
Marx: testuinguru historiko-filosofikoa (1818-1883)

Frantziako Iraultza (1789) eta hurrengo ehun urteetan zehar, Europa osoan abian jarri zen prozesu
sozio-politikoaren ondorioz nobleziak lehenago izan zuen boterea galdu zuen eta horren ordez
burgesia agertu zen Estatuaren eragile nagusi. Aldi berean, burgesiaren aurrean klase berri bat sortu
zen eta berari kontra egin zion gero eta indar handiagoz, proletalgoa, hain zuzen. Urte haietan ere
Italiako eta Alemaniako lurraldeak batzeko prozesuak burutu ziren. Gainera, garai hartan Europako
estatu nagusiek kolonialismoa bultzatu zuten, industria-garapenak behar zituen merkatu berriak eta
lehengaiak lortu nahian.
Ikuspegi historiko batetik, XIX mendean bi gertaera nabarmendu behar ditugu batez ere: Industria
Iraultza eta eraldaketa politikoak. Bi gertaera horiek gogoeta filosofikoaren nondik norakoa eragingo
zuten.

Industria Iraultzaren ondorioz egitura ekonomikoak erabat eraldatu ziren: lehenagokoak nekazaritzan
eta merkataritzan oinarrituta zeuden, handik aurrera manufaktura-industriak oinarri nagusi bilakatuko
zen. Makinismoaren eskutik, atzean geldituko zen artisau-ekoizpena; eta lantegiek artisauen tailerren
lekua hartuko zuten. Prozesu hura denboran luzatu zen: hasierako pausoak XVIII mendean eman
ziren eta handik aurrera bide luze bat egon zen XIX mendearen erdira arte. Hasierako garapena
ehungintzari lotuta zegoen eta geroago siderurgia eta garraioei; atzerabuelta ezinezko bihurtuz.

Industria Iraultza hura bultzatu zuten eragileen artean garrantzitsuenak hauek izango ziren:
Nekazaritzako hobekuntzak, jabeen eskuetan kapitalak biltzea, lanabesa berriak agertzea (lurrun
makina) eta eraldaketa politikoak. Benetan XIX mendea gorabeheratsua izan zen: ”iraultzen mendea”.
Mendearen hasieran kontinente osoa astindu zuten bi gertaera aurkitzen ditugu: Frantziako Iraultza
eta Napoleonen konkistak. Vienako Kongresuak (1815) Errestaurazioa (Aliantza Santuaren
zaintzapean) eta Europako mapa politikoaren berregitea ekarriko zituen. Hala ere, gauzak ez ziren
lehen bezala izango: Antzinako Erregimena ez zen bene-benetan berrezarri (monarkiek amore eman
behar izan zuten liberalek egin zituzten hainbat eskakizunen aurrean), eta Europako mugak ez ziren
Napoleon baino lehenagokoak.

Iraultza batzuk gertatu ziren (1830, 1848, 1871) Frantzian hasita eta Europan osoan zehar hedatu
zirenak. Ekimen iraultzaileak liberalismoak, mugimendu demokratikoek, sozialismoak eta
anarkismoak bultzatu zituzten. Eta horiei aurre egiteko saiakerak tradizionalismoak, Eliza Katolikoak
eta burgesia kontserbadore berak bultzatu zituzten. Aldi berean beste mugimendu berri bat kontinente
osoan hedatu zen: nazionalismoa, mendearen bukaeran inperialismo kolonialista bilakatu zena.
XIX mendeko gertaera horiek absolutismoaren bukaera ekarri zuten eta Europako estatu askotan
konstituzio demokratikoak ezarri zituzten. Europako mapa politikoa aldatu zen: Alemania nazio
boteretsu bat bihurtu zen Austria eta Frantziarekin lehian, eta Britainia Handiak bere hedapen
kolonialistari ekin zion. Espainia, bestalde, Estatu Batuekiko gerraren ondorioz bere azken koloniak
galdu zituen (Kuba eta Filipinak), bere identitate nazionalaren inguruko krisi sakon batean eroriz.

Gizarte industriala talde batzuez osatuta zegoen - Marxek “klase sozial” kontzeptu berria proposatu
zuen -. Gailurrean aristokrazia zegoen oraindik, alde batetik, batzuek beren lurrak ustiatzeari ekiten
zioten eta, bestaldetik, beste batzuk finantza-negozioetan aritzen ziren. Horien azpian burgesia
zegoen, merkataritzaren garapenari  eta industrian egindako lan-banaketari esker goraldian zegoena.
Goraldi hura proletalgoaren kontura lortu zuen burgesiak. Proletalgoak giza-bizitzari dagokion ia
guztiaren faltan bizi zen, eta horregatik Marxek pentsatzen zuen proletalgoa iraultza ekarriko zuen
klasea izango zela.



Kulturari dagokionez, Alemanian zein Ingalaterran Erromantizismoa sortu zen: arrazionaltasunaren
aurrean sentimenduaren balioa aldarrikatu zuen mugimendua. Erromantikoen artean Lord Byron eta
Goethe nabarmendu beharko genituen. Azken hori Marxek irakurri eta miretsi zuen.
Erromantizismoak bereziki musikaren bidez eragin zuen gizartean: Beethoven, Mendelssohn, Chopin,
Wagner, Verdi... besteak beste, aipatu beharko genituzke.

Industrian gertatu ziren aldaketek ondorio kaltegarriak ere ekarri zituzten langileentzat (masifikazioa,
balio etikoak galtzea, makinen menpekotasuna, eta abar) eta horiek ideologia berriak sortzea ekarriko
zuten: anarkismoa, sozialismoa eta komunismoa. XIX mendeko iraultzak, ideologia liberaletan eta
nazionalistetan oinarrituta bazeuden ere, korronte ideologiko berri horien eskutik etorriko ziren, eta
Marx horien eragile eta partaide garrantzitsua izan zen.

Kapitalismoaren oinarrietan ideologia liberala aurkitzen dugu, eta hauek izan ziren aldarrikatzen
zituen printzipio nagusiak:

● Estatuak ez du esku hartu behar merkatuaren funtzionamenduan.
● Jabetza pribatuaren errespetua eta defentsa.
● Politikari dagokionez, hiru botereen banaketa (eragilea, legegilea eta judiziala).

Liberalismoak bultzatua, mendebaldeko gizarteetan errotzen joan ziren pentsamendu, adierazpen eta
erlijioaren askatasunak eta horiekin  batera indibidualismoaren defentsa. Sufragio zentsitarioa
zabaltzen joan zen gizonezko guztiak eskubide horren jabe izan arte, emakumezkoek oraindik ez
zuten lortu.

Aurrerapen zientifiko eta teknologikoek zientziarekiko ikuspegi baikorra bultzatu zuten, eta optimismo
horren gailurra positibismoa izango zen, zientzia edozein problema konpontzeko gai dela pentsatzen
zuena. Darwinen ikerketek, bestalde, biologia eboluzionista pentsalari askoren eredu inspiratzaile
bihurtzea ekarri zuten.

Filosofiaren arloan, zientziak lortutako aurrerapenak eragin handi izan zuten filosofoengan, eta horiek
zientziaren metodoa eredugarri hartu zuten: nabaria izan zen hori positibismoari dagokionez, baina
marxismoak ere nahi izan zuen sozialismo “zientifikoa”, eta Nietzschek berak, positibismoaren
ikuspegia kritikatu ba zuen ere, zientziaren hainbat balio onartu zituen.

Parisen egon zenean, Marxek sozialista frantziarrak ezagutu zituen, Proudhon, Saint-Simon, Fourier,
besteak beste. Marxek kritikatu zituen haien planteamenduak, bere ustez, ekintza indibidualak
defendatzen baitzituzten eta ez, Marxek bultzatu nahi zuen moduan, gizartea eraldatzeko erakunde
sozialak sortu beharra. Sozialismo “utopikoaren” aurrean, Marxek eta Engelesek “sozialismo
zientifikoa” proposatu zuten, gizarteko egitura ekonomiakoaren gaineko ezagutza sokonean
oinarriturikoa. Horregatik, Marx ekonomiaren teorialari klasikoen lanak ikasten hasi zen, Adam Smith
eta David Ricardoren lanak, hain zuzen. Malthus-ek eta Stuart Mill-ek ere eragina izan zuten
Marxengan.

Mende honetan idealismoaren bukaera gertatu zen, eta horrekin batera metafisika alde batera utzi
zuten, eta eduki sozialek eta politikoek garrantzi handiagokoak izan ziren sortu ziren korronte
filosofiko berrietan. Horien artean nabarmendu behar ditugu aipatu dugun positibismoa, aurrerapen
tekniko.zientifikoa eta antolaketa sozio-politikoa uztartu nahi dituena; utilitarismoa, gehiengoaren
ongizatea bultzatu nahian XVIII mendeko enpirismoa eta psikologia  asoziazionista garatu zituena;
marxismoa, gizartea eraldatu nahi duena; eta Nietzsche, “supergizakia” sortzea bultzatu nahi zuena.


