez askatasunaren, arimaren hilezkortasunaren
eta Jainkoaren existentziaren ezagutza ezinezkoa dela aldarrikatu zuen Kantek; izan ere,
errealitate horiek ez dira gure esperientziaren objektuak. Arrazoimenaren erabilera praktikoaren
ikuspuntutik, askatasuna, arimaren hilezkortasuna eta Jainkoaren existentzia arrazoimenaren
postulatuak dira; hau da, lege morala egoteko izan beharreko baldintzak. Zer egin behar dut?
Galderaren erantzunak arrazoimenaren azken helburuko galdera eramaten gaitu: Zer espero
behar dut?

Lehenengo postulatua askatasunarena da. Moraletik sortu da, lehen ikusi dugunez:
lege moralaren arabera jokatu behar dut; beraz, nire borondatea aske determinatu ahal dut;
izan ere, askatasunik gabeko izakiak ez luke “betebeharrik” izango. Betebeharragatik jokatzea
borondate onez jokatzea, hau da, nire jokaera ezin  da interes baten menpe egon, eta horrela
bada nik ez dut inongo menpekotasunik izango. Menpekotasunik ez badago, askea naiz.
Askatasuna, beraz, bizitza moralaren ezinbesteko baldintza da: askatasunik gabe ez dago
moraltasunik.

Bigarren postulatua arimaren hilezkortasunarena da. Ez dira inola ere bateragarriak
betebeharra ezin hobeto betetzea eta giza izaeraren muga. Hau da, gure esperientziak esaten
digu beti ez dugula betebeharragatik jokatzen.

Borondate santu batek bakarrik izango luke asmoen purutasun absolutua (inongo
interesik gabekoa), eta determinatu ahal izango luke bere borondatea arrazoimenaren arabera.
Gure borondatea eta lege morala – betebeharra – erabat bateragarriak izateko, prozesu infinitu
bat beharko litzateke bizitza moralean; hots, gizakiaren borondatea arrazoimenak ez beste
ezerk baldintzatuko duen bizitza, zentzumenek eragiteko aukerarik gabea. Lege morala ezin
hobeto betetzeko, arimaren hilezkortasuna behar da.

Hirugarren postulatua Jainkoaren existentziarena da. Mundu honetan, bizitza
bertutetsuaren ondorioa ez da beti zoriontasuna. Izaki goren bat egon behar da, mundu
fisikoaren eta moralaren egilea izateaz gain, bertutearen eta zoriontasunaren arteko lotura –
gizakiaren ongi gorena – bermatzeko.
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Beraz, zoriontasuna ez da bertutearen azken kasua izango, horrek moralaren
autonomiaren aurka egingo bailuke. Aitzitik, bertutea zoriontasunaren kasua eraginkorra izango
litzateke: bertutetsuak zoriontasuna merezi du.

4. Zer espero dezaket?

Galdera hau gizakiaren etorkizunari buruzkoa da. Erantzuna, historiari dagokionez,
Betiko bakea izeneko liburuan dago, non Kantek nazioen arteko harremanak aztertu zituen.
Estatuen arteko harremanak esplikatzeko, Kant gizabanakoen arteko harremanetatik abiatu
zen.

• Gizabanakoen arteko harremanak. Kantek, Hobbesek bezala, gizakia berez
ez-gizartekoia eta bortitza dela pentsatzen zuen. Pertsona bakoitzak bere gura
egoistak asetu nahi dituela baieztu zuen. Ez-gizartekoia izate horrek
elkarbizitza oztopatzen du eta mundua leku arriskutsu bihurtzen du. Giro
gatazkatsu eta bortitza horretan gizakiaren bizitza arriskuan dago beti eta ezin
da modu egokian garatu. Gizakiek beraiek egoera horrez jabetu ziren, eta
suntsiketara eramango zituelako kontzientzia hartu zuten. Hori dela eta,
gizabanakoen arteko ituna egitea beharrezkoa zela ulertu zuten, eta, itun
horren bidez, elkar erasotzea ekiditeko Estatua sortzea erabaki zuten. Talde
bateko gizabanako guztiek elkarbizitzarako arauak onartzen dituzte, erasorik
gabe eta biolentziarik gabeko bizi ahal izateko. Gizakiaren gizartekoitasuna,
beraz, ez-gizartekoitasunetik esplikatzen da. Ez-gizartekoiak izango ez bagina,
ez genuke gizarterik sortu beharrik.

• Estatuen arteko harremanak. Estatuen arteko harremanetan ikus dezakeguna
gizabanakoen arteko harremanen islada da. Gizakiaren ez-gizartekoitasuna
nazio batzuek dituzten botere-nahi eta bere lurraldea zabaltzeko nahi horietan
gorpuzten da. Eta horrek erasoak, gerrak eta inbasioak dakartza ondorioz.
Nazioen arteko harremanaren ezaugarri nagusiak basakeria, gorrotoa eta gerra
dira, eta horiek denen suntsiketa eta heriotza ekar ditzake. Hori ekiditeko
baliabideak jartzen ez badira, heriotza – betiko bakea hilerrietan nagusitzen den
bakea dela gogoan izanik- gizadiaren helmuga izan daitekeelako kontzientziak
Estatuen ordezkariak behartuko ditu itun bat iristera, beren arteko gatazkak
bide baketsuen eta elkarrizketaren bidez konpontzearren. Kantek garbi ikusi
zuen bere garaian oraindik ez zela posible horrelakorik.


