
Matrize sadomasokista

Boterea, mina eta egia 
egungo gizartean

Jakintza-arloa: Filosofia

Egilea: MITXELKO URANGA ALVAREZ

Urtea: 2013

Zuzendariak: EDUARDO APODAKA OSTAIKOETXEA, JOXE AZURMENDI OTAEGI

Unibertsitatea: UPV/EHU

ISBN: 978-84-8438-490-8





MATRIZE SADOMASOKISTA
BOTEREA, MINA ETA EGIA EGUNGO GIZARTEAN

2012

Doktoregaia

Mitxelko Uranga Alvarez

Zuzendariak

Eduardo Apodaka
Joxe Azurmendi



MATRIZE SADOMASOKISTA
BOTEREA, MINA ETA EGIA EGUNGO GIZARTEAN

2



MATRIZE SADOMASOKISTA
BOTEREA, MINA ETA EGIA EGUNGO GIZARTEAN

AURKIBIDEA.

0. SARRERA …………………………………………………………………………………. 5

1. HARREMANETATIK MATRIZERA ……………………………………………........... 11

1.1. SADOMASOKISMO SEXUALA …………………………………………………….. 11
1.1.1.  Scientia  sexualis.  Sadomasokismo  sexualaren  inguruko  diskurtso  bio-

medikuak .......................................................................................................... 11
1.1.1.1.  Sadomasokismo  sexualaren  lehendabiziko  ikerketak.  Sadikoak  eta 

masokistak …………………………………………….. …………….……….… 15
1.1.1.2. Ikuspegi bio-medikutik psikoanalitikora jauzia. Hasieran masokismoa izan 

zen .………………………………… ..……………………………………….… 17

1.1.2. Sexualitatearen berraurkitzea. Paradigma aldaketa  ...…………............... 20
1.1.2.1.  Sadomasokismo sexualaren inguruko diskurtso urratzaileak.  Diskurtsoak 

sozialki eraikiak dira …………………………………. ………………....…….... 24

1.1.2.2. Sadikoek eta masokistek lekua uzten diote sadomasokistari .............… 27
1.1.2.3.  Sadomasokismo  sexualaren  inguruko  diskurtso  kulturalistak. 

Erredukzionismo biologizistatik kulturalistara ………..…………………..…. ..... 30

1.2. MATRIZEAK, PARADIGMAK ETA EPISTEMEAK ………………………………… 32

1.2.1. Eratisbismoa Vs. dogmatismoa …………………………………………..… 32

1.2.2. Errealitatearen ekoizpena  …………………………………...……………… 40

1.2.2.1. Gizartea. Eraikin sozial auto-sortua ………………………………………… 40

2. MATRIZE SADOMASOKISTA MODERNOTIK HIPERMODERNORA …….……... 49

2.1. MATRIZE MODERNOA. NEUROSIA ETA HISTERIA MODERNOAK ..…………… 52

2.1.1. Hegel. Jaun eta esklaboen dialektika ..……………………………………... 57

2.1.1.1. Hegel-ez haratago. Gazte hegeliarrak ..………..………………….…… 63

2.1.2. Sadomasokismo modernoaren psikea ……………………………..…….. . 71

2.1.2.1. Gizaki moderno neurotikoa …………………………………………..…. 75

2.1.2.2. Gizaki moderno histerikoa ...……………………………………..……... 84

2. 2. MATRIZE HIPERMODERNOA. ASKATASUN-AMETSEN AMAIERA ………….… 91

2.2.1. Nietzsche abiapuntu. Begirada zehiar bat ..………………………...……… 91

2.2.2. Sadomasokismo hipermodernoaren psikea  ………………….................. 98

3



MATRIZE SADOMASOKISTA
BOTEREA, MINA ETA EGIA EGUNGO GIZARTEAN

2.2.2.1. Gizaki sadomasokista …………………………………….................. 101

2.2.2.1.1. Gizaki sadomasokista faltsua …..………………………..…….. 107

2.2.2.1.2. Gizaki sadomasokista egiazkoa ……………….………..……... 110

2.2.3. Desertu hipermodernoa. Nihilismoaren garaia ………………..……….... 113
2.2.3.1. Bi erregeak. Programa modernoen gainbehera eta protokolo ezberdinen  

agerkundea …..……………………………………………………………...…. 117
2.2.3.2.  Gizakietan  itsusiena.  Masa  modernotik  multitude  edo  jendetza  

hipermodernoetara ……………………………………………………………... 129

2.2.3.3. Aztia. Terroristak, izu-zabaltzaileak, biktimak eta martiriak …………… 147
2.2.3.4. Azkeneko aita santua.  Oroimenaren bidezko iraganaren gaurkotzea edo  

kaiola apurtuetara itzultzea .………………………………………….………… 157

2.2.3.5. Izaina eta izainaren gizakia ………………………….………………... 169

2.2.3.6. Eskalea. Hedonismo, kontsumismo zein nartzisismo hipermodernoak . 183

2.2.3.7. Igarlea eta zendu nahi den gizakia. Gizatasunik gabeko Humanismoa . 190

3. ONDORIOAK: EZTABAIDA ILDO IREKIAK: ………………………………………. 199

3.1. POSTHUMANISMOAREN ETORRERA. ORTZEMUGA BERRIAK………...… 201

3.2. NIETZSCHE ETA OSASUN HANDIAREN GARAIA ……….…………………. 206

3.3. KOMUNITATE SADOMASOKISTA ETIKOA ….…………………………...… 212

4. BIBLIOGRAFIA ………………………………………………………………………… 225

4



MATRIZE SADOMASOKISTA
BOTEREA, MINA ETA EGIA EGUNGO GIZARTEAN

0. SARRERA:

Lan honen helburu nagusia mendebaldeko kulturaren alderdi  esentzial  baten 

inguruko  azterketa  burutzea  da.  Horretarako,  mendebaldeko  kulturaren  matrize 

sadomasokistaren  inguruan  biratzen  duten  eredu  kultural  garaikideen  azterketa 

nietzschetarra  izango  du  abiapuntu  tesiak.  Beste  modu batean  esanda,  lan  honen 

oinarria den  instrumentu hermeneutiko-analitikoa, matrize sadomasokista, garatzeko 

Nietzsche-ren  pentsamenduaz  baliatuko  gara  nagusiki,  egungo  mendebaldeko 

gizarteetako botere-harremanak deskribatu, aztertu eta kritikatzeko lagungarri iruditzen 

baitzaigu, oraindik ere. 

Ostera, aipatu matrize sadomasokista ez da hemen sexu-harremanen botere-

matrize  edo  logika,  ez  soilik;  hemen sadomasokismoa  giza  harreman-ekonomiaren 

matrize  gisa  erabiliko  dugu,  mendebaldeko  gizarteetan  matrize/logika  hori  nagusi 

delakoan. 

Mendebaldeko  bizitza  soziala  botere-ekonomia  berezi  batez  eraturik  dago, 

beraz,  matrize  sadomasokista  batek  zeharkatzen  du.  Gizakia  botere-harreman 

sareetan bizi da, zeintzuetan diskurtso sozialak dominatzaile-bortxatzaile eta dominatu-

biktima dikotomian antolaturik agertzen diren. Hala eta guztiz ere, diskurtso sozialetan 

ez  bezala,  matrize  sadomasokistak  anbiguotasun  eta  anbibalentziari  ematen  dio 

lehentasuna.  Horrexegatik,  tesiaren hipotesi  nagusia harreman sadomasokista egia-

iturri bilakatu izana da; nihilismoak azaleraturiko ezinegonari aurre egiteko ziurtasun-

iturri.  Min-adierazpenak  anitzak  eta  konplexuak  dira  baina,  horietan  guztietan, 

osasunak (harmonia, oreka zein autonomia) minaren beharra du egia izateko: erreal-

egiazkoak mingarria izan behar du. 

Horrenbestez, lan honen helburuak hauexek dira, hurrenez hurren: lehenik eta 

behin, sadomasokismo sexualaren inguruko diskurtso antropologiko eta psikoanalitiko  

ezberdinen  azterketa  eta,  sexualitatearen  berraurkitzearen  ondorioz,  bi  matrize  

bereizien  erabilgarritasun  soziala  egiaztatzea.  Honetarako,  sadomasokismo 

sexualaren  inguruko  ikerketa  antropologiko  zein  psikologikoak  ugariak  direnez,  lan 

honek kontuan hartuko ditu  nagusiki  aitzindari  izan ziren Krafft-Ebing eta Freud-en 

ikerketak, alde batetik, eta izaera antropologikoagoa duten Weimberg eta Chancer-en 

ikerketak, bestetik.
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Labur  esanda,  kristautasunak lizuna bihurtzen du sexualitatearekin  zerikusia 

duen guztia,  Grezia klasikoko  ars erotica-ri  amaiera  ematen diolarik.  Denborarekin, 

zientziaren loratzearekin, aitortzaren garaiak lekua utziko dio scientia sexualis berriari. 

Krafft-Ebing  izango  da  sexualitatearen  eremuetan  ikuspegi  zientifiko-biologizista 

hutsetik zer den normala eta zer ez bereizten lehena – bera izan zen lehena sadiko eta 

masokista terminoak erabiltzen eta harremanaren polo antagoniko biak definitzen –. 

Freud-ek, Krafft-Ebing-en ikerketei jarraituz, sadomasokismo sexualaren teoria berria 

plazaratu  zuen,  ikuspegi  psikoanalitikotik  oraingoan.  Azken  honentzat,  berriz, 

sadomasokismoa ez da aberrazio bat, beste aukera sexual bat gehiago baizik. Freud 

izan zen lehena kausa-efektuzko erlazio bat antzematen bi poloen artean – bere ustez, 

lehendabizi masokismoa izan zen eta, ondoren, sadismoa –. 

XX.  mendeko  azkeneko  txanpan,  gay  eta  lesbianen  mugimenduen 

agerpenarekin,  sexualitatearen izaera esentzialista  eta determinatzailea  irauli  egiten 

da, gutxika sexualitatearen inguruko ikuspegi konstrukzionista berriak agertu zirelarik. 

Sexualitatearen antropologia berraurkitzearekin amaiera ematen zaio scientia sexualis-

ari,  behintzat  neurri  handi  batean,  sadomasokismoaren  ikuspegi  antropologiko  zein 

soziologiko berriei bidea irekiz. 

Bigarrenik,  mendebaldeko  gizarteen  botere  eta  menderatze-harremanen  

inguruko  diskurtso  filosofiko,  psikologiko  eta  soziologikoen  azterketa  eta  aipatu  

sadomasokismo sexualaren inguruko matrize  biekin antzekotasun handiak agertzen 

dituzten  bi  matrize  bereizien  erabilgarritasun  sozialaren  egiaztapena.  Gizakiak 

errealitatea produzitzen du, bere burua ekoizten amaitzen duelarik, azkenik. Gauzak 

horrela,  instituzioek  gizaki  mota  jakin  bat  ekoiztu  beharko  dute,  zeinek  instituzio 

horiexek mantentzea izan behar  duen helburu.  Esan daiteke Modernitateko botere-

harremanak matrize sadomasokistarekin bat datorren logikaren arabera eratuko direla, 

sadomasokismo sexualaren harremanetan gertatzen den matrize sadomasokistarekiko 

analogoa  dena,  bestetik.  Hipermodernitatean,  ostera,  diskurtso  sadomasokistak 

aldatuko dira. 

Botere-harremanei  dagokienez,  lan  honek  kontutan  hartuko  ditu  lehendabizi 

Modernitatearen  oinarriak  ezarri  zituzten  pentsalarien  (Descartes,  Kant,  etab.)  eta 

Modernitatea ikertu dutenen lanak (Charles Taylor, Norbert Elias eta Peter Sloterdijk, 

besteak  beste),  ondoren,  Hegel-en  pentsamenduan  eta  honen  inguruan  egindako 

ikerketak  aztertu  ahal  izateko.  Laburbilduz,  matrize  sadomasokista  modernoak  res 

cogitans cartesiarrarekin  hasten  den,  ni  transzendental  kantiarrarekin  jarraitu  eta 

Hegel-en dialektikarekin bukatzen duen tradizio moderno luzean du oinarria – izan ere, 

Hegel-ekin jauzi handia ematen da politikoki zein psikologikoki –. 

6



MATRIZE SADOMASOKISTA
BOTEREA, MINA ETA EGIA EGUNGO GIZARTEAN

Hipermodernitateko  botere-harremanei  dagokienez,  lehendabizi 

Hipermodernitatea, Gainmodernitatea zein Postmodernitatearen inguruan egindako lan 

ezberdinak (Lipovetsky,  Maffesoli,  Bauman,  Beck,  etab.)  aztertuko ditugu;  ondoren, 

Nietzsche hartuko dugu hizpide eta honen inguruko ikerleei (Derrida, Deleuze, Vattimo, 

Sloterdijk,  etab.)  zein  egungo  gizarteen inguruko  ikerketei  (Ranciere,  Zizek,  Butler, 

Agamben, etab.) helduko diegu. Laburbilduz, Hegel-en teoriek jauzi handia suposatu 

bazuten, Nietzsche-k muturrera eraman zuen kritika ilustratua eta filosofatzeko modu 

berrientzako oinarriak ezarri zituen. Orain, Nietzsche jarraitzeak Nietzsche jakin bati 

jarraitzea esan nahi du hemen, Nietzsche-ren pentsamenduaren interpretazio jakin bat 

–  ez  bakarra  –,  begirada  zeihar  bat.  Modu  batean  zein  bestean,  Nietzsche-k, 

Modernitateari egindako kritika bortitzarekin kolokan uzten ditu azken honen zutabeak, 

ondoren,  gaingizaki  fantasmatikoaren  aldarrikapenarekin  batera,  zerumuga  berriak 

agerrarazteko.

Hirugarrenik,  aipatu  bi  matrize  pareen  (sexualen  eta  sozialen)  arteko,  

mendebaldeko  gizarteen  sexu  arloko  harremanen  eta  gizarteetan  gertatzen  diren  

botere-harremanen  arteko,  analogia  edo  paralelismoaren  erabilgarritasunaren  

egiaztapena; bi psikismo mota bereizien egiaztapena, azken batean – modernoa eta 

hipermodernoa –. 

Beste  modu  batean  esanda,  egungo  gizarte  hipermodernoaren  nondik 

norakoak  ulertzeko  erabilgarria  den  matrize  (sadomasokista)  bat  eraiki  dugu, 

eraikuntzan harreman sexual sadomasokistak eredugarri izan ditugularik. Arrazoia ez 

da, inondik inora, bien artean benetako lotura bat badelako – izan ere, lan honek ez du 

aukera  hori  aztergai  –,  egungo  botere-harremanen  eta  harreman  sadomasokista 

sexualen  artean  oinarrizko  antzekotasunak  aurkitu  ditugulako  baizik,  esan  bezala. 

Orain, non topatu daitezke matrize edo logika horren adierazleak?

Matrize  bien  ingurukoak  azaldu  ondoren,  aipatu  bi  psikismo  bereizi  horien 

adierazle sozio-kulturalak identifikatzea geratzen zaigu; horretarako, kontutan harturik 

bi psikismo nagusi horiek anitzak direla, Nietzsche-ren Horrela mintzatu zen Zaratustra 

laneko  gizaki nagusiez baliatuko gara. Gizaki sadomasokistaren aurpegia ez da bat 

bakarra,  ez  modernoarena  ezta  hipermodernoarena  ere;  horregatik,  desertuari 

moduren  batean  zein  bestean  aurre  egin  nahi  dion  gizaki  sadomasokistaren 

aniztasuna gizaki nagusi nietzschetarren bidez adieraziko dugu. 

Sadomasokista  hipermodernoen  artean  topatuko  ditugu  hurrenez  hurren,  bi 

erregeak, gizakietan itsusiena, aztia, azkeneko aita santua, izainaren gizakia, eskalea, 

igarlea  eta  zendu nahi  duen  gizakia;  hau  da,  programa modernoen  gainbeheraren 

aurrean  protokoloak  sortzen  dituzten  eta  horien  mende  geratutakoak,  masa 

modernoaren desagertzearekin batera agertu diren taldekatze eredu sadomasokistak, 
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terrorismoaren inguruko diskurtso ezberdinetan galtzen diren borrero-biktima-martiriak, 

iragana  gaurkotuz  apurtutako  kaioletara  itzuli  nahi  dutenak,  zientzia  jainkotu  eta 

mendeko  bilakatutakoak,  estetikaren  inguruan  biratzea  nahigo  duten  hedonista-

nartzisista-kontsumistak  eta,  azkenik,  gizatasunik  gabeko  Humanismoaen  krisia 

pairatzen dutenak.

Azkenik, ikerketan planteaturiko arazoei irteera edo ebazpen-modu posibleen  

azterketa eta azalpena; hau da, egungo gizarte sadomasokista garaikideak agertzen 

dizkigun  arazoen  inguruko  irtenbideak:  zelan  fundamentatu  edo  eraiki  etika  bat, 

komunitate  bat,  fundamentu  oro  kolokan  eta  zalantzapean  geratzen  den  garai 

honetan?  Zelan  eraiki  komunitate  etiko  bat  zentzu bakarra eta haren aurkaria  den 

nihilismoa saihestuz? Zelan eratu komunitate etiko hipermodernoa?

Hipotesi  moduan planteatuz gero, hiru dira hipotesi  nagusiak.  Lehendabiziko 

hipotesiaren  arabera,  arestian  aipatutakoari  jarraituz,  Modernitateko  botere-

harremanak  matrize  sadomasokista izenarekin  bataiatutako  harreman-logika  baten 

arabera  estrukturatzen  dira,  sadomasokismo  sexualaren  harreman  sexual  zein 

erotikoetan  gertatzen  den  matrize  sadomasokista  modernoarekiko  analogoa  dena, 

zeinen  arabera  harremanaren  polo  biek  elkar  behar  dute,  alde  batetik,  eta 

menderatuak ulertu du azkenik bera ere badela harremanari buelta emateko gai bere 

antagonikoari betiko loturik jarraitu behar badu ere, bestetik. 

Modernitateak amaitu zuen Modernitate aurretik ekoiztutako gizaki motarekiko 

oso  bestelakoa  den  gizaki  mota  berria,  zeinek,  botere-nahiaren  arabera,  aurpegi 

ezberdin bi ager ditzakeen. Alde batetik, txanponaren aurpegi batean botere-harreman 

sadomasokistetan murgildurik dagoen gizaki moderno neurotikoa (erreaktiboa) legoke, 

dominatu-masokista zein dominatzaile-sadiko gisa ager daitekeen gizakia – paper biak 

aldakorrak dira –; gizaki neurotikoak, botere-nahi pasibo-erreaktiboa duen horrek, ez 

dio beldurrari aurre egin nahi, ezgai da, harreman sadomasokistaren logikaren gatibu 

amaitzen  duelarik  –  dominatzaile-sadiko  zein  dominatu-masokista  gisa  –;  bestetik, 

txanponaren  bestaldean,  gizaki  moderno  histerikoa (aktiboa)  aurkituko  genuke, 

dialektika sadomasokistatik  askatu eta ihes egiten saiatzen dena, dominatzaile  zein 

dominatu  izateari  uko  egin  nahi  diona.  Gizaki  histerikoa,  botere-nahi  aktiboa  duen 

neurrian, beldur eta arriskuei aurre egiten saiatzen da, energiarekin eta irudimenarekin 

bide berriak ahalbidetzen. 

Bigarren  hipotesiaren  arabera,  Hipermodernitateko  botere-harremanak 

Modernitatean ez bezala estrukturatzen dira, logika ezberdin eta berri baten arabera. 

Logika  hipermodernoa  bi  ezaugarri  nagusitan  bereizten  zaigu:  lehenik  eta  behin, 

Hipermodernitatean gizaki berri bat ekoizten da, modernoarekiko ezberdina den gizaki 
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mota berria,  behin  gizaki  modernoa  bere  buruari  ukatzen zion  egiaz  ohartzen  den 

unean;  gizaki  sadomasokista  hipermodernoak  ikusten  du  boterea  ez  dela 

dominatzaileak berezkoa duen ezer eta, ondorioz, ez dela beharrezkoa dominatzaile 

bilakatzea botereduna izateko, dominatu-biktima errolaren pean ere sadiko lanak egin 

ditzakeela  zalantzan egon barik.  Sadomasokista  hipermodernoak ulertu  du jada  ez 

diola zertan harremanari buelta eman, dominatzailearena egiteko gai dela dominatzaile 

gisa agertu barik.  Bigarren, gizaki modernoak lekua utzi dio gizaki hipermodernoari. 

Sadikoak eta masokistak lekua utzi diote sadomasokista den gizaki berriari,  sadiko, 

masokista  zein  biak  aldi  berean  izan  daitekeen  gizakiari.  Modernitateko  gizaki 

neurotiko-erreaktiboa  sadomasokista  faltsua bilakatu  da,  ziniko hipermodernoa, 

Modernitateko  gizaki  histeriko-aktiboa  benetako  sadomasokista bihurtu  den  bezala, 

kiniko hipermodernoa. Azken gizaki mota honek, bere aurrekari modernoak ez bezala, 

utzi  dio  botere-harremanetatik  askatzen  saiatzeari,  ulertu  baitu  ez  dagoela  horiek 

saihesterik, eta jarkitzeari eta bide berriak ahalbidetzeari ekin dio sutsuki.

Hirugarren  eta  azken  hipotesiaren  arabera,  desertu  hipermodernoak  utzi  du 

gizakia  brujularik  gabe  berriz  ere,  galdurik,  estetiko  hutsa  edo  modernoa  ez  den 

komunitate  berria  sortzeko  ezgai  agertzen  zaigularik.  Desertu  hipermoderno  honen 

aurrean,  komunitate  etiko  hipermodernoa,  komunitate  sadomasokista  benetakoa, 

alternatiba  gisa  agertzen  zaigu,  fundamenturik  gabeko  etikan  edo  ekibalentzien 

zerrendatan oinarritzen den komunitate singular-plural eta plural-singularra baita berau.

Orain,  sarrera  trinko  honetan  jaurtitako  zertzeladen  ostean,  gauza  bakarra 

geratzen  zaigu  esateko,  arestian  esan  ditugun  guztiek  azterketa  eta  argudiaketa 

landua  izango  dutela  tesian;  eta,  lan  horretan,  matrizearen  eraikuntzan  zein 

adierazleen  inguruko  azterketan,  hamaika  autorez  baliatu  behar  dugula,  askotan 

elkarrengandik  oso  urrun  dauden  autoreak  bat  etorriaraziz.  Horretarako,  zenbait 

pentsalariren inguruko irakurketa ez-ohikoak edo ezberdinak egingo dira, beharbada 

batzuen  bortxa  eginez.  Helburua  ez  da,  hortaz,  pentsalari  jakin  baten  inguruko 

ikuspegian  sakontzea,  matrizea  eraikitzen  lagun  dezaketen  autoreen  ikuspegiez 

baliatzea (bortxatzea) baizik. 
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1. HARREMANETATIK MATRIZERA.

1.1.SADOMASOKISMO SEXUALA.

1.1.1.  Scientia  sexualis.  Sadomasokismoaren  inguruko  diskurtso  bio-
medikuak.

Umegintzara zuzenduta, edota berak itxuraldatuta, ez dagoenak ez 

du  ez  lekurik  ez  legerik.  Ezin  da  adierazi…  putetxea  eta  eroetxea  dira 

tolerantzia-guneak1 (Foucault, 2006b, 4).

Histoire de la sexualité. La volonté de savoir lanean Michel Foucault-ek giza 

sexualitatearen historia aztertzerakoan apurketen edo kurben inflexioen berri ematen 

digu. Honen ustez, Erdi Aroko mendebaldeko zibilizazioak uko egiten dio ordura arte 

zenbait  zibilizaziotan nagusi zen  ars erotica-ri  orain dela gutxira arte gurean nagusi 

izan  den  scientia  sexualis-ari  bidea  irekitzeko.  Greziarren  edota  erromatarren  arte 

erotikoan oinarrituriko eredua baztertzen da Erdi Aroan konfesioan oinarrituriko, eta 

ars erotica horrengandik oso urrun dagoen,  eredu berriaren ordez egiteko.  Ordutik, 

pentsalari frantziarraren hitzetan, gurea bilakatu da inolako ars erotica-rik ez duen eta 

scientia sexualis-a duen zibilizazio bakarra. Ars erotica versus scientia sexualis. 

Txina,  India zein  Erroma bezalako gizarte  handiek  bazuten nolabaiteko arte 

erotikoa,  non  egia  plazeretik  bertatik  ateratzen  zen.  Plazera,  horrenbestez,  ez  da 

erabilgarritasunaren  ereduarekin  edota  debekuen  eta  baimenen  lege  absoluturen 

batekin lotzen. Horrela, plazera plazeragatik, sortzen da esperimentazioan oinarrituriko 

diskurtso  sekretu  bat,  kontu  handiz  eta  neurrian  zabaltzen  dena,  hedakuntza 

handiarekin  bere  eraginkortasuna  galduko  luke-eta.  Gauzak  horrela,  irakasle  eta 

ikasleen arteko harremanak nabardura hartzen du, irakasle batek baino ezin izango dio 

irakatsi ikasleari sexuaren inguruko egia (Foucault, 2006b, 60). 

Heleniar eta latindar kulturetan harreman sexuala agerkunde erlijiosoa izatera 

heldu zen. Dionisio zein Bako dibinitateei eskainitako orgia sexualak, hasiera batean 

behintzat, benetako amodio erritualak ziren. Denborarekin izaera erlijiosoa galduz joan 

ziren hedonismoan amaituz. Modu batean zein bestean, greziarrek eta latinoek ederki 
1 Tesi-egileak euskaratua gaztelerako bertsiotik.
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ere  jakin  zuten  sexualitate  oso  eta  betea  garatzearen  garrantzia.  Lehenago  esan 

bezala,  umeak funtzio sexualen ezagutzan hezten zituzten eta beste kultura askok 

nazkagarritzat izango lituzketen harreman sexual anitzak izaten zituzten naturaltasun 

osoz;  harreman homosexualak,  adibiderako.  Mitologiak  Zeus bezalako  jainkoen  eta 

Alejandro  Handia  bezalako  heroien  harreman  homosexualen  berri  ematen  digu, 

besteak beste.  Zentsura gutxi jasotzen zuten halako harremanek heleniar gizartean. 

Hala  ere,  estoikoen,  juduen  eta  ondorengo  kristauen  agerpenarekin 

homosexualitatearen  eta  perbertsioen  aurkako  morala  gailentzen  hasten  da, 

konfesioan oinarrituriko garai berriari bidea irekiz. 

Baliteke  bi  mila  urtean,  gutxi  gora  behera,  harreman  sexualekiko  joera 

Kristautasunak  moldeaturik  egon  izana.  Kristautasunaren  barneko  talde  eta  sekta 

ezberdinek bizitzan sexualitateak zuen lekuaren inguruan ideia oso bestelakoak izanik 

ere,  ugalketa  helburu  ez  duen  harreman  sexual  oro  susmagarria  denaren  ideia 

gailentzen da guztien artean. Hala ere, ezin da esan gizarte guztietan Kristautasunaren 

dogma  betetzen  zenik  beti.  Zenbait  garai  eta  lekutan,  ikuspegi  honek  gizartearen 

osotasunean  sortu  zuen  muturreko  joera  jainkojalea,  baina,  beste  garai  eta  leku 

batzuetan, kontrara, askok muzin egiten zioten Kristautasunak esandakoari eta honen 

aurka erreakzionatzen zuten erlijioak debekaturiko harreman sexualak izaten (Giddens, 

2007, 427-428).

Grezia klasikoan, adibiderako, egia eta sexua pedagogiaren formarekin lotzen 

ziren, transmisioaren bidez eta, horrez gero, ezagutzaren hastapenen oinarri bezala 

balio  zuen sexuak.  Baina,  mendebaldeko  kulturan behintzat,  kontatu  eta  entzutetik 

lortzen den plazeretik,  ikasle-irakasle harremanetik,  Erdi  Aroko konfesiora pasatzen 

gara  ezinbestean,  barne-barnetik  hitzen  artean  ezkutuko  egia  ateratzera;  eta, 

konfesioan  gai pribilegioduna sexualitatea izango zen, zalantzarik gabe, penitentzia 

kristautik hona. Kristautasunarekin sexualitatea ezpuru, zikin eta lizuna bilakatzen da.

Erdi  Aroak  hasiera  ematen  dio  haragiaren  eta  penitentziaren  praktikaren 

inguruko diskurtso bateratuari eta, hortik aurrera, mendebaldeko kulturadun gizarteetan 

plazeren  erregistroak  ezartzen  dira  gutxika,  sailkapen  batean  oinarriturik, 

arrarotasunaren definizioa deskribatzen delarik (Foucault, 2006b, 67). Denborarekin, 

konfesioak zientziari utzi zion bidea eta honek ahalbidetu du azkeneko mendeetan Erdi 

Aroko diskurtso bateratua zabaltzea eta zatitzea psikiatriaren, biologiaren, moralaren 

eta  beste  diziplina  askoren  forma  hartu  izan  dituzten  sexuaren  inguruko  diskurtso 

anitzei  bidea  irekiz.  Konfesioaren  prozedura  zaharra  diskurtso  zientifikoaren 

erregeletara  moldatu  zen  sexuaren  inguruko  benetako  diskurtsoak  ekoiztuz,  uste 

zabalaren kontra, XVIII. mendeko gizarteak, sexuaren inguruko guztia ezkutatu baino 

bere inguruan asko hitz egin zuelako eta bere inguruko egia erregulatua formulatzen 
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saiatu zelako (Foucault,  2006b,  73).  XX.  mende amaierako iraultza sexualari  bidea 

zabalduko  dio  XVIII.  mendean  giza  pentsamoldean  ematen  hasten  den  aldaketak. 

XVII.  mendearen  bigarren  erdialdean,  lizunkeriarekin  batera,  libertinoek  egundoko 

arrakasta  hartzen  dute  Karlos  II.a  errege  zuen  Ingalaterran.  Aristokrata  azkar  eta 

sentsualak  ziren  libertinoek  kulturaren  mezenasgoa  nahastatzen  zuten  bizitzaren 

atseginen  bilaketa  amaigabearekin,  eta  nolabaiteko  arrakasta  lortu  zuten  herriaren 

begien aurrean. Denborarekin lizunkeria aurretiko arrakasta galduz joan bazen ere – 

1688  urtetik  aurrerako  ipuin  ingeles  moralizatzaileen  arabera  libertinoaren  patua 

kartzela, eromena zein gaixotasuna eta heriotza baino ezin dira izan –, John Wilmot 

(Rochester-eko  kondea)  bezalako  libertinoek  ireki  zuten  puritanismoan  geroz  eta 

handiagoa egingo zen arrakalatxoa (bere printzipio bakarra “plazerarekiko maitasun 

biolentoa”  zela  aldarrikatzen  zuen  Rochester-eko  kondeak).  Izen  bereko  filmeko 

prologoan  adierazi  bezala,  berak  bazekien  inortxok  ere  ez  zuela  atsegin  izango, 

nolabaiteko aurrekaria zela nonbait. Frantzia ez zen atzean geratu eta libertino ospetsu 

propioa izan zuen XVIII.  mendean. Sade-ko Markesa,  Donatien Alphonse François, 

plazera  sexualaren  ikuspegi  hedonista  zabaltzen  hasten  da  Frantzia  osoan  zehar. 

Hasiera batean krimen eta perbertsiotzat hartua izan bazen ere, sexuaz beste modu 

batean hitz egiteko aukera eskaini  zuen honek ere (mende bi geroago imajina ezin 

zezakeen arrakasta izango zuelarik). Bere lanen protagonistak antiheroiak ziren, beren 

ekintzak  sofismen  bidez  zinismoarekin  justifikatzen  zituzten  bortxatzaile  sadikoak. 

Sadismo eta biolentzia  hori  izango ziren,  izan ere,  bizitza  osoan kartzelan egotera 

eraman zutenak (absolutismoarekin,  Iraultzarekin zein Napoleonekin,  30 urtez egon 

zen  kartzelan)  baina,  berau  isilarazten  saiatu  baziren  ere,  arrakalatxoa  geroz  eta 

handiagoa egiteari lagundu zion nahitaez lanen zein bere inguruko legenden bidez. 

Gauzak  horrela,  azken  hiru  mendeak  ez  ditu  sexua  ezkutatzeko  kezkak 

markatuko,  sexuaren  inguruan  hitz  egiteko  asmatutako  aparatuen  aniztasun  eta 

dispertsioak  baizik,  sexuari  buruzko  hizketaldiak.  Modernitateko  gizarteek  ez  dute 

sexua ezkutatu, inondik inora, eta, kontrara, sexuaz hitz egiten saiatu izan dira. XVIII. 

mendeko gizarteek sexualitatearen zilegitasuna eta ez-zilegitasunaren arteko limiteak 

ezartzen  badituzte  ere,  XIX.  mendeko  gizarte  burgesa  perbertsioaren  gizartea 

bilakatzen  da.  Gizarte  modernoa  perbertsoa  da  zuzenean  eta  benetan  (Foucault, 

2006b,  48-49).  Foucault-en  ustez,  Modernitateko  gizarte  industrialek  ez  zioten 

sexuaren  errepresioari  bidea  zabaldu,  sexualitate  heretikoen  eztandari  baizik. 

Ondorioz, XIX. mendean ere sexuaz hitz egingo da, baina bi erregistrotara murrizturik: 

ugalketan  eta  arautegi  zientifiko  orokor  batean  oinarrituriko  biologiara  eta  erregela 

ezberdinei obeditzen zien medikuntza (Foucault, 2006c, 57). 
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Arestian aipatu bezala, XIX mende osoan sexualitatea eredu bio-mediko batek 

zeharkatzen du, ez medikoek belarriak eta begiak itxi zituztelako edo erratu zirelako, 

sexuaren inguruan egia bio-medikua produzitu zutelako baizik. Zientziak, horrez gero, 

modu berrian produzitzen du sexuaren egia. Luzaroan sexualitatearen zientzia honek 

sortuko  ditu  sexualitatearen  inguruan  inoiz  sortu  izan  diren  diskurtsoetan 

ikaragarrienak (Foucault, 2006b, 59). Aldaketa ez zen bat-bateko izan, hala ere. XIX. 

mendean  sexualitatearen  inguruko  premisa  erlijiosoak  baztertuak  izan  baziren  ere, 

hasierako lehenengo idatzi  medikuak lehenagoko  idatzi  erlijiosoak bezain  zorrotzak 

izan ziren, ugalketara zuzendurik ez zeuden harreman sexualek gaitz fisiko handiak 

ekartzen zituela aldarrikatzean (Giddens, 2007, 428). 

Lau  gertakarik  ahalbidetzen  dute  konfesio  sexualetik  forma  zientifikoetara 

igarotzea: lehenengoa, “hitz eginaraztearen” kodifikazio klinikoa; Konfesioa azterketa 

zientifikoarekin  nahastatzen  eta  konbinatzen  hasten  da  gutxika,  gizabanakoaren 

beraren kontuak  zeinu  eta  sintomen bilduma batekin.  Bigarrena,  sexuak  dakartzan 

arrisku  mugagabeek  justifikatzen  dutelako  inkisizio  baten  azterketa  sakona. 

Hirugarrena,  Erdi  Aroak  ilun  eta  ezkututzat  zuen  hori  atera  nahi  duelako  zientziak 

nahitaez. Zientziak gizakiak barnean sakontasunean ezkutaturik dagoen arazoa atera 

behar  du,  indarraren  bidez  bada  ere.  Eta,  azkena,  konfesioaren  efektuen 

medikalizazioa.  Sexualitateak  bekatuarekin  zerikusia  izateari  uzten  dio 

normaltasunaren eta patologiaren eremuan sartuz. Konfesioa eta ondorengo terapiatik 

pasatzen  da  sexualitatearen  inguruko  azterketa  medikuak  egindako  konfesiora  eta 

ondorengo sendakuntzara (Foucault, 2006b, 68-71).

Horrenbestez, motelki bada ere, eredu bio-medikua ezartzen da gizartean, hiru 

oinarri nagusi dituelarik: lehenik eta behin, ikuspegi bio-medikuak gaixotasuna gizakia 

normaltasunetik urruntzen duen giza gorputzaren barnean ematen den matxura edo 

apurketatzat  hartzen  du.  Gaixotasun  bakoitzaren  atzean  kausa  eta  eragile  den 

ezkutuko  germenen  bat  omen  dago,  baina  berau  identifikatzerik  badago,  nonbait. 

Bigarrenez, gorputza eta adimena banandurik tratatu daitezke, gaixoak gorputz gaixo 

bat  edota patologia  bat  aurkezten duelako eta ez gizabanako gaixoa osotasunean. 

Azkenik,  eredu  bio-medikuak  espezialista  medikuak  agertzen  ditu  gaixotasunak 

tratatzeko  eta  sendatzeko  gai  diren  aditu  bakarrak  bezala.  Ez  dago,  horrez  gero, 

lekurik  sorginentzako  eta  garaiko  paradigma  zientifikotik  at  dauden  praktika 

medikuentzako (Giddens, 2007, 267). 

Foucault-ek aditzera ematen duen bezala,  horrenbeste mendetan gailentzen 

den  scientia  sexualis horren  diskurtsoek  sorrarazitako  egia  ez  da  inondik  inora 

deskubritua,  produzitua  baizik;  garai  bakoitzean  ikuspegi  jakin  baten  menpeko  den 

botereren  batek  sortua.  Horrez  gero,  Modernitatean  ikuspegi  biologizistak 
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baldintzaturiko  diskurtsoak  nagusituko  dira  sexualitatearen  inguruan  XX.  mendean 

antropologiak sexualitatea birdeskubritu arte. Sadomasokismo sexuala ez da kanpoan 

geratuko, noski.

1.1.1.1.  Sadomasokismo  sexualaren  lehendabiziko  ikerketak. Sadikoak  eta 

masokistak.

Sexualitate okertu eta gaixoaren ikerketa, oraindik ere ikuspegi biologizistaren 

menpe,  XIX.  mendeko  amaieran  hasi  zen  Krafft-Ebing-ek  idatziriko  lan  psikiatriko 

dokumentatu  itzelarekin;  oraingoan  medikuntzaren  erregelen  araupean.  Psikiatra 

alemanak 1886an idatziriko Psychopathia sexualis lana izango zen aberrazio sexualen 

lehen ikerketa psikiatrikoa. 

Ikerketa lanean perbertsio ugari bildu bazituen ere, sadomasokismoak bazuen 

pribilegiozko  postua  besteen  gainetik.  Krafft-Ebing-en  ustez,  sadismoan  eta 

masokismoan aurki  zitekeen gainontzeko gaixotasun guztiek zuten funtsezko forma 

komuna  (Masi,  2004,  35),  eta,  horrez  gero,  orri  asko  idatzi  zituen  sadiko  eta 

masokisten arteko dinamika eta erlazioei  buruz.  Honek eman dio hasiera,  historian 

zehar  sadikoak eta  masokistak betidanik  izan badira  ere,  bere ostean sortuko den 

harreman  sadomasokistaren  inguruko  ikerketa  zerrenda  luzeari.  Literaturan  bezala 

beste diziplina batzuetan ere sadismoa eta masokismoa landu izan badira ere XVIII. 

mendetik  –  Sade-ko  markesa  da horren adibide  argiena  XVIII.  mendean  –,  Krafft-

Ebing-en lanean definituko dira lehenengoz gaurdaino heldu zaizkigun  sadismo eta 

masokismo terminoak. 

Sadomasokismo sexualean aditua den Weimberg-ek esan bezala, Krafft-Ebing 

izan  zen  lehenengoa  sadismo  eta  masokismo  terminoak  erabiltzen  sendotasun 

zientifikoarekin  (2008,  23).  Sadismoa hitza Sade-ko markesarengandik  jasoko zuen 

bere  ustez  perbertsio  sexual  guztietan  ematen  zen  ezaugarri  bat  definitzeko. 

Sadismoa,  horrenbestez,  norberak  bere  buruari,  beste  batzuei  edota  animaliei 

egindako  zigor  fisiko  zein  ekintza  krudelen  bidez  lortutako  sentsazio  sexual 

atsegingarrien esperimentazioa litzateke. Krafft-Ebing-en ustetan, norberak bere burua 

edota besteak umiliatzeko, zauritzeko edota edozelako minik egitearen bidez plazera 

sexuala  lortzen  duen  jaiotzetiko  desira  perbertsio  sexual  orotan  aurkitu  daiteke. 

Gauzak  horrela,  sadismoa,  masokismoarekin  batera,  bizitza  sexualaren  anomalien 

artean  sartu  beharko  litzateke,  Krafft-Ebing-en  hitzetan,  degenerazio  psikikoaren 

ondoriozko prozesu psikosexualen eboluzioan alterazioa baita (Weimberg, 2008, 34). 

Sadismoa,  zentzu  honetan,  bizitza  sexual  psikikoari  laguntzen  dion  areagotze 

patologikoa litzateke, ikaragarria eta gehiegizkoa. Masokismo terminoa, aldiz, Leopold 
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Von Sacher-Masoch idazle austriarrarengandik atera zuen azken honek lanetan mina 

eta sumisioaren inguruko kezka erotikoa agertzen baitzuen. Horrez gero, masokismoa 

sadismoaren antitesia  litzateke Krafft-Ebing-entzat.  Sadismoak indarra  erabiliz  mina 

eragin nahi duen moduan, masokistak, kontrara, besteren batek eragindako indarrak 

menderatua izanik pairatzea/gozatzea du helburu. 

Ugaltzea eta biologia irizpide izanik, Krafft-Ebing-ek sadismorako joera krudela 

eta  aktiboa  gizontasunarekin  lotzen  zuen  nolabait,  masokismoaren  pasibotasuna 

emakumeekin lotzen zuen modu berean – ezinbestean pasibotasuna gizonezkoengan 

oldarkortasun  sexualaren  menpeko  delakoan  –.  Baina  zer  geratzen  zen  harreman 

homosexualetan?  Krafft-Ebing-entzat  harreman  heterosexualak  berezkoa  zuen 

dinamika sadomasokista, gizonaren berezko sena oldarkortasuna eta kontrako sexua 

mendean hartzeko beharra zen moduan, emakumearena pasibotasuna eta gizonen 

menpeko  izatea  baitzen.  Ez  da  harritzekoa,  beraz,  gutxika  homosexualitatea  eta 

masokismoaren  arteko  distantzia  txikitzea  eta  murriztea.  Krafft-Ebing-entzat 

emakumea pasibo eta masokista da jaiotzez eta,  ondorioz,  gizon homosexuala ere 

horrelakoa  da  emakumeengandik  hurbilago  dagoen  neurrian  gizontasunetik  baino 

(Vandermeersch,  2004,  260).  Zalantzarik  gabe,  Krafft-Ebing-en  diskurtsoa 

sadomasokismoaren inguruan sexualitatearen ikuspegi  heterosexual  eta biologikoan 

oinarritzen da bere osotasunean. Gizonak gustuko izan behar du emakumea mendean 

hartzea, emakumeak gizonen menpe izatea gustuko izan behar duen bezala, horixe 

baita,  Vandermeersch-ek  Krafft-Ebing-en  diskurtsoa  aztertzerakoan  esaten  duen 

bezala,  ugalketaren  biologiak  giza  ariman  inskribatutakoa  (Vandermeersch,  2004, 

263). 

Krafft-Ebing-en aburuz, lehenengo masokismoa gertatzen da eta geroago batu 

egiten zaio, kasu batzuetan behintzat, minaren bidez lortzen den plazera sexuala; are 

gehiago,  eragin  psikologiko  hutsagatik  beren  burua  flagelatzea  gustuko  dutenak 

daudela  aldarrikatzen  du  psikiatra  alemaniarrak,  beraiengan  inolako  masokismorik 

agertzen ez delarik. Horrez gero, esan daiteke, Krafft-Ebing-ek astinduaz hitz egiten 

duenean, masokismoarekin lotuta dagoen astinduaz gain bereizten eta ezberdintzen 

duela psikikoki perbertsoa ez den beste astindu motaren bat, zenbait sinestunek beren 

buruari eragiten dioten astindua adibiderako. 

Masokismo eta sadismo epigrafean onartzen zuen aurkitu zituela sadismoa eta 

masokismoa pertsona berean ematen ziren kasuak eta horrek interes handia pizten 

ziola, baina jakin bazekien kasu horiek bere teoriaren aurka zihoazela eta muzin egin 

zien  hasiera  batean.  Gizon  sadiko  eta  emakume  masokistaren  ugalketan  eta 

heterosexualitatean oinarrituriko ikuspegiak ez zuen era berean sadiko eta masokista 

izan daitezkeen gizabanakoentzat lekurik. Azkenik, kasuei muzin egin ezinik, egoera 
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horretatik ateratzeko onartu zuen forma bien artetik, sadismotik eta masokismotik, bat 

primarioa zela;  alderanztea gertatzea posiblea zen behin menderatzailea bilakatzea 

amesten bada. Besteak zer sentitzen eta esperimentatzen duen jakin-min horretatik 

sortzen da poloak aldatzeko beharra; hala ere, Krafft-Ebing-ek arrarotzat jotzen zuen 

mamu horren gauzatzea (Vandermeersch, 2004, 265).

1.1.1.2.  Ikuspegi  bio-medikutik  psikoanalitikora  jauzia. Hasieran masokismoa 

izan zen.

“Perbertsio honen berezitasuna bere bi formak, aktiboa eta pasiboa, 

pertsona  berean  agertzen  direla  da.  Harreman  sexualean  besteei  mina 

eragiten plazera jasotzen duen hori harremanean jasotako minarekin plazera 

jasotzeko  gai  da  ere.  Sadikoa  beti  da,  aldi  berean,  masokista  bat,  eta 

alderantziz. Gertatzen dena zera da, harremanaren formetatik bat, pasiboa 

zein aktiboa, gizabanakoan bestea baino garatuago egotea bere aktibitate 

sexualean izaera menderatzailea hartzen duelarik”2 (Freud. 1999b, 30-31).

1905.  urtean  Sigmund Freud  psikoanalista  famatuak,  Krafft-Ebing-i  jarraituz, 

sadismoa eta masokismoaren inguruko hipotesi  psikoanalitikoa garatuko zuen bere 

Drei  Abhandlungen  zur  Sexualtheorie (Teoria  sexualaren  inguruko  hiru  idatzi)  lan 

ospetsuan  non,  behintzat  hasiera  batean,  kilikadura  sexuala  barne  prozesu  sorta 

batzuen ondorio kolaterala dela aldarrikatzen duen. 

Aipatutako  lanean,  Krafft-Ebing-en  terminologiari  jarraituz,  ohikoen  eta 

garrantzitsuena den perbertsioan, objektu sexualari minarazteko edota mina pairatzeko 

joeran, bi forma bereizten ditu: aktiboa eta pasiboa, sadismoa eta masokismoa. Beste 

aditu batzuek sadikoaren eta masokistaren arteko harremanari  algolagnia deitu nahi 

badiote ere mina eginaraztearen plazera eta krudeltasuna nabarmendu nahi dutelarik, 

Freud-ek nahiago du sadomasokismo gisa izendatu, Krafft-Ebing-ek egin bezala, mota 

guztietako umiliazio eta menderakuntzek eginarazten duten plazera nabarmendu nahi 

duelarik. Psikoanalistaren aburuz, algolagnia aktibo zein pasiboaren sustraiak edozein 

gizakitan  aurki  badaiteke  ere,  sadismoa modu  independentean  produzitutako  grina 

sexualaren  neurriz  gaineko  osagai  oldarkorrarekin  bat  dator.  Modu  analogoan, 

masokismoak bizitza erotikoarekiko joera pasibo guztiak biltzen ditu, muturreko egoera 

objektu  sexualak  eginarazitako  min  boluntarioarekiko  lotura  izanik.  Masokismoa, 

perbertsio  gisa,  bere  aurkako  perbertsioa  baino  gehiago  urruntzen  da  helburu 

sexualetik. 

2 Tesi-egileak euskaratua gaztelerako bertsiotik.
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Krafft-Ebing-ek, azkenik, pertsona berean forma biak eman zitezkeela onartzen 

hasia  bazen ere,  ugalketan eta heterosexualitatean oinarrituriko  ikuspegiak  eraman 

zuen fenomenoa arraro eta ez-ohikotzat hartzera. Freud-ek, kontrara, sadismoa eta 

masokismoa  entitate  beraren  bi  forma bereizi  gisa  ulertzen  zituen  ikusirik  askotan 

ematen zirela pertsona berean. Horrez gero, Freud-ek ere jakin nahi izan zuen zeinek 

ematen zion bidea zeini.  Drei  Abhandlungen zur  Sexualtheorie lanean bere kezkak 

azalarazten ditu esaterakoan  ez dakiela masokismoa agertzen ote den hasiera batean 

edota  beti  ere  sadismoarengandik  ateratzen  den  azken  honen  eraldatze  baten 

moduan.  Modu  batean  edo  bestean,  perbertsio  honen  berezitasuna  forma  biak 

pertsona berean ager  daitezkeela  da,  zalantzarik  gabe,  eta  ondorio  hori  da  Krafft-

Ebing-en ikuspegiarekiko apurketa handiena, ziurrenik. XVIII. mendeko John Cleland 

zein Sade-ko Markesaren obrei eta XIX. mendean gutxika agertzen joango diren obra 

literario erotikoei (Leopold Von Sacher-Masoche-en obrak, adibiderako) jarraituz, XX. 

mendean  zehar  agertuz  joango  dira  Freud-en  analisiarekin  bat  datorren  harreman 

masokista  deskribatzen  duten  lan  literario  anitz  (Pauline  Reage-ren  Histoire  d´O 

adibiderako). Baten batek eredu klasikoei jarraitzen segitu arren, gehienek apurtu nahi 

izango  dute  determinismo biologikoarekin.  Gehienetan,  hasiera  batean emakumeak 

gizonen menpeko gisa agertzen badira ere, guztiek bilatzen dute egoera iraultzea edo 

buelta ematea, lortzen ez duten arren, forma biak gizaki berean ager daitezkeenaren 

adierazle.  Bestetik,  eraldaketa  ematen  den  ia  guztietan  segida  bera  jarraitzen  da: 

hasieran masokismoa da, ondoren sadismoa – Histoire d´O lanean zein filmean bada 

kontrako adibide bat. 1954-ean argitaratutako lanaren hasieran agertzen zaigu gizon 

sadiko bat: René. Baina, ustez gizon sadiko klasikoa den horrek amaituko du masoka 

gisa jokatzen bera baino boteretsuagoa den sir Stephen-ekin topatzen denean; azken 

honek ere gauza bera egingo du Komandantea deitzen dutenarekin topatzean –. 

Hurrengo  urteetan,  Krafft-Ebing-ek  jaurtitako  galderari  erantzuna  aurkitzen 

saiatuko da Freud: eta masokismoaren oinarria edo esentzia bestea izateko irrika eta 

pasioan  aurkitzen  bada?  Masokismoa  eta  sadismoa  txanpon  beraren  aurpegi  biak 

direla aitortzen eta aldarrikatzen badu ere, jarraitzen du hartzen, azkenean, sadismoa 

oinarrizko  elementutzat.  Krafft-Ebing-i  jarraiki,  eta  Darwin-en  jarraitzailea  izanik, 

gizonezkoaren  sexualitatea  konkistatzailetzat  hartzen  du,  ehizaki  edo  harrapakin 

sexualaren bila dabilen inpultsoa. Baina, zerk ahalbidetzen edo kausatzen du plazera 

pasiboaren, masokismoaren, existentzia?  Drei  Abhandlungen  zur  Sexualtheorie 

lanean  argi  eta  garbi  erantzungo  du  Freud-ek:  Jatorrian  sadismoa  zen,  sadismoa 

autonomoa  bilakatutako  irrika  sexualaren  oldarkortasunari  erantzuna  den  neurrian. 

Ondorioz,  masokismoa  gizabanakoaren  aurka  bihurtzen  den  sadismoa  baino  ez 

litzateke,  psikoanalista  austriarraren  ustez.  Massenpsychologie lanean,  aurreko 
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ikuspegiari helduko dio oraindik ere zera aldarrikatuz, behaketa klinikoek masokismoa, 

sadismoaren osagarri den sena partziala, Niaren aurka bihurtzen den sadismoa baino 

ez  dela;  masokismoa,  Niaren  aurka  zuzendutako  grina,  horrenbestez,  itzulera  edo 

erregresioa da (Freud, 1972, 130). Hala ere, lehenago esan bezala, hurrengo urteetan, 

ikerketa gehiago egitearekin  batera,  ondorio  berri  batera heltzen da,  azkenik.  Bere 

pentsamendua inbertitu egiten da eta jatorrian sadismoa ikustetik masokismoa ikustera 

pasatuko da ezinbestean. Jatorrian masokismoa zen, esango du orain. 

Freud-en  ustez,  gure  bizitzaren  gogo-aldartean  menperatzaile  diren  bi  irrika 

mota bereizi aurki ditzakegu: alde batetik, Eros edo bizi-indarra eta, bestetik, Thanatos 

edo  heriotza-indarra,  honek  sadismoa  bera  ordezkari  duelarik.  Massenpsychologie 

lanean  aipatu  bezala,  sadismoa  heriotza-indarra  denaren  hipotesia  da  guztietan 

onargarriena,  grina honek zenbait  fase edo maila  ezberdin  izan ditzakeelarik  behin 

sexuarekin  nahastatzen  denean.  Modu  batean  edo  bestean,  Freud-en  aburuz, 

sadismoari,  Niarengandik  kanporatua izanik,  objektuaren  aurkako joera  duten grina 

sexualaren osagarri lizunek markatu diote bidea (Freud, 1972, 129)3. Hasiera batean 

sadismoaren eta sena lizunen arteko harremanik ez zegoela pentsatzera heldu bazen 

ere, azkenik, Das Unbehagen in der Kultur lanean ondorioztatuko du, zalantzarik gabe, 

sadismoak  bizitza  sexualean  parte  hartzen  duela  eta,  horrez  gero,  gerta  daiteke 

krudelkeriaren  jokoak  amodioaren  lekua  hartzea.  Gauzak  horrela,  sadismoan, 

sexualitatearen grina partziala izanik, amodio-indarra eta suntsiketa-indarraren arteko 

amalgama  solidoarekin  topatuko  ginateke.  Berdin  gertatzen  da,  Freud-ek  adierazi 

bezala,  sadismoaren  antagonikoa  den  masokismoan  ere.  Azken  hau  barnera 

zuzendutako  suntsiketa-indarra  eta  sexualitatearen  arteko  amalgama  bat  litzateke. 

Ondorioz,  sadismoan  zein  masokismoan,  erotismoa  nahastaturik  aurkitzen  da 

amalgama  batean  barnerantz  edo  kanporantz  zuzenduriko  suntsiketa-indarrekin 

(Freud, 1999, 110). 

3 Perbertsio sexualen inguruko ikerketetan, zeintzuetan sadomasokismoaren kasuak ere ikertu 
zituen, Freud behin eta berriro topatzen zen fantasia berarekin. Ume bat jipoitzen dute lanean 
adierazi bezala, perbertsio sexualen zein neurosien inguruko terapia psikoanalitikoetan behin 
eta berriz agertzen zen haurtzaroa sorburu duen fantasia bat, perbertsioaren zeinu primarioa. 
Fantasiaren lehendabiziko atalean, umeak ikusten du zelan bere aitak jipoitzen duen bera ez 
den bestelako ume bat (anai-arreba). Fantasiaren lehendabiziko etapa honetan umeak irrika 
sadikoa garatzen du beste umeak nola sufritzen duen ikustean. Bigarren etapa batean umea 
sufritzen ari den umearekin identifikaturik sentitzen da: nire aitak jipoitzen nau. Experientzia hau 
benetan gertatu ez bada ere, existentzia errealik ez badu ere, umearen analisiaren eraikina da.  
Bigarren  urrats  honetan,  hasierako  sadismoa  masokismo  bilakatzen  da.  Azkeneko  urrats 
batean, hirugarrenean, aita desagertzen da eta orain ezezaguna den bestelako gizon bat da 
umea jipoitzen duena (beharbada maisuren bat);  jipoitua den umea ere ez da lehenagokoa, 
ezta bera ere. Sufritzailea zein mina eginarazlea indeterminatuak dira, eta umea  ikusle hutsa.  
Orain,  Freud-ek  ez  zuen  argitu,  ezezaguna  baitzitzaion,  zelan  pasatzen  zen  sadismotik 
masokismora  eta,  hortik,  onanismora  fantasian  zehar.  Baina,  modu  batean  zein  bestean, 
erakutsi zuen nolatan zeuden elkarloturik irrika sexualak eta tanato-erotikoak. 
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Darwin-en  eraginpean,  erraz  onartu  zuen  Freud-ek  auto-kontserbazioaren 

edota biziraupenaren menpe zegoen kanporantz zuzenduriko suntsiketa-indarra, baina 

barnerantz zuzendurikoak sortzen zizkion zenbait zalantza. Masokismoaren ikerketek, 

azkenean, hiru forma bereiztera eraman zuten: masokismo erogenoa,  femeninoa eta 

morala.  Lehenengoan,  masokismo erogenoan,  mina pairatzearekin plazera jasotzea 

den  moduan,  masokismo  morala  erru-sentimendua  sentitzea  da.  Masokismo 

femeninoan, amaiera ezberdinak izan baditzake ere, beti hasten da edozein modutan 

zigortua izateko nahiarekin. Azken honen interpretazioaren arabera masokistak ume 

txiki  eta  menpekoaren  moduan  tratatua  izan  nahi  du.  Masokismo  mota  guztietan 

osagarri  erotikoa  oso  garrantzitsua  bada  ere,  masokismo  moralak  arindu  ditu 

sexualitatearekin dituen loturak, masokismo honi berdin baitio nork eragiten dion mina, 

beti ere mina pairatzen duen bitartean. 

1.1.2. Sexualitatearen berraurkitzea. Paradigma aldaketa.

Sexualitatearen  inguruko  ideiak  gutxika  nabarmenki  aldatzen  hasiak  dira. 

Gizarte  tradizionaletan  sexualitatea  ugalketa  prozesura  hertsiki  lotuta  bazegoen, 

gurean  esteka  hori  apurtu  egin  da  azkenik  –  behintzat,  nagusiki  –.  Lehenago 

sexualitatea  monogamian  eta  heterosexualitatean  oinarrituz  definitzen  bazen,  orain 

gero eta gehiago onartzen da mota askotariko testuinguruetan orientazio eta harreman 

sexual anitz dagoela.

Malinowski-tik  XX.  mendeko  azken  hereneraino  sexualitatea  antropologiatik 

kanpo  mantentzen  da,  baina  antropologian  sexualitatearen  inguruko  interpretazio 

berriztatzaileak agertzen dira gutxika XX. mendeko azken hiru hamarkadetan. Ikuspegi 

berriari  ematen  zaio  hasiera  eraikuntza sozialaren  perspektiba  teorikoarekin  batera 

sexualitatearen eredu bio-medikuari muzin eginez. Ikuspegi berrietan kulturak biologiak 

determinatua  egoteari  uzten  dio  biologiatik  kulturara  jauzia  eginez  eta,  nola  ez, 

unibertsaltasunetik sexualitatearen ulermen partikularizatura. Amaiera eman nahi zaio, 

horrenbestez, scientia sexualis-ari. 

XX.  mendeko  lehenengo  bi  herenetan  kultura  eta  biologia  batzen  zituen 

ikuspegia zen nagusi. Teoria hauek guztiek kultura eta biologia osagarri gisa ulertzen 

zituzten  sexualitatearen  funtsa  oinarri  biologikoetan  ikusten  baitzuten.  Horrez  gero, 

biologiak   paper  hegemoniko  garrantzitsua  betetzen  zuen  eta  sexualitatea  zentzu 

biologikoan  baino  ez  zen  ulertzen.  Bizitza  gizartean  kultura  biologizatuak 

determinatzen  zuen.  Baina,  sexualitatearen  eraikuntza  sozialarekin  aurreko 

ikuspegiarekiko mesprezua sortzen da gutxika. 
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Konstrukzionista  sozialentzat  sexualitatea  ulertzea  zentzuz  aldatzea  da, 

interpretazio  biologikotik  sozio-antropologikora  jauzia  egitea.  Sexualitatea  gizartean 

biologikoa izateari uzten dio giza sexualitate aktiboa bilakatuz. Ugalketan oinarrituriko 

ikuspegi biologizista baztertzen da eta erreprodukzioak helburu bakarra izateari uzten 

dio. Sexualitatea ez da, jada, ugalketaren baliokide eta, horrez gero, gizon-emakume 

dualismoa ere zalantzatan jartzen da. Konstrukzionismo sozialak errealitate sozial anitz 

bereizten dituenez inferitzen du harreman sexual  guztiek ezin dutela irakurketa edo 

interpretazio bakarra izan. XX. mende amaierako sexualitatearen antropologia berritua 

argia  da honetan:  sexualitatea  sozialki  asmatua da eta kulturek zentzua eta forma 

ematen diete jarrerei, esperientziei eta harreman sexualei. Ondorioz, scientia sexualis-

eko  perbertsio  sexualetik  aniztasun  sexualera  pasatzen  da,  pluraltasunaren  aintzat 

hartzea. 

Konstrukzionismo  sozialaren  goratzean  ezinbestekoak  eta  funtsezkoak  izan 

ziren  feministen  eta  gay  eta  lesbianen  kolektiboek  eginiko  kritikak.  Mugimendu 

feministak lortzen du motelki koitoa eta ezkontza-beharrak deslotzea alde batetik, eta, 

bestetik, orgasmo klitoriarra bihurtzen dute helburu sexualitatea ugalketatik deslotzen 

saiatzen direlarik  sutsuki.  Gay eta lesbianek,  beren aldetik,  sexualitatea ugalketatik 

deslotzea  aldarrikatzeaz  gain,  sexu  bereko  pertsonen  arteko  harremanak 

identitatearekin  nahastu  behar  ez  dela  ere  eskatzen  dute.  Homosexualitateak, 

horrenbestez, ezin da ukatu, asko lagundu zuen determinismo biologikoa bere estatus 

hegemonikotik  botatzen.  Harreman  homosexualak  zeharo  aldatzen  dira  munduko 

punta  batetik  bestera,  ez  dira  inondik  inora  mugiezinak  esentzialistek  defendatzen 

duten moduan. Gaur egun, onartzen da, horrez gero, gizarteak ezin direla aztertu eta 

ezagutu  ikuspegi  biologiko  hutsetatik,  eta  azken  honek  gehiegikeri  asko  egin  izan 

dituela historian zehar, kriminalen ezaugarri fisikoak nabarmendu eta sailkatzerakoan, 

adibiderako. Modu berean, zenbait determinista biologikoek homosexualek berezkoak 

zituzten ezaugarri batzuk nabarmendu zituzten, hipotalamoaren tamaina txikia, esate 

baterako. 

Homosexualitatea horrenbeste zigortu zuen HIESaren agerpenak ere iraultza 

suposatu  zuen  sexualitatearen  inguruko  ikerketan,  instituzioak  sexualitatearekin 

zerikusia zuen ikerketa mordoan inbertitzera beharturik aurkitu baitziren. Ikerketa bio-

medikuak bultzatzeaz gain, ikerketetara zientzialari sozialak ere sarrarazi baitzituzten. 

Instituzioen inbertsioez gain, azaldu dira gutxika bestelako ikerketa antropologiko eta 

sozialak. 

Kolektibo  homosexualen  borrokak  lagundu  zien  nahitaez  gainontzeko 

perbertsio sexualei,  eta, zentzu honetan,  sadomasokismoak ere lortu zuen berekiko 

ikuspegia ere aldatzea. Orain dela gutxira arte sadismoa eta masokismoa gaixotasun 
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arriskutsutzat  hartuak  izan dira  ez  baitzen  inolako  bereizketarik  egiten  kriminal  eta 

hiltzaile  sadiko  eta  onartutako  sadomasokismo  sexualean  parte  hartzen  dutenen 

artean.  Erotzat  eta  kriminaltzat  hartuak  izan  ziren  1994.  urtean  sadismoa  eta 

masokismoa  Buruko  trastornoen  eskuliburu  diagnostiko  eta  estatistikotik  (DSM-IV) 

atera zen arte. Ordutik, pertsonalitatearen trastorno antisoziala duten bortxatzaile eta 

hiltzaile  sexualak  buruko gaixotasunetan  oinarrituriko  kategorietan sailkaturik  geratu 

ziren bitartean sadomasokismoaren praktika afektibitatea ulertzeko modu ezberdina 

bezala  aldarrikatu  delarik  –  Badira,  izan  ere,  salbuespenak.  SM  Rechter (2009) 

pelikulak  agertu  bezala  (1997  urtean  Belgikan  benetan  gertatutako  istorioa  islatu 

nahian), sadomasokismoa 1994-ean DSM-tik atera bazen ere, orduko gizartea ez dago 

holako  harremanak  onartzeko  prestaturik.  Koen  A.  epaile  belgikarrak  eta  bere 

emazteak elkarrekin bizi izan dituzte azken 25 urteak bat-batean emaztea depresioan 

erortzen delarik. Urteetako fantasia masokista gauzatu nahi du emazteak harremana 

berpizteko eta senarrak baietz esaten dio.  Emazteak dominatua izan nahi du, mina 

pairatu,  eta senarra prest  agertzen da mina arazteko hori  baldin  bada emaztearen 

nahia.  Sadomasokisten  sarean  sartzen  dira  geroz  eta  adituagoak  bilakatuz. 

Emakumeak mina baino ez du bilatzen (sexutik eta umiliaziotik deslotua den mina), 

harreman  sexualak  guztiz  konbentzionalak  direlarik.  Epaile  ezaguna  eta  bere 

emaztearen arteko harreman sadomasokista publikoa egiten den unean, Koen epailea 

tortura  eta  proxenetismo  delitupean  atxilotua  da;  kontrara,  emaztea  biktima  gisa 

agertzen dute. Erruduntzat hartzen dute azkenik. 2005-ean Europako Gortera jo zuen 

bertan ere arrazoia eman ez ziotelarik –. 

Sadomasokistak erasotzaile sexualengandik bereiziak izan direnetik – behintzat 

DSM-aren  arabera  –,  sadomasokismoaren  ingurukoak  diskurtso  publikoan  lortu  du 

lekuren bat egitea. 1954. urtean Pauline Réage-k O-ren istorioa argitaratu bazuen ere, 

berarekin  txunditurik  edota  identifikaturik  aurkitu  zirenek  diskurtso  pribatuan 

azalaraztera beharturik zeuden nahitaez kriminalizaturik amaitu nahi ez bazuten. 1950. 

urtetik  aurrera  ere,  gutxi  gora  behera,  Kalifornian  sortu  eta  garatu  zen  harreman 

sadomasokistak ohikoak zituen larruaren azpikultura delakoa, baina hauxe ere ez zen 

begi onez ikusten. Hala ere, XX. mendeko amaieran harreman sadomasokista oinarri 

izanik sortu zen BDSM4-a eta honen irekiera gizartean. BDSM-aren azpikulturak biltzen 

ditu heterosexualak, homosexualak, bisexualak zein transexualak diren gizabanakoak; 
4 BDSM (Bondage-Domination-Sadism-Masoquism) terminoa lehenengoz 1991 urtean agertzen 
da  interneteko  zenbait  forotan  ordura  arteko  sadomasokismoak  zuen  ospe  txarra  sahiestu 
nahian.  Denborarekin  izen  honen  bitartez  ezaguna  den  azpikulturak  ordura  arte  perbertsio 
sexual  gisa  onartuak  ziren  zenbait  jokaera  ezberdin  (eta,  askotan,  kontraesankorrak)  bildu 
bazituen  ere,  terminoak  bi  jokaera  zituen  oinarritzat:  Bondage eta  dominazioa  (BD)  eta 
sadomasokismoa (SM) (gutxira, 70ko hamarkada amaieran fetitxismoa gehitzen zaie). Hasieran 
homosexualitatearekin hertsiki lotua egon bazen ere, gutxika-gutxika, 80ko hamarkadan, sartu 
ziren heterosexualak mugimenduan. 
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kristauak,  militarrak  edota  beste  erlijio  eta  mistizismoekin  lotura  dutenak;  BDSM 

azpikulturak egun aitortu den sadomasokismoaren dibertsitate eta aniztasuna biltzen 

du, fetitxismo erotikotik masokistetan muturrekoenetaraino. BDSM-aren barruan aurkitu 

daitezke, sadomasokismoaz gain, fetitxismoa, Bondagea edo giza gorputza lotzearen 

bitartez  plazera  lortzea  bilatzen  dutenak,  flagelazio  erotikoa,  gorputzean  argizaria 

isuriaz  batera  plazera  lortzen  dutenak,  gorputzaren  atal  erogenoetan  pintzak  jarriz 

plazera lortzen dutenak, zaldi menderakuntza, fisting-a, urrezko euria edota rol jokoak. 

BDSM  kolektiboak  XX.  mendeko  azken  hamarkadan  lortu  zuen,  azkenik, 

alegaltasunetik  atera  eta  nolabaiteko  estatusa izatea eta,  horrez  geroztik,  BDSM-a 

erabilia  izan da – eta ez modu negatiboan – marketinean,  publizitatean,  artean eta 

bestelakoetan.  BDSM  kolektiboa  eratu  egin  da  azkenik  bost  kontinenteetan  zehar 

sakabanatzen  diren erakunde eta  federazio  ezberdinek  osatzen duten komunikazio 

sarean. Makina bat klub pribatu zein publiko agertu badira ere, ezin da ukatu internetek 

bidea erraztu diola kolektiboari  foro zein txaten bidez elkarrekin komunikatzeko eta 

BDSM-aren inguruko informazio hedatu eta azalarazteko. 

Literaturan,  Sade-ko Markesaren lanak berreskuratu eta modan jartzeaz gain, 

beste idazle askok ere hautatu dute gai hau beren lan askotan. Beste askoren artean 

topatu daitezke ospe handiko O-ren istorioa, Elizabeth McNeill-en 9 aste eta erdi, Anne 

Rice-n  zenbait  lan,  George  Bataille-ren  Ma Mére,  Jeanne  de  Bergen  L´Image eta 

amaigabea den zerrenda luze bat. Idazlan horien artetik asko filma bilakatu badira ere, 

ez da ahaztu behar zineari dagokionez, 1909. urtetik egin izan direla gai honi buruzko 

edota  gaia  moduren  batean  jorratzen  zuten  filmak.  Azkeneko  tangoa  Paris-en, 

Emanuelle,  Basic instinct eta Stanley Kubrick-en  Laranja mekanikoa zein  Eyes wide 

shut dira  beste  askoren  artean  ospe  mundiala  izan  dutenak.  Geroz  eta  jakin-min 

handiagoa pizten zuenez gaiak, telebistak ere erabaki zuen sadomasokismoaren eta 

BDSM-aren inguruko programa zein dokumental monografikoak egitea. Azkenik, honek 

guztiak sadomasokismoaren ingurukoari nolabaiteko normaltasunez agertzeko aukera 

eskaini  dio  eta  ez  dago  ia  beren  orrietan  zerbitzu  sadomasokista  profesionalak 

eskaintzen ez dituen egunkaririk gurean. Jada, sadomasokistek ez omen dute zertan 

ezkutatu – behintzat, instituzioak zipriztintzen ez dituen bitartean, belgikar epailearen 

historiak erakutsi bezala, azken batean oraindik ere bada aurreiritzi zaharren izpirik –. 
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1.1.2.1.  Sadomasokismo  sexualaren  inguruko  diskurtso  urratzaileak.  

Diskurtsoak sozialki eraikiak dira.

“Antza,  aurreratzen  jarraitzen  duen  gizarte  askoz  irekiago, 

sentsualago eta toleranteagoan gaude… jokaera sexual onartua zabaltasun 

handiagoarekin definitzen bada ere,  oraindik  ere bada aurreiritzi  zaharren 

izpirik  eta  beti  ere  ari  dira  krisi  berriak  gertatzen… giza  jarduera  interes-

konfliktoez eta azpijoko politikoez beteta dago. Zentzu honetan, sexua beti 

da politikoa”5 (Spargo, 2004).

Michel  Foucault-en  arabera,  sexualitatea  ez  da giza  bizitzaren  gertakari  bat 

edota  ezaugarri  naturala,  esperientziatik  abiaturik  eraikitako  kategoria  baizik,  non 

kategoria  horren  jatorria,  biologikoa  baino,  historikoa,  soziala  edota  kulturala  den. 

Honek  ez  du  esan  nahi  Foucault-ek  dimentsio  biologikoa  ukatzen  zuenik, 

sexualitatearen formazioaren diskurtso zein instituzioek eginiko paperari lehentasuna 

ematen zielarik, baizik. Zentzu honetan, pentsalari frantziarraren ustez, agertutako egia 

prozesu honetan ez da inondik inora deskubritua, produzitua baizik; eta, horrez gero, 

botereari uztarturik egonik diskurtso jakin baten barneko ezagutza gisa existitzen da6.  

Harreman  sadomasokistari  dagokionez,  honek  egoera  estarian  dagoen 

oldarkortasunarekin  zerikusia  duela  aldarrikatzen  duen  diskurtso  zaharkituaren 

barneko  ikuspegia  tenteltzat  hartzen  du,  sadomasokismoaren  praktikak  ez  baitu 

helburu  oldarkortasuna  askatzea  biolentziaren  bidez.  Foucault-entzat  agerikoa  da, 

behintzat sadomasokismoaren eta BDSM-aren barnean mugitzen denarentzat, maitale 

sadomasokisten  praktiketan  ez  dagoela  inolako  oldarkortasunik,  biolentzia  egon 

badaiteke ere. Sadomasokismoa, gauzak horrela, askoz gehiago da; plazera lortzeko 

zein  emateko  aukera  berrien  asmatzea  eta  ahalbidetzea  da.  Sadomasokistek 

gozatzeko  modu berriak  asmatzen dituzte  ordura  arte  harreman sexual  onartuetan 

erabiltzen  ez ziren gorputzaren atal  batzuk  erabiliz  eta erabiltzen  ez ziren praktika 

berriak erabiliz. Sadomasokismoak berrikuntza esan nahi du, beraz. Zentzu honetan, 

ikusi daiteke Michel Foucault-en ikuspegian George Bataille pentsalari frantziarraren 
5 Tesi-egileak euskaratua gaztelerako bertsiotik.
6 Foucault-ek  ederki  ere  erakutsi  zuen  nolatan  diskurtsoaren  erregelek  definitzen  duten 
objektuen  menderakuntza.  Ikusi  eta  nabarmendu  zuen  bezala,  diskurtsoaren  ezaugarrietan 
bereziena  ez  da  bere  funtzio  adierazlea  edo komunikatzailea,  menderakutza-tresna  izateko 
gaitasuna baizik. Holako menderatze-teknikak ikus daitezke, frantziarraren aburuz, diskurtsoen 
inguruko kontrol kulturalean, elaborazio zientifikoan zein erregulazio sozialean. Modu batean 
edo  bestean,  teknika  horiek  guztiek  dute  xede  bera:  diskurtsoaren  ekoizketa  baino, 
diskurtsoaren ordenarena. Gauzak horrela, Foucault-en boterearen teoriaren alde bereizi biak 
lirateke jakintza  edo ezagutzaren  ekoizketa,  batetik,  eta  menderakuntza,  bestetik  (Honneth, 
2009,  269).  Zentzu  honetan,  pentsalariaren  arabera,  sadomasokismoaren,  zein  bestelako 
perbertsio sexualen,  inguruko  diskurtsoak  ez  lirateke  zientziak  edo  psikoanalisiak 
deskubritutakoak izango, diziplina horiek asmatutako eta eraikitakoak baizik. 
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eragina. Azken honek sexualitatea transzendente zein transgresibotzat hartzen zuen, 

naturatik, biologiatik zein bizitza arruntetik oso desloturik. Bataille-rentzat, sexualitatea 

ugalketarekin  loturik  ez  dagoenez,  gorputza  sakratua  bilakatzen  da  ekintza 

xahutzaileen artean, libertinajea edo lizunkeriaren helburua Jainkoaren antza izateko 

bidean galtzea litzateke. Horrenbestez,  Ma Mére lanean erakutsi bezala, sexualitatea 

gizartetik  kanpo  ikusten  du,  gizartearen  aurkakoa  balitz  bezala  –  izan  ere, 

sexualitatearen  xedea  ez  da  gozatzea,  esperimentatzea  eta  transgreditzea  baizik 

(Batzuk, 2003, 56-58) –. Aipatutako lanean Bataille-k ama baten eta bere semearen 

arteko harreman sadomasokista azaltzen du. Aitaren heriotzaz geroztik, amak hartzen 

du semea heztearen ardura. Aitak emaztea ezagutu zuen lehendabiziko aldian bortizki 

bortxatu zuen eta, harrez geroztik, harreman sadomasokista bat izan zuten bien artean 

– emazteak emagaldu gisa ere egiten zuen lan askotan senarraren onarpenarekin –. 

Emakumeak,  amorantetzat  eta  mendekotzat  zuen  neska  gazte  baten  laguntzaz, 

sadismo guztiarekin  umiliatzen du semea hasiera  batean,  masokismoaren aurpegia 

ezagutu eta gero sadikoa izateko prestatu zedin. Semearen balio guztiak hankaz gora 

geratzen dira amak prestaturiko lehendabiziko harreman eta esperientzia sexualekin 

batera.  Azkenean,  behin  semea  prest  dagoenean  gizarteari  aurre  egiteko  eta 

sakratuaren bidean galtzeko, amak bere buruaz beste egiten du – semearen laguntzaz 

– sexualitatean eta transgresioan harago ezin denean joan, gozatzeari utzi dionean. 

Gorpu hilaren aurrean semea masturbatu egiten da.

Homosexualtasuna  bezala,  sadomasokismoa  ere  borrokatzeko  modu  bat 

litzateke,  beraz.  Homosexualak  heterosexualekiko  egoera  estrategikoan  dauden 

bezala, sadomasokistek ere botere harremanetan parte hartu behar dute beren lekua 

lortzeko  ezinbestean.  Homosexualtasunarekin  gertatu  bezala,  sadomasokismoak 

estatua du aurkari eta, borroka asimetrikoa bada ere, sadomasokistak jakin behar du 

behintzat  baduela  borrokan  parte  hartzeko  modurik.  Nahikoa  da  sadomasokisten 

artean  bakar  bat  besteen  gainetik  altxatzea  besteentzat  eredugarria  den  jokaera 

positibo  zein  negatiboa  ezarri  dezan  denboran.  Foucault-en  hitzetan,  ez  gaude 

harrapaturik  eta horrez gero badago egoera aldatzerik;  beti  geratzen zaigu gauzak 

aldatzeko aukeraren bat. 

Sadomasokismoak Foucault-en arreta deitzen du malgutasunean oinarrituriko 

harreman estrategikoa den neurrian. Aurrekoak bezala Foucault bera ere sadismoaz 

eta masokismoaz aritu bazen ere, harremanaren aurpegi pasiboa zein aktiboa ikertu 

bazituen  ere,  aurreko  ikertzaileek  ez  bezala  honek  harremanaren  malgutasunean 

iltzatu zituen bere begiak. Argi dago, bere aburuz, harreman sadomasokistan inork ere 

ukatu ezin ditzakeen bi paperak daudela beti – Aipatutako Ma Mére lanean amak eta 

semeak  erakutsi  bezala  –,  sadikoarena  eta  masokistarena,  baina  hauek  biak  nahi 
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beste  alda  daitezkeela.  Gerta  daiteke  jokoaren  hasieran  bata  jauna  eta  bestea 

esklaboa izatea eta jokoak aurrera egiten duen heinean paperak aldatzea – Zentzu 

honetan oso argigarria da Tokion 1936-ean benetan gertatutako istorioa azaltzen duen 

L'Empire  des  sens  (1976)  pelikula japoniar-frantsesa. Sada  Abe  prostituta  ohia, 

masokista gisa gizon ezberdinen objektu sexuala izandakoa, hotel batean lan egiten 

hasten da. Bertan ezagutzen du hotelaren jauna den Ishida. Ezagutu eta berehala, 

sexualki  oso  aktiboa  den  jaunak  mendean  hartzen  du  emakumea  harreman 

sadomasokista bati ematen diotelarik hasiera. Emakumeak horren sentimendu jeloskor 

obsesiboa garatzen du non ez dion Ishidari beste emakumeekin egoten uzten, ezta 

bere emaztea denarekin ere ez, bere onespenarekin ez bada. Heltzen da une bat non 

Ishidak, harago joan nahi nahian, paperak aldatzea proposatzen duen: “nahi baduzu, 

zuk zuzentzen duzu eta nik obeditu”. Hortik aurrera, minarekin zein lepoa estutzearekin 

batera  gehiago  gozatzen  duela  ikusirik,  emakumearen  mende  jartzen  da.  Horren 

menpeko bilatzen da eta horren urrun heltzen dira azkenean emakumeak hil  egiten 

duela Ishida sama estutzen. Sada Abe-k genitalak mozten dizkio, odolarekin gizonaren 

gorputzean idazten du “Sada eta Kichi, orain bat” eta genitalak eskuetan Tokiotik zehar 

harat-honat  dabil  galdurik  –.  Beste  batzuetan  paperak  ez  dira  harreman  berean 

aldatzen, harreman ezberdinetan baizik; harreman jakin batean jauna denak hautatu 

dezake esklabotza beste harreman ezberdin batean,  eta alderantziz  – Kasu honen 

adibide argia litzateke lehenago aipaturiko Histoire d´O lana.  Pauline Réage-k lanaren 

hasieran  agertzen  duen  René  sadikoa  masokista  bilakatzen  da  bera  baino 

boteretsuagoa den Sir Stephen-ekin topatzen denean. Eta honek gauza bera egiten du 

bera baino boteretsuagoa den Komandante deitzen duten horrekin topatzean aurrez 

aurre. Orain, lan honetan paper aldaketak agertzen badira ere, gizonek soilik jokatzen 

dute  masokista  gisa  beste  gizon  baten  aurrean,  baina  inoiz  ez  emakume  baten 

aurrean, azken batean, emakumea beti ere objektu masoka gisa agertzen baita. Hala 

ere, sadomasokismo gaia jorratzen duten lan literario zein zinematografiko oparoan 

bada bestelako adibiderik.  Virginie Despentes-en  Boise-Moi (2000) lanean agertzen 

diren  emakume  protagonista  biak  masokista  papera  dute  hasiera  batean.  Manu 

bortxatua izan da gehienetan eta beste emakumea, bortxatua izan ez bada ere, bere 

gorputza saltzen du diru truke gizonen fantasia guztiak betez. Masokista eta mendeko 

izateaz nazkaturik, Manu-k hil egiten du sadikoa den bere neba, urdangak bera behin 

eta  berriro  umiliatzen  duen  pisu-kidea  erailtzen  duen  era  berean.  Behin  zedarriak 

apurtuta, elkar topatzen dute eta bide zoro bati ekiten diote biek elkarrekin. Armaturik, 

bidean  topatzen  dituzten  gizon  guztiak  hartzen  dituzte  mendean  (mendekotasuna 

onartzen dutenek jarraitzen dute bizirik, baina neskak umiliatzen edo mendean hartzen 
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saiatzen  dien  guztiek  hilik  amaitzen  dute).  Azkenik,  bide  sadikoak  ere  asetzen  ez 

dituela ikusirik, Manu-k hilik amaitzen du eta besteak kartzelan egindako guztiagatik –. 

Foucault-en arabera, sadomasokismoa bada zer edo zer gehiago; antzezlana 

ere  bada.  Harreman  sadomasokistaren  batean  paperak  aldatzen  ez  badira  ere, 

bakoitzak  bereari  tinko heltzen  badio  ere,  harreman horren barneko parte-hartzaile 

guztiek  dakite,  ederki  ere,  joko  edo  antzezlan  bat  baino  ez  dela.  Harreman 

sadomasokistan oso gutxi, edo ezer, uzten da zoriaren eskuetan. Gehienetan, ez bada 

beti, aldez aurretik aurrezarritako limite eta arau batzuekin aritzen dira. Eta, hala ere, 

sadomasokismoaren estrategiak eta botere-harremanak agerikoak izanik ere, ez zen 

ausartu  Foucault  aldarrikatzen  horiek  denak  boterearen  estrukturaren  errepikapen 

erotikoa  zirenik.  Baliteke,  besterik  gabe,  boterearen  estrukturen  antzezlana  izatea 

plazera sexuala eskaini ditzaketen estrategien jokoaren bitartez. 

1.1.2.2. Sadikoek eta masokistek lekua uzten diote sadomasokistari.

“Sadomasokismoa gure kulturan sustraiturik dago, erasoak sozialki 

baloratua egoteaz gain menderakuntza harremanak kultura beraren oinarrian 

daudelako7. (Gebhard, Weimberg-ek aipatua, 2008, 47).

Aurretik  hegemonikoa  zen  ikuspegi  bio-medikuaren  aurka,  eta 

konstrukzionismo sozialak esandakoarekin bat eginez, 1969. urtean Paul Gebhard-ek 

harreman  sadomasokista  testuinguru  kultural  jakin  baten  barruan  ematen  zela 

azpimarratu  zuen.  Sadomasokismoa,  Gebhard-en  hitzetan,  ezeren  gainetik  jokaera 

sozial azpikulturala da (Weimberg, 2008, 28). 

Freud-en ikerketei jarraituz, eta lehenago Havelock Ellis-ek berak ere onartu 

bezala, Paul Gebhard-ek sadismoa eta masokismoa bereizten bazituen ere, pertsona 

berberean  eman  daitezkeen  bi  forma  osagarritzat  zituen.  Gutxi  dira,  horrez  gero, 

sadiko edo masokista hutsak diren sadomasokistak. Ohikoena bien arteko nahasketa 

ematen dela uste zuen, baina gehienetan forma bitetatik bat gailentzen zela. Askotan 

rolak  aldatu  egiten  dira  masokistak  sadikoaren  egiten  duen  bitartean,  sadikoak 

masokistarena  egiten  duelarik.  Sadikoarena  egiten  duen  masokistak  ezagutu  eta 

esperimentatu  dezake  plazera,  ondorioz,  sadiko  gisa  besteari  eragiten  dion  mina 

sufritzen imajinatu dezakeelako bere burua. 

Modu  batean  edo  bestean,  sadikoen  eta  masokisten  artean  desoreka  bat 

ematen  da  tabua  eta  erru  sentimendu  sortzaile  den  biolentzia  fisikoa  nagusi  den 

kultura baten produktua delako. Biolentzia fisikoa nonahi dago gure kulturan eta horrek 

7 Tesi-egileak euskaratua gaztelerako bertsiotik.
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bere isla izan behar du nahitaez sexualitatean edo erotismoan ere. Gizarteak agintzen 

duen  bezala,  jipoitzea  bekatu  da  eta  jipoitua  izatea,  kontrara,  errugabea  edota 

bertuteduna.  Gauzak  horrela,  masokista  errugabe  edota  bertutedun  gisa  agertzen 

zaigu askotan eta, sadikoak ez bezala, erruarengandik askatzeko gai da zigortua den 

neurrian (Weimberg, 2008, 48). Masokistak, askotan errugabe gisa agertzen denetik, 

sadikoa hartzen du mendean, eta horrek eraman zuen Gebhard zera aldarrikatzera, 

sadikoak ez dituela beti eramaten harremanaren bridak eta zenbaitetan masokistaren 

beharrak asetzera mugatzen duela bere burua. 

Paul  Gebhard-en  teoriei  jarraituz,  Thomas  s.  Weimberg-ek  aldarrikatu  zuen 

harreman  sadomasokistaren  malgutasuna  eta  aldakortasuna.  Weimberg-en  aburuz, 

mundu sadomasokistan bi ezaugarri nagusi nabarmentzen dira nahitaez: alde batetik, 

harreman  sadomasokistaren  zati  handi  bat  testuinguru  azpikultural  baten  barruan 

ematen  da;  eta,  bestetik,  antolakuntza  soziala  den  harreman  sadomasokista 

fantasiazko testuinguru batean sartzen da, produkzio teatrala balitz bezala (Weimberg, 

2008, 124).  Goffman-en terminologia erabiliz,  Weimberg-ek sadomasokismoa marko 

teatralaren barnean kokatzen du,  non parte-hartzaileek  kodifikazio  mota ezberdinak 

erabiltzen  dituzten,  zeren  eta  ezinezkoa  litzateke  azpikultura  sadomasokistara 

hurbiltzen saiatzea mundu horretan fantasiak eta antzerkiak duten garrantzia ezagutu 

barik; antzerkia marko sozial mota baten adibide delako (Weimberg, 2008, 131). Parte-

hartzaileek  mundua  alderantziz  antzezteko  aukera  dute.  Gizabanakoak  harreman 

sadomasokista  sexualean gertatu beharrekoa prestatu dezake aldez  aurretik  gidoia 

balitz bezala. Parte-hartzaileek interaktuatzen dute partikularra den marko teatral jakin 

batean,  eszena  bakoitzari  elkarrekin  adostutako  mugak  ezartzen  dizkiotelarik. 

Gizonezkoari  oldarkortasuna  eta  emakumezkoari  pasibotasuna  eskatzen  zaien 

gizartean ez da harritzekoa, beraz, harreman sadomasokistetan emakumezkoak izatea 

nagusi sadikoen artean eta gizonezkoak menderatuen artean. Marko teatralaren bidez 

saiatzen  da  ustezko  paradoxa  askatzen  Weimberg.  Askotan  gizartean  nagusi  den 

hierarkia gailentzen bada ere harreman sexualetan, beste askotan inbertitu egiten da, 

parte-hartzaileak arriskuan jartzen ez diren bitartean, tradizionalak diren rol sexualak 

aldatzean  (Weimberg,  2008,  134).  Sadomasokismo  sexuala  tratatu  izan  duten  lan 

literario eta zinematografiko gehienetan emakumeek Sade-ko Markesaren pertsonaia 

den Saint-Ange anderearen baieztapena jarraitu  izan dute,  behintzat  itxura  batean. 

Pertsonaiak  esandakoaren  arabera,  emakume ororen  patua  otsoa  edo  txakurraren 

parekoa izatea da, berau deseatzen duen gizon ororen objektua bilakatzea da. Baina, 

sakonenean,  aipaturiko lan gehienetan emakumeek beren masokismoari  eman nahi 

diote  amaiera  sadiko  bilakatzeko,  harremanari  buelta  emateko –  Boise-Moi filmeko 

emakume biek, Ma Mére pelikulako emakumeak edota Tokiotik zehar genitalak eskuan 
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ibili zen emakumeak erakutsi bezala –. Benetako harreman sadomasokistek erakutsi 

bezala,  generoa  ez  dago  paper  jakin  batekin  identifikatzerik,  edozein  bilakatu 

daitekeelarik sadiko zein masokista. 

Fantasian  eta  antzerkian  oinarriturik  aurkitzen  den   neurrian,  harreman 

sadomasokistetan  malgutasuna  eta  aniztasuna  dira  nagusiki  nabarmentzen  diren 

ezaugarriak.  Mundu sadomasokista  azpikultura  anitza dela  esan baino,  nahiago du 

Weimberg-ek  azpikultura  sadomasokista  anitzez  hitz  egitea.  Aniztasuna  hain  da 

handia,  ia ezinezkoa dela sadomasokismoaren inguruan ezer adostea.  Horrenbeste 

dira oinarrizko orientazio sexualek pairatzen dituzten aldaketak eta hain ezberdinak 

dira  harreman  sadomasokistaren  inguruan  biltzen  diren  taldeak,  gizabanakoak  eta 

erabiltzen dituzten objektu zein arropak, non identitate eta jokaeren aniztasunak oso 

zaila egiten dute sadomasokismoaren ikerketa (Weimberg, 2008, 77). 

Berriz ere Paul Gebhard-en teoriak jarraituz, Baumeister eta Myers-ekin batera, 

autore askok harreman sadomasokistan minak duen garrantzia nabarmendu nahi izan 

badute ere, Weimberg-ek ez du uste harreman horretan parte hartzen dutenek mina 

ezinbestekotzat  hartzen  dutenik.  Mina  ez  da,  inondik  inora,  unibertsala  harreman 

sadomasokista sexualetan eta ematen den gehienetan  ematen du nahiko mugatua 

dela. Sadomasokismoak minik ez duela behar ondorioztatuko du ikustean zein gutxitan 

gertatzen diren muturreko harreman sadomasokista arriskutsuak – sadomasokismoa 

lantzen duten liburuek zein pelikulek aditzera eman nahi dutenaren aurka, harreman 

sadomasokistetan oso gutxitan hiltzen da partaideren bat.  L'Empire des sens,  Boise-

Moi, Last tango in Paris edota Ma Mére pelikuletan agertzen diren amaierak muturreko 

kasuak dira. Gehienetan, harremana bere mugara heldu denean edota asperdurak jota 

daudenean sadikoa eta masoka, amaiera ematen diote beste pertsona berriren batekin 

harreman berriari hasiera emanez, edo besterik gabe, harreman berriren bat hasi barik 

–. Asko dira, horrenbeste ikerketa egin ostean, beraien harreman sadomasokistetan 

sexua, mina edota fetitxismorik behar ez dutenak. Ematen du, horrez gero, biolentziak 

baino, biolentziaren fantasiak kilikatzen dituela sadikoak zein masokistak; biolentziaren 

fantasiak  gidatzen  duela  harreman  sadomasokista  gehienak.  Weimberg-en  ustez, 

ondorioz,  sadomasokismoaren  esentzia  ez  da minean  aurkitzen,  kontrolaren  ideian 

baizik (Weimberg, 2008, 295). 

Havelock  Ellis-ek  mina  pizgarri  sexualtzat  zuen  bezala,  Gebhard-ek  ere 

nabarmendu zituen minaren ezaugarri pizgarriak sadomasokistentzat. Beste batzuek, 

arrazoi  biologiko  edota  fisiologikoetan  oinarrituz,  minak  euforia  piztu  dezaketen 

endorfinak aska ditzakeela aldarrikatu dute. Minak bete dezakeen paper garrantzitsua 

nabarmendu  nahi  bazuen  ere,  Weimberg-ek,  beste  askorekin  batera,  ikuspegi 

soziologikotik  azaltzen  zuen.  Ikusi  zuen  askotan  mina  erabiltzen  dela  harreman 
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sadomasokistetan dominazioa edota mendekotasuna adierazteko. Ikustean harreman 

sadomasokistak  duen  malgutasuna,  momentu  bakoitzean  parte-hartzaile  bakoitzak 

duen rolak ez duela garrantzi handirik,  Weimberg-ek uste du benetan garrantzitsua 

dena jokaera edota eszena dela, testuingurua (Weimberg, 2008, 296-297). 

1.1.2.3.  Sadomasokismo  sexualaren  inguruko  diskurtso  kulturalistak. 

Erredukzionismo biologizistatik kulturalistera.

“Sadomasokismo  sexualaren  adibideren  bat  aztertzeko  orduan 

kontutan  hartu  behar  da  bizitzaren  dimentsio  politikoa  eta  pertsonala 

banaezinak  direla.  Alde  batetik,  sexualitatea  inplikatzen  garen  ekintza 

barneko  eta  pribatuenetarikoa  da.  Bestetik,  nabarmenki  publikoa  da  eta 

beste iturrietatik gainera datozkigun eragin kolektibo zein presioengatik dago 

ukiturik… sexualitatearen eta erotismoaren munduak fisikoki desiratzen dena 

kulturalki kanalizatutakoarekin nahastatzen da8 (Chancer; Batzuk, 2003, 275)

 

Gebhard,  Weimberg  eta  azalpen  soziologikoa  ematen  duten  beste  askoren 

teoriak  jarraituz,  Chancer-ek  harreman  sadomasokistetan  ematen  diren  rolak 

esentzialismoak edota biologiak determinaturik egotea ukatzen du sutsuki, bere ustez 

parte-hartzaile gehienek rolak aldatzea nahiko luketelako. Chancer-en ustez, sadikoek 

eta masokistek, sexua baino, aitorpena bilatzen dute; ziurrenik, mundu erotikotik kanpo 

sortu den beharren bat asetzeko (Batzuk, 2003, 277). 

Harreman  sadomasokistan  erlazio  hierarkikoa  ezartzen  da  nahitaez, 

horretarako sadikoak zigorraz baliatu behar badu ere. Horrexegatik, zigorrak helburu 

jakin  bat  du  harreman  sadomasokistan:  kontrola  mantentzea.  Sadikoak  zigorraren 

mehatxuarekin beldurtu behar du masokista harreman sinbolikoa apur ez dadin. Baina, 

itxuraz sadikoa bere estatusean sendo mantentzen dela badirudi ere, benetan beldur 

dena berau da.  Chancer-ek esan bezala,  sadikoaren jarrera gezurra da eta itxurak 

egitera beharturik dago ezin baitu bere sakontasunean gordeta duen sekretua agerian 

utzi, benetan masokistaren beharra duela. Ondorioz, sadikoak etengabe berriztatu eta 

oxigenatu beharko du harremana beti ere bere menpeko den masokista izan dezan, 

menpekoa desagertzean sadikoa bera ere hilko litzatekeelako besterik  aurkituko ez 

balu (Batzuk, 2003, 280). Sadikoak masokistaren erresistentziaren beharra du, beti ere 

arriskutsu bilakatzen ez den bitartean, bere estatusa jokoan jartzen ez den bitartean. 

Sadikoak,  bizirik  irauteko,  masokistaren  batek  jartzen  dizkion  oztopoak  behar  ditu. 

Askotan, harremana behin betiko amaitu denean, sadikoa beste pertsona berriren bat 

8 Tesi-egileak euskaratua gaztelerako bertsiotik.
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aurkitzen saiatzen denean, bera baino sadikoagoa den beste gizabanakoren batekin 

topatzen  da  masokistaren  rola  hartzera  beharturik.  Sadikoaren  jokaera  arriskuak 

baldintzaturik  dago,  beldurturik,  ez  baitu  bere  rola  hiltzen  utzi  nahi.  Ez  behintzat 

kontzienteki.  Horrez  gero,  lehen  esan  bezala,  Chancer-en  ustetan,  masokista 

harremanarekin jarraitzeko ezgai agertuko balitz, sadikoa bera ere suntsiturik geratuko 

litzateke (Batzuk, 2003, 285). Ederki ere agertzen du egoera hau Last tango in Paris 

(1972)  pelikulak.  Bernardo  Bertolucci-k  Paul  eta  Jeanne  behartzen  ditu  topatzera 

alokatzen  den etxe batean.  Paul-ek 45 urte ditu  eta  bere  emaztea galdu  berri  du. 

Jeanne-k, aldiz, 20 urte baino ez ditu eta mutil-laguna du. Elkar ikusi eta berehala, ia 

hitzik trukatu barik, sexu harreman apasionatua dute biek. Behin amaitu eta gero, une 

hori  errepikatzea  adosten  dute.  Topatzen  diren  guztietan  Paul-ek,  sadiko  gisa, 

bortizkeri  berbal  zein  sexualen  bidez  mendean hartu  nahi  du  neska gaztea –  une 

batean,  gurinaren laguntzaz  bortxatu  egiten du Jeanne negar  zotinka dagoelarik  –. 

Jeanne, sexu basatiaren xarmak erakarrita, ez da konturatzen egoeraz hasiera batean. 

Baina, hasierako xedea Jeanne mendean hartzea bazen, azkenean Paul berak onartu 

behar  dio  bere  buruari  neska  gaztearen  beharra  duela.  Horrexegatik,  ipurtzuloan 

atzamarrak  sartzea  eskatu  bezain  laster,  sumisio  totala  eskatzen  dio  Jeanne-ri. 

Hasiera  batean  neska  gaztea  bat  badator  ere,  denborarekin  harremanaren  izaera 

suntsikorraz ohartzean, erabakitzen du bertan behera uztea; baina, Paul-ek, sadikoak, 

ezin dio joaten utzi, beharrezkoa du-eta. Azkenean, gorputzean sartutako bala batek 

baino ezin du bukatu harremanarekin. 

Hasiera batean behintzat, sadikoak bestea mendean hartu nahi duen moduan, 

masokistak menpeko izan nahi du. Harreman sadomasokistan sadikoak du garrantzi 

gehien eta, horrez gero, masokistak bere burua gutxiesten du. Masokista erruduna da, 

horrela sentitu behar da, plazera zigorren bidez lortzea baino ez balitzaio baimenduko 

(Batzuk,  2003,  287).  Chancer-en  ustez,  ezin  baitute  onartu  biek  dutela  bestearen 

beharra izateko. Sadikoak ezin du onartu egi hori eta bestea zigortuz askatzen du bere 

ezinegona.  Kontrara, masokistak bere ezinegona bere buruaren aurka kontra eginez 

baretzen du. Sadikoak masokistaren aurka zuzentzen badu bere gorrotoa, masokistak 

bere buruaren aurka jaurtitzen du. Baina, hala ere, masokistarena ere itxurakeri hutsa 

da,  berak,  sadikoak bezala,  onartu nahi  ez badu ere.  Masokistak  ez du bestearen 

beharra.  Hauxe da,  Chancer-en ustetan,  itxurakeriaren atzean ezkutatzen den bien 

sekretu handia: sadikoak ezin du onartu benetan behar duela masokista, eta, kontrara, 

masokistak ezin du onartu benetan ez duela sadikoaren beharrik  (Batzuk, 2003, 288). 

Masokistak benetan onartuko balu benetan ez duela sadikoaren beharrik eta 

ausartuko balitz bere boterea erabiltzen, rolak aldatzea ahalbidetuko luke, zalantzarik 

gabe.  Modu  batean  edo  bestean,  errealitatean,  harreman  sadomasokistan  hain 
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erregulaturik  daude rolak non ia ezinezkoa zaio aukeraren bat  izatea denari  buelta 

emateko. Eta ulertzen du, azkenik, ezintasun horren aurrean, hobe dela bere sekretua 

ahalik eta hobekien ezkutatzea sadikoak igarri ez dezan. Gauzak horrela, masokistak 

sadikoak gehien maite duena egin behar du horrez gero, jarki  (Batzuk, 2003, 291). 

Masokistak  amestutakoa  eta  imajinatutakoa  bat-batean  erreal  bilakatzeko  arriskua 

dago sadikoaren ezkutuko sekretua ezagutzen duenean. Orduan bai, masokistak badu 

sadikoa mendean hartzeko modua, sadikoa bera jakitun egon barik. 

1.2. MATRIZEAK, PARADIGMAK ETA EPISTEMEAK.

1.2.1. Erlatibismoa Vs. dogmatismoa.
 
Aurreko  kapituluan,  sadomasokismo sexualaren  inguruko  diskurtso  moderno 

ezberdinen deskribapenean, eten bat eta bi matrize – edo bi diskurtso-talde – bereizi 

ditugu.  Orain,  zer  da matrize terminoarekin  aditzera eman nahi  duguna? Zertarako 

matrizeak? Erantzun aurretik, halabeharrez, objetibismoaren – edo dogmatismoaren – 

eta erlatibismoaren arteko eztabaida tradizionalari heldu behar diogu. 

Moral  eta  bizimodu  aniztasunaren  aurrean,  Protagoras-ek,  Platon-entzat 

lehendabiziko  sofista  profesionala  zenak,  taldearen  konbentzioen  arabera  bizitzea 

aldarrikatzen zuen, ez baitzegoen printzipio moral berberak guztiontzat modu berean 

baliagarriak  zirela  demostratzerik.  Platon-ek,  Aristoteles-ek  eta  beste  askok 

transkribatutako  Protagoras-en  esaldi  ospetsuaren  arabera,  “gizakia  gauza  guztien 

neurria” da (Πάντων χρημάτων μέτρον  ἄνθρωπος); edo beste modu batean esanda, 

eta interpretazio soziologikoari  jarraiki  – interpretazio indibidualistarekin bateragarria 

dena,  bestetik –, gizarte bakoitzak gauza guztien neurria bezala jokatzen du – non 

gizabanako bakoitzak bere burua gauza guztien neurria izanik funtzionatzen duen –. 

Hala eta guztiz ere, Grezian erlatibismoaren lehendabiziko urratsak eman baziren ere, 

garai luze batez, dogmatismo sokratiko-platonikoak zein kristauak ahalbidetuko zuten 

objetibismoaren gailentzea Berpizkundeak aniztasuna berriz nabarmendu zuen arte. 

Berpizkundea, naturaren ugaritasun argitsua baieztatuz, Erdi Aroan ukatua zen herri, 

ohitura  eta  hizkuntza  aniztasuna  miresten,  maitatzen  eta  aldarrikatzen  hasten  da; 

ordutik, hizkuntza bakoitza gogo jakin eta bereizi bat dela jarraituz, bakoitzak mundua 

modu jakin eta desberdin batean ikusten duela defendatzen da gutxika (Azurmendi, 

2007,  39,  40);  Berpizkundeak,  azken  batean,  bihurtzen  du  gizakia  gauza  guztien 

neurria, berriz. 

Hesiodo zein Herodoto-ren garaitik gizakiak besteaz hausnartu izan badu ere, 

hasiera-hasieratik  herrien  zein  kulturen  arteko  ezberdintasunak  eztabaidagai  zein 
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ikergai izan diren arren, herri exotiko eta ezezagunen aurkikuntzak eman zion bultzada 

izugarria auzi honi. Aurkikuntza geografikoekin batera ugaritzen joan ziren ikerketa eta 

idazki  etnografikoak,  aniztasun  kulturala  nabarmentzen  zutenak  baina,  gehienetan, 

mendebaldeko  kulturaren  gailentasuna  ere  aldarrikatzen  zutenak  –  mendebaldeko 

kulturaren  nagusitasuna  zalantzan  jartzen  ez  bazen  ere,  nagusitasun  hori  ez  zen, 

orokorrean, arrazoi fisiko zein berezkoetan oinarritzen –. Montaigne dugu  basatiaren 

inguruan eraikitako mezu ideologikoen adibide argia. Honek, XVI. mendean ikertutako 

nazio ezberdinak barbarotzat hartu zituen, beraietan giza izpirituaren aztarnarik ezin 

baita  topatu,  basakeri  zindoan  bizitzen  jarraitzen  dutelako  (Montaigne,  Llinares-ek 

aipatua, 1993, 292). Berpizkundean hasitako herrien mailaketa eta basatiaren inguruko 

diskurtsoen amaiera bi mende geroago etorri zen Rousseau-k eurozentrismoari eginiko 

kritikarekin eta, bereziki, aiurri nazionalaren nozioaren agerpenarekin. Hume-n aburuz, 

zentzuduna denak onartu behar  du derrigorrez nazio bakoitzak bere tradizio-multzo 

propio  duela,  ezaugarri  jakin  batzuk  talde  baten  kide  guztietan  topatzea  askoz 

errazagoa dela auzokideen artean baino. Bada karaktere nazionalik, zeintzuen kausak 

ezin dira fisikoak izan,  akzidentalak baizik  (Hume, Llinares-ek aipatua,  1993b,  230-

231); hau da, aiurri nazionalak egoteak ez du esan nahi gizabanako jakin batek modu 

jakin batean izan behar duenik, edota nazioak berak ere izaera jakin bat izan behar 

duenik betiko (Azurmendi, 2007,14). 

Modu batean zein bestean, Herder dugu herri eta kultura guztiekiko ikuspegi 

baikor  eta  positiboa  izan duen lehendabiziko  pentsalari  klasiko  handia  (Azurmendi, 

2007, 87). Herder-en ustez, gizabanakoa ezin da bere testuingurutik bereizi, ez baita 

bere  potentzia  espiritualen  erabilerari  dagokionez  autonomoa  –  gizabanakoaren 

gorputzak izaera genetiko jakin bat duen bezala, aiurria ere han edo hemen egoteak, 

garai  batean  edo  bestean  bizitzeak,  heziketa  jakin  batek  baldintzatzen  du:  begiak 

ikusten  ikasi  behar  duen  bezala,  ikasi  behar  du  aditzen  belarriak  –;  erabilera  hori 

esfortzuaren  mendekoa  da,  zeinekin  bizitzarentzat  zein  garapen  intelektualarentzat 

ezinbestekoa den hizkuntza bereganatzen den (Herder,  Llinares-ek aipatua,  1993b, 

310). Hizkuntzarik gabe ez dago pentsatzerik, are gehiago, berari esker baino ezin da 

iritsi gizabanakoa bere baitaren kontzientziara, hiztun-komunitate batean baino ezin da 

norbera  bilakatu;  eta,  hiztun-komunitate  edota  kultura  bakoitza  osotasuna  den 

neurrian, izpiritu jakin baten gorpuztea, bakoitzak bere sormen propioa du (Azurmendi, 

2007, 110, 118). Laburbilduz, Herder-entzat nazio bakoitzak bere izpiritu propioa du, 

gainontzeko  nazioekiko  ezberdina  den  volksgeist-a.  Baina,  Herder-ek,  hizkuntzaren 

garrantzia nabarmendu bazuen ere, Humboldt-ekin bilakatzen da, azkenik, hizkuntza-

erlatibotasunaren  tesia  hizkuntzaren  zein  gizakiaren  inguruko  teorien  nukleoa. 

Humboldt-en aburuz,  hizkuntzak  paper  garrantzitsua betetzen du pentsamenduaren 
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eraketan,  gizabanakoan zein  taldean – hizkuntzak ahalbidetzen  du gizabanakoaren 

jauzi  kualitatiboa  pentsamendu  aurre-artikulatutik  pentsamendu  kontzeptualki 

antolatura  –.  Zentzu honetan,  kulturak ezberdinak dira  leku fisiko ezberdinetan bizi 

direlako,  esperientzien  inguruko  kategorizazio  ezberdinak  dituztelako,  hizkuntza 

ezberdina  dutelako  –  hizkuntzak  ez  du,  beraz,  objektuak  ordezkatzen,  ulermenak 

hizkuntzaren bidez aktiboki eraikitako kontzeptuak baizik –. Hitz gutxitan, Humboldt-ek 

hizkuntzaren  eta  aiurri  nazionalaren  arteko  lotura  baieztatu  eta  aldarrikatzen  du, 

harreman  horretan  zein  gailentzen  den  zehazterik  ez  dagoen  arren.  Hizkuntza 

bakoitzak bere mundu-ikuskera propioa garatzen du, errealitatea ulertzeko prisma jakin 

bat9 (Bustos, 1999, 161-170).

XIX.  mende amaieran,  Wilhelm Dilthey saiatuko da natur  zientzietako eredu 

epistemologikoa  giza  zientzietarako  egokia  denik  ukatzen,  horretarako  izpirituaren 

zientzietarako metodo ezberdin bat garatu beharra zegoela aldarrikatzen zuelarik. Bere 

ustez,  natur  zientziek  gertakizun  guztiak  kausa-efektuzko  harreman  baten  bidez 

azaltzen  duten  ez  bezala,  izpirituaren  zientziak  ulermenari  ekin  behar  zion.  Max 

Weber-ekin  batera,  Dilthey-k  ezagutzaren  metodoak  aldarrikatzen  zituen,  testuen 

interpretazioa. Baina, ez hori bakarrik. Dilthey-ren arabera, natur zientzietan ez bezala, 

bizi-esperientziak gizarte eta kultura jakin baten printzipio bildumak eraturik  zeuden 

intelektualki,  emozionalki  zein  moralki.  Testuinguru  jakin  batean  produzitutako 

sentsazio  eta  harremanek  eramaten  dute  gizabanakoa  kosmos-ikuskera  indibidual 

jakin bat eratzera, era berean, ekoizpen kultural guztia kosmos-ikuskera jakin horren 

produktua litzateke. 1914ko  Einleitung in die Geisteswissenschaften lanean aipatuko 

du lehenengoz kosmos-ikuskera terminoa – berak erabili zuen lehenengoz alemanezko 

weltanschauung terminoa (non  welt-ek “mundua” esan nahi duen eta  anschauen-ek 

“behatzea”)  kosmos-ikuskerei  erreferentzia  egiteko  –.  Weltanschauung-ak  edota 

kosmos-ikuskerak  gizabanako  batek,  garai  batek  zein  kultura  jakin  batek  mundua 

ezagutzeko  eta  epaitzeko  irizpidea  esan  nahi  du,  zeinen  arabera  eratzen  edo 

eraikitzen  da  munduan  existitzen  den  ororen  interpretazio  jakinen  bat. 

Weltanschauung-ak, zentzu honetan, bizitzaren alor guztiei aplikatzen zaizkien nozio 

komunak definitzen ditu; hala eta guztiz ere, ez da zer edo zeren funtzionamenduaren 

9 Humboldt-en hizkuntza  erlatibotasunaren defentsa sutsua egin  zuen Sapir-ek esaterakoan 
gizakiak  hizkuntza  partikular  baten  mendekoak  direla,  bere  gizartearentzat  adierazpen-bide 
bilakatu den hizkuntzarena. Berarentzat ere, pentsamendua ezinezkoa zen hizkuntzarik gabe, 
hizkuntza  ez  baita  pentsamenduaren  produktua;  pentsamenduak  hizkuntzaren  bat  du 
beharrezkoa  bere  garapenerako.  Zentzu  bertsuan  esan  zuen  Whorf-ek  hizkuntza  ideien 
modelatzailea dela, gizabanakoaren buru-ekintzen gidari. Honen ustez, gramatikak eragiten du 
experientziaren  ulermena eta,  ondorioz,  gramatika  oso  ezberdinak  daudenez,  gramatika  da 
gizabanakoa mundu-ikuskera jakin batera edo bestera gidatzen duen tresna. Gauzak horrela, 
sistema kulturalak itzulezinak dira hizkuntzaren aldetik zein mundu-ikuskeraren aldetik (Bustos, 
1999, 170-171). 
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inguruko  gogoeta  partikular  hutsa,  munduaren  estrukturaren  ideia  bat  baizik, 

gainontzeko ideia guztiak produzitzeko oinarrizko ikuspegia edo markoa. Denborarekin 

horrenbesteko  oihartzuna  izango  du  weltanschauung-ak  natur  zientzietan  ere 

nabarmentzen amaituko duela. 

XIX.  mende  amaieran  eta  XX.  mende  hasieran,  eterraren  eta  eremuaren 

teoriaren  garapenak  ezbaian  jarri  zuen  ordura  arte  hegemonikoa  zen  naturaren 

ikuspegi  mekanikoa.  Espektroskopiak  eskainitako frogek ez zuten bat  egiten gasen 

teorietatik  ondorioztatutako  estruktura  molekularraren  ondorioekin;  teoria 

molekularrarekin  sortutako  arazoek  zeharo  eragin  zuten,  horrez  gero, 

termodinamikaren  interpretazioa.  Ondorioz,  zientzialari  talde  handi  bat  hasi  zen 

teoriaren eta  errealitate  fisikoaren  arteko hutsune erraldoia  nabarmentzen.  Mendez 

aldatzean,  XIX.  mendean  nagusi  ziren  ikuspegiek,  materialismo  mekanizista, 

neokantismoa eta neopositibismoa, jarraitzen dute garrantzia handia izaten – bereziki 

neokantismoak  –;  baina,  denborarekin  joan  ziren  agertzen  aurreko  hiru  ikuspegi 

hauekin  kontraesankorrak  ziren  erlatibitatearen  edota  quant-en  teoriak  bezalakoak. 

Fisika modernoak, nagusi zen fisika klasikoarekin bateraezina zenetik, krisi filosofiko 

handia  eragin  zuen.  Vienako  Zirkulua  eta  Berlingo  eskola  saiatu  ziren 

neopositibismoaren bertsio berria arrakastarekin plazaratzen, baina, alferrik. Ikuspegi 

berri  honi  alternatiba aurkari  asko agertu zitzaizkion,  analisi  weltanschauungistikoak 

ugariak zirelarik (Suppe, 1990). Debatean gehiegi sakondu gabe, guk Thomas Kuhn-

en lanari erreparatuko diogu, bere lanek ikuspegi berri bat sartu baitzuten debatean. 

Kuhn-en  The  Structure  of  Scientific  Revolutions  lanak  jarraitasun 

ebolutiboarekin  amaituz,  paradigma  aldaketek  eragindako  eten  eta  eraldaketa 

aniztasuna  bezala  agertzen  digu  historia.  Toulmin-ek  berak  ere  egin  zuen  bezala, 

Kuhn-ek  ederki  ikusi  zuen  zientzia  beti  ere  perspektiba  jakin  eta  konkretu  batetik 

eraikitzen  dela,  weltanschaaung baten  oinarriturik.  Baina,  Toulmin-ek  iraultza 

zientifikoetan sinisten ez bazuen ere, kontrara, Thomas Kuhn-ek uste zuen aurrerapen 

edo progreso zientifiko handienek izaera iraultzailea dutela. Bere ustez, perspektiba 

edo ikuspegi horien eboluzioa ez-jarraitua da, eta ikuspegi hori baztertua izan aurretik 

beste  alternatiba  baten  menpe zenbait  iraultza  sufritu  edo  esperimentatu  ditzake10. 
10 Toulmin-ek  eta  Hanson-ek  bezala,  eta  bere  The  Structure  of  Scientific  Revolutions lan 
ospetsuan garatu bezala, Kuhn-ek uste du zientzia beti eraikitzen dela ikuspegiren batetik. Bere 
ustez,  garapen  zientifikoaren  jatorrizko  elementurik  garrantzitsuena  paradigma da.  Termino 
honen definizioak ekar ditzakeen arazo larrien jakitun bagaude ere, Kuhn-entzat paradigma bat 
mundua  ikusteko  modua  da,  perspektiba  bat.  Behin  zientzialariek  paradigma  edo  ikuspegi 
konkretu  bat  onartzen  dutenean,  paradigmaren  artikulazio  prozesuari  ematen diote  hasiera, 
zientzia  normala deritzon  garaiari.  Garai  honetan,  dominatzailea  den  paradigma  hori 
mugiezintzat hartua izango da. Teoria espezifikoak, indibidualak, kritikatu, ezeztatu eta baztertu 
egin  daitezke  paradigma  kolokan  jarri  gabe.  Eta  horrela  mantenduko  da  arazo  kopurua 
handiegia  eta  onartezina  bilakatu  arte;  orduantxe  paradigma  desegokia  agertzen  da 
zientzialarien aurrean. Paradigmaren nagusitasuna zalantzan jartzen den momentuan sartzen 
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Toulmin-en  aburuz,  zientziaren  funtzioa  legitimitatea  izan  nahi  duten  naturaren 

inguruko  ideia-sistemak garatzea da,  non sistema hauek  datuekin  bat  datozen eta 

absolutu gisa onartuak izan behar duten teknika azalgarriak eskaintzen dituzten; hau 

da, teoriek ezagunak zaizkigun erregulartasunei eman behar diete azalpena. Gauzak 

horrela, teoriak, Toulmin-en interpretazio instrumentalistaren arabera, legeak bezala, 

ez  dira  ez  egiazkoak  ez  faltsuak,  fenomenoak  adierazteko  moduak  baizik. 

Horrexegatik,  teoriak  epaitzen,  mantentzen eta  garatzen dira  beti  ere  zientzialarien 

interesen  arabera,  weltanschauung baten  arabera.  Teoria  berri  bat  onartzeak, 

ondorioz, hizkuntza aldaketa dakar ezinbestean. Toulmin-en antzera, Hanson-ek uste 

du behaketak eta gertakariek antolakuntza kontzeptual bat barneratzen dutela, karga 

teoriko bat; baina, Hanson-ek zalantzan jartzen du interpretazio ezberdinak daudenik, 

azken  batean  interpretatzea  pentsatzeko  modu  batez  egiten  baita,  behaketa 

esperientziaren egoera baino ez delarik. Horrez gero, Hanson-entzat ezberdintasuna 

ikusten  denaren  antolakuntzan  omen  dago.  Pentsalariaren  aburuz,  bada 

fenomenoaren eta kausaren arteko erlazioren bat, baina beti ere gure teoriek horrela 

konektatzen  dituztelako.  Gauzak  horrela,  teoria  guztiak  kausalak  ez  diren  arren, 

guztiek  eskaintzen  dute  azalpen  eta  antolakuntza  kontzeptual  ereduren  bat.  Azken 

ideia  honekin  bat  eginez,  Paul  Feyerabend-ek  uste  du  teoria  zientifikoak  mundua 

ulertzeko  moduak  direla  eta,  horrez  gero,  teorietan  bat  hautatzeak  gure  sinesmen 

orokorretan  eragina  duela,  gure  esperientzia  eta  errealitatearen  kontzepzioan. 

Horrenbestez,  uneren  batean  esan  daiteke  naturatzat  hartzen  dugun  hori  guk 

ekoiztutako  produktua  baino  ez  dela,  egokitzen  dizkiogun  ezaugarri  guztiak  guk 

asmatuak dira-eta. Feyeranbend, azkenik, enpirismo erradikalaren aurka altxatzen da, 

teoria  bat  onartua  izan  denean  errefusatua  izan  arte  mantendu  egin  behar  dela 

defendatzen duen doktrinaren aurka. 

Modu  batean  edo  bestean,  ezberdintasunak  ezberdintasun,  aipatu  autore 

guztiek  konpartitzen  dute,  lehenago  esan  bezala,  zientzia  perspektiba  edo 

weltanschauung jakin batetik eraikia dela beti, zientzialari komunitateren batek ezarria. 

Kuhn-ek  adierazi  bezala,  zientzia  normala  matrize  baten  inguruan  batutako 

zientzialarien  komunitateek  osatzen  dute,  non  matrizeaz  jabetzen  diren  ikasketa 

prozesu baten ondorioz. Komunitate horrek zientzia nolakoa den eta nola izan behar 

duen  konpartitzen  dute,  matrizea  konpartitzen  dute,  eta  ondorioz,  ikuspegi  hori  da 

gara  garai  berri  batean,  garai  kritikoan.  Garai  honetan  zientzialariek  teoria  alternatiboak 
aztertzen dituzte paradigma nagusi berria aurkitzeko asmoz. Behin paradigma menderatzaileak 
bere indar eta sinesgarritasun guztia galdu duenean, teoria edo paradigma alternatibo guztien 
artean ematen da guda  gupidagabea lidertzaren bila. Momenturen batean teoria berriak lortzen 
badu paradigma nagusia bilakatzea, orduantxe esan daiteke iraultza zientifikoa gertatu dela, 
zientzia  normaleko  garai  berri  bati  hasiera  emanez,  beti  ere  beste  behin  ere  beste  teoria  
alternatibo batek paradigma hau zalantzan edo kolokan jarri arte, noski (Suppe, 1990, 212-232). 
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zabaldu eta hedatu nahi  dutena.  Horrela baino ez da lortzen perspektiba jakin bat, 

mundu  ikuspegia,  matrizea.  Krisi  zientifikoa  gertatzen  da  matrize  hori  desagertzen 

denean,  komuneko  ikuspegia  deuseztatzen  denean,  matrizearen  desagertzearekin 

batera  komunitate  zientifiko  egonkorra  ere  deskonposatzen  denean.  Baina, 

matrizearen lekua ez da hutsik geratzen berau krisian dagoenean, beste matrizeren 

batek  ordezkatuko  du  ezinbestean,  zientzialarien  leialtasun  aldaketa  bat  emanez. 

Matrize  berria  onartzeak,  paradigma  edo  ikuspegi  berria  besarkatzeak,  mundua 

ulertzeko hiztegi berria ere onartzea suposatzen du. 

Baina  ez  dugu  ahaztu  behar,  eta  hemen banatzen  dira  Kuhn-en  bidea  eta 

gurea, azalpena ez dela hain erraza, garai hau ez dela guztiz homogeneo eta jarraitua 

zeren eta paradigma dominatzailea  egonda ere,  Feyerabend-ek esan bezala,  garai 

honetan posiblea da garaikideak diren ikuspegi  ezberdinak elkarren ondoan egotea 

bakar  batek  mendetasuna  adierazi  gabe.  Etengabeko  borroka  da,  ustezko  garai 

normaletan ere.  Botere nahia dago,  eta are gehiago interes zientifikoak bitartekoak 

izanik.  Horregatik,  garai  bat  paradigma edo  ikuspegi  konkretu  batek  determinatzen 

badu ere, beste ikuspegi alternatiboek zirrikituak bilatzen dituzte etengabe paradigma 

egoera kritikoan utzi ahal izateko. Baina, Lakatos-ek adierazi bezala, paradigmarekiko 

leiala  den  komunitate  zientifikoak  teoriaren  inguruan,  nukleo  teorikoaren  inguruan, 

sortzen  su  babeserako  gerriko  bat,  teoriez  osaturiko  zirkulu  bat  arerioen  zartadak 

saihesteko. 

Kuhn-en  planteamenduekin  nolabaiteko  antzekotasunak  agertuz  –  eta 

paradigma terminoaren erabilera saihestuz –, Foucault-ek erakutsi zuen nola, oraingo 

honetan  gizarte  zientzietan,  egiaren  inguruko  diskurtsoak  pentsatu  zein  eraikitzea 

baldintza  historiko  konkretuek baino  ezin  dutela  ahalbidetu.  Kuhn-ek  –  paradigmen 

bidez –  eta Foucault-ek – epistemeen bidez –, biek murrizten dute zientziaren zein 

gizartearen historia zatiketa eta desjarraitasunera. Foucault-en aburuz (Foucault, 2000, 

12),  Paul  Ree  eta  ingelesak  oker  zeuden  historia  jarraipen  lineala  bezala 

deskribatzerakoan,  eta  horrexegatik  ulertu  zuen  ez  zegoela  historiaren  jatorria 

ezagutzerik. Historian topatu zituen, berak aitortu bezala, hutsuneak zituzten izakiak, 

ezberdintasun-jokoak,  ordezkapenak  eta  eraldaketak,  besteak  beste.  Horrez  gero, 

inferentzia  kateak  berreraiki  beharrean,  dispertsio  sistemak  deskribatzea  izan  zuen 

xede  (Foucault,  2006,  61-63).  Foucault-ek,  ondorioz,  gogor  ekingo  dio  jarraitasun 

historikoaren  irudiaren  kritikari,  honetarako,  historiaren  ikuspegi  honen  arte 

metafisikoak  saihestu  nahian,  oinarrizko  kontzeptuei  filosofia  tradizionalaren  lastak 

kendu  behar  dizkiolarik.  Beste  modu batean  esanda,  Foucault-ek  ez  du  zalantzan 

jarriko  erreflexioaren  filosofiaren  izaera  monologikoa,  azpiko  pentsamendu  eredua 

ukatu  baizik  (Honneth,  2009,  187-188);  historiaren  genealogia  egin  nahi  zuen, 
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historiaren  jatorria  bilatzeari  uko egin  eta  sorreraren adur-uneetan  zein  xehetasun-

uneetan  sakondu.  Paradigma  tradizionalak  historia  linealki  ikusi  izan  badu  ere, 

Nietzsche-k  lehenengo,  eta  Feyerabend-ek  geroago,  beste  askoren  artean, 

nabarmendu dute  historian  adurrak  izan duen garrantzi  itzela.  Zientziaren filosofian 

kausa-efektuzko  erlazio  jarraituak  itsuturik  ez  da  ikusi  nahi  izan  adurrak  zuen 

garrantzia. Historiaren une anitz kausa-efektuzko erlazioaren bidez azaltzerik badago 

ere, honek ez du esan nahi historia bera erlazio honetara murrizterik dagoenik. Kuhn-

ek  zientziarekin  egiten  duen  bezala,  Foucault-ek  ere  argi  dauka  zein  den  gizarte 

zientzietan ikertzeko izan behar dugun abiapuntua. Soilik episteme jakin batetik hartu 

daitezke egiatzat eta baliagarritzat enuntziatu jakin batzuk eta ez beste batzuk garai 

historiko  jakin  batean.  Episteme  jakin  baten  azaleratzea  ez  da  pentsamenduaren 

eboluzioaren ondorio hutsa, formazio diskurtsiboa11 eratzen duten praktika ezberdinen 

ondorioa  baizik.  Foucault-ek,  epistemeen  eraldaketen  berri  ematean,  episteme 

bakoitzaren  ezagutza-isomorfismoak  erabili  zituen  erakusteko  nolatan  episteme 

bakoitzak  baldintzatzen  dituen pertzepzioa eta pentsamendua modu ezberdinean  – 

beti  ere,  hizkuntzaren  bitartez  –  (Sauquillo,  2001,  73).  Zientziaren  historiako  garai 

normaletan paradigma jakin bat nagusitzen edota gailentzen den moduan, kulturetan 

ere antzera gertatzen da; kultura jakin batean, eta une jakin batean, episteme bakarra 

dago  beti,  zeinek  jakintza  ororen  inguruko  aukera-baldintzak  definitzen  dituen 

(Foucault, 2006, 166). Deleuze-k adierazi bezala, agerian dago zelan garai historiko 

bakoitzak  erabakitzen  duen  zer  uzten  duen  agerian  eta  zer  ez.  Gauzak  horrela, 

historiaren  subjektuaren  korrelatu  teorikoa  jarraitasun  historiko  gisa  ikusi  dutenen 

teoriak bortizki kritikatu ondoren, ikuspegi metafisiko horren azpiko pentsamendu eredu 

ukatu eta diskurtsoen erregelek objektuen menderakuntzak definitzen dituztela esan 

eta gero, diskurtsoaren berezitasuna menderakuntza-tresna bilakatzeko gaitasuna dela 

aldarrikatzen  du  Foucault-ek,  estrategia  instituzional  horiek  diskurtsoan  ordena  bat 

ekoiztea  lortzen  dutela.  Hots,  Foucault-en  boterearen  teoriak  konprenitzen  du 

ezagutzaren ekoizpena eta menderakuntza prozesu beraren alde bereizi biak bezala 

(Honneth, 2009, 269). Hau da, teknologia materiala egon aurretik bada bestelako giza 

teknologia bat zeinek garatzen dituen bere efektu guztiak eremu sozial guztian zehar – 

11 Diskurtsoaren erregelek objektuen dominio  definitzen dute.  Foucault-ek ederki  ikusten du 
diskurtsoaren berezitasuna ez dela bere funtzio errepresentatiboa, ezta komunikatzailea ere, 
menderakuntza-tresna bilakatzen duen hori baizik (Honneth, 2009, 218). Hau da, diskurtsoak ez 
dira zeinu-bilduma gisa ulertu behar, hitz egiten diren objektuak sistematikoki eratzen dituzten 
praktikak  bezala  baizik  (Foucault,  2006,  81).  Arkeologiak  formazio  diskurtsibo  ezberdinak 
agertzeko baldintzak zeintzuk diren ikertzea eta aurkitzea du xede; ideien historian erabiltzen 
den metodoaren aurkakoa litzateke, ondorioz, analisi arkeologiak ez baitu gauzei zentzua eman 
diezaiokeen subjektuaren askatasuna zein historiaren antolaketaren oinarri teleologikorik aintzat 
hartzen.  Garaia  ez  da  oinarria,  ortzemuga  edo  objektua,  garaiaz  mintzatzen  bada praktika 
diskurtsibo jakin batzuen inguruan hitz egiteko baino ez da-eta (Foucault, 2006, 296-297). 
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eta, hau gerta dadin beharrezkoa da lehenago agentziaren batek hautatu izatea behar 

diren instrumentuak – (Deleuze, 2010, 66). 

 Modu batean zein bestean, Khun-en eta Foucault-en lanek, beste askorenak 

bezala,  zalantzan  jartzen  dute  zientzia  eta  ezagutza  baliagarriaren  arteko 

homologazioa,  egia  eta  zientziaren  arteko  berdintasuna.  Egiak  eraikitzeko  modurik 

badago,  eta  egin  izan  da,  egun  egiten  jarraitzen  den  bezala.  Garai  historiko  jakin 

bakoitzak badu bere eredu baliagarri  propioa.  Hau guztia ikusirik,  zera ondorioztatu 

daiteke,  errealitatea ez dela  zer  edo zer  objektiboa,  ezta subjekturengandik  bereizi 

daitekeena, errealitatea bera eraikin bat baino ez da-eta, kultura jakin batek eragiten 

duen eta historikoki  zedarriturik dagoen munduaren eraikuntza bat. Ez dago, beraz, 

ezagutza oinarri  sendo eta ziurretatik  ezartzerik.  Errealitatea eraikin  soziala  da.  Ez 

dago ezagutza ziurrik ondorioztatzerik, ez behintzat ezaugarri historiko jakinen barnean 

ez  dagoen  bitartean.  Horrez  gero,  hizkuntza  ez  da  komunikazio  ibilgailu  hutsa, 

errealitateak eratzeko gaitasuna ere badu ezinbestean.

Orain,  zer garrantzi  du honek guztiak gure lanerako? Nora heldu nahi  dugu 

honekin  guztiarekin?  Lehenik  eta  behin,  analisi  weltanschauungistikoei  jarraituz, 

lehendabiziko kapituluan aztertutako sadomasokismo sexualaren inguruko diskurtsoen 

artean bi  matrize  nagusi  bereizi  daitezke – bio-medikua  edo  scientia  sexualis-aren 

mendekoa  dena,  batetik,  eta  antropologikoa  edo  ikuspegi  soziologiko-

antropologikoaren mendekoa dena, bestetik –. Matrize terminoaz baliatzen gara, Kuhn-

ek  erabiltzen  duen  modu berean,  paradigma termino  konplikatuari  muzin  eginez  – 

Kuhn-ek egin  bezala,  paradigmaren ordez erabiliko  dugu  matrize eta  ereduzko  ale 

termino parea –.  Zentzu honetan,  eta gure hipotesiari  jarraituz,  matrize bio-mediku 

bera  konpartitzen  duten  komunitate  zientifikoek  zientzia  normala deritzon  garaiari 

eskaintzen  diote  sexualitatearen  inguruko  ikuspegi  jakin  eta  bateratu  bat  zeinetatik 

isurtzen dira garaiko ikerketa gehienak. Heziketaren bidez matrizea bereganatzen dute 

zientzialari  berriek,  hauek,  ere  berean,  matrizea  oinarri  duten  artikulu  eta  txosten 

espezializatuak – ereduzko aleak – argitaratzen dituztelarik; bestela esan, komunitate 

zientifiko  ezberdinak  elkarrekin  mantentzen  dira  zientzia  normala  deritzon  garaian 

matrize jakin bati esker, komunitate horiek adostutako eta onartutako ereduzko aleen 

ikasketaren  bidez,  ereduzko  aleetan  oinarritutako  ikuspegi  edo  matrize  jakin  baten 

ikasketaren  bidez.  Orain,  matrize  horren barnean  anomaliak  agertzen  eta  jarkitzen 

jarraitzen  duten  unean  edota  bestelako  matrizea  oinarri  duen  komunitate-talde  bat 

gailentzen  hasia  denean,  orduan gertatzen da krisi  zientifikoa.  Matrize bio-medikua 

sadismoa  zein  masokismoa  pertsona  berean  gertatzea  bezalako  fenomenoak 

azaltzeko  ezgai  agertuz  joan  eta,  antropologiaren  loratze  berriak  lagundurik, 
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sadomasokismo sexualaren inguruan matrize soziologiko-antropologikoa oinarri duten 

komunitate berriak agertzen diren neurrian, sadomasokismo sexualak krisi zientifikoa 

biziko du. Azkenik, XX. mendearen amaieran, iraultza osoa gertatzen da komunitate 

gehienak matrize berriaren mende agertzen direnean eta, berriz ere, zientzia normala 

bizi dutenean. 

Bigarren, lan honen helburu nagusitariko bat matrize bat eraikitzea da: matrize  

sadomasokista. Baina, matrize sadomasokista bat eraikitzeak ez du esan nahi, inondik 

inora, sadomasokismo sexualaren inguruko matrize edo ikuspegi berriren bat eskaini 

nahi dugunik,  sadomasokismo sexualaren inguruko matrize biekin zentzuren batean 

analogoak diren bestelako matrize sozio-psikologiko bi eraikiko ditugula baizik; alegia, 

mendebaldeko gizartearen inguruko matrizeak,  zeintzuk sadomasokismo sexualaren 

inguruko  matrizeekin  antzekotasun  ugari  gordetzen  dituzten.  Hala  eta  guztiz  ere, 

matrize  sadomasokista  hau  ez  da  ohiko  matrize  bat,  tresna  analitiko  bat  baizik; 

deskripzio-preskripzio jokoan, gizartea deskribatzeko bestelako ikuspegi bat. Hau da, 

eraikiko dugun matrizeak ez du apurtzen indarrean egon zitekeen matrizeren batekin; 

eta,  ondorioz,  ez  du krisi  garairik  helburu.  Egungo mendebaldeko  gizarteak ikergai 

dituzten ikuspegi askorekin bat datorren bestelako metafora bat nahi du izan, matrize 

jakin baten mugen barruko bestelako tresna analitiko bat. 

1.2.2. Errealitatearen ekoizpena.
 

1.2.2.1. Gizartea. Eraikin sozial auto-sortua.

Gizakiak  errealitatea  produzitzen  du  eta,  horrez  gero,  bere  burua 

produzitzen du (Berger, 2006, 225).

Instituzioa  soilik  existitzen  da  berak  produzitutako  gizabanakoek 

existiarazten  dutelako.  Zirkulu  primitibo  hau  da  sortzearen  zirkulua12 

(Castoriadis, 2005, 180).

Soziologian  makina  bat  marko  teoriko  erabiltzen  da  errealitate  soziala 

azaltzeko.  Teoria  guztiek  fenomeno sozialei  azalpen  ezberdinak  ematen badizkiote 

ere, 1966an Peter Berger eta Thomas Luckmann-ek beren The Social Construction of  

Reality13 argitaratu zuten arte, gehienek konpartitzen zuten errealitate sozialak jendea 

12 Tesi-egileak euskaratua gaztelerako bertsiotik.
13 The  Social  Construction  of  Reality lanean  Berger  eta  Luckmann-ek  planteatu  bezala, 
unibertso sinbolikoak historia  bat  duten produktu sozialak dira  (Berger,  2006,  124).  Ordena 
instituzionala  azaltzen  duen  legitimazioaren  laugarren  maila  osatzen  duten  unibertso 
sinbolikoak  subjektiboki  errealak  eta  sozialki  objektibizatuak  diren  esanahi  guztien  matrizea 
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bere buruaz hitz egin eta bertan bizitzearekiko existentzia independentea dela. Baina, 

horrenbesteko oihartzuna izan zuen lan honekin batera, izenburuak erakusten duen 

bezala, gizartea eraikin soziala delako ideia nagusitzen hasten da; eta, honekin batera, 

konstrukzionismo  soziala  deritzon  korrontea  ere,  zeinek,  aurreko  teorien  aurka, 

gizabanakoek eta errealitatearen pertzepzioa eraikina baino ez direla aldarrikatzen du; 

horrez  gero,  eraikin  sozialak  naturaltzat  hartzen  ohi  diren kultura  edo gizarte  jakin 

batek asmaturiko artefaktuak dira. 

Teoria  soziologiko  eta  psikologiko  honek,  konstrukzionismo  sozialak, 

aldarrikatzen du fenomeno sozialak testuinguru sozialetatik abiatuz garatzen direla eta 

errealitate  sozial  eraikia  prozesu  dinamikoa  dela  non  errealitatea  behin  eta  berriro 

produzitua eta eraldatua den. Beste modu batean esanda, laburki eta sinpleki, gizarte 

eraikuntza  da  oinarria,  non  gizarte  eraikuntzak  zer  esan  nahi  duen:  elkarlanaren 

bidezko adierazle eta zentzuen sorkuntza. Gizarte eraikuntza ezin zaio, horrenbestez, 

gizabanako edo talde bakar bati egotzi, elkarlan sozialari baizik, giza harremanei esker 

baino ezin izan baita bilakatu mundua egun den hori. Gauzak horrela, errealtzat dugun 

oro sozialki eraikia izan da, ezer ez baita erreala jendea ados jarri eta modu berean 

ikusi arte. Horrez gero, errealitatea zer den definitzen den bakoitzean tradizio kultural 

jakin batetik hitz egiten da. Laburbilduz, besteekin komunikatzean eraikitzen dugu bizi 

dugun  mundua  (Gergen,  2011,15);  adostasun  edo  bat  etortzearekin  baino  ezin  da 

mundu  edo  kultura  jakin  bat  eraiki.  Geertz-ek  galdetu  bezala,  zer  da  kultura, 

kontsentsua ez bada (Geertz, 2002, 224)? 

bezala ikusten dira. Gizarte osoaren historia zein gizabanakoaren biografia unibertso horien 
barne ematen dira.  Eta,  unibertso horiek,  esan bezala,  eraikitzen dira  objektibazio  sozialen 
bidez. Azkenik, mundu oso bat eraikitzen da. Unibertso horrek historia osoa antolatzen du eta 
gertakizun guztiak bertan sartzen ditu iraganari, orainari eta etorkizunari batasun zentzuduna 
emanez eta, bide batez, gizakiak beraien aurreko eta ondorengoekin lotzen dituelarik (Berger, 
2006, 122-131). Gizabanako oro jaio egiten da estruktura sozial objektibo jakin baten barnean, 
hautatu ez dituen eta inposatu zaizkion beste gizabanako batzuek errealitate objektibo jakin 
baten barnean gizarteratuko dutelarik;  hizkuntzak garrantzia handia du gizarteratzeko tresna 
garrantzitsuena  eta  eraginkorrena  denetik.  Gizarteratua  denean,  gizabanakoak  lortzen  du 
besteek emandako entitateren bat eta, horrez gero, leku bat munduan (Berger, 2006, 164-167).  
Noski, oso posiblea da unibertso sinboliko jakin baten aurrean alternatiboa den besteren bat 
agertzea  noizbait  aurrekoa  arriskuan  jarriz.  Bi  unibertso  sinboliko  aurrez  aurre  aurkitzen 
direnean botere arazo bat agertzen da, beren unibertsoa propioa defendatu nahiko duten bi 
gizarte  jarriko  direlako  bata  bestearen  aurrean.  Soziologo  biek  esan  bezala,  holako  lehia 
ematen denean “makila  handiena” duenak irabazten du  (Berger,  2006, 137-138).  Egia  da, 
zentzu honetan, gizarte modernoen artean gehienak anitzak direla, hau da, unibertso zentrala 
konpartitzen badute ere,  elkarrekin bizi  nahi duten unibertso partzial  ugari  dituztela. Uneren 
batean  gizabanako  gehienei  suertatzen  zaie  beren  buruak  traizionatzeko  aukera  gizartean 
dauden mundu ezberdinekin kontaktuan sartzeko aukera duten neurrian. Aniztasunak eraman 
dezake gizakia mundu guztien erlatibotasunaren kontzientzia izatera eta, ondorioz, berea ere 
mundua baino mundu bat dela pentsatzera. Aukeratutako mundu edo unibertsoaren arabera, 
gizakia definizio sozial batzuek edo besteek markatuko dute egoera psikologikoa errealitatearen 
definizio sozialekin hertsiki loturik baitago, sozialki definitzen baita. Psikologiak beti suposatzen 
du kosmologia bat (Berger, 2006, 216).
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Hizkuntza  errealitate  heterogeneoa  da;  ez  dago  hizkuntza-amarik,  aniztasun 

politiko  batean  gertatzen  den  hizkuntza  menderatzaile  baten  gailentzea  baizik 

(Deleuze/Guattari,  2008, 18).  Wittgenstein-ek erakutsi  bezala,  erabiltzen ohi ditugun 

hitzak konpartituak diren konbentzio edo erregelen baten barruan txertaturik daude; 

eta,  hizkuntza-joko horiek, bizimodu deritzen aktibitate-eredu zabalagoetan. Bizimodu 

horiek dira, eta ez beste ezer, gure munduaren limiteak eratzen dituztenak. Hizkuntza 

eliztar,  gotzaingo  eta  hiriburu  baten  inguruan  oinarritzen  da  erraboila  eginez 

(Deleuze/Guattari, 2008, 18). Hizkuntzak komunikazio tresna izan behar badu, definizio 

zein epaien inguruan adostasuna egon behar du halabeharrez. Hala bada, elkarrizketa 

epai horiek guztiak baieztatzen diren azken esfera litzateke, zeinetan, negoziazioaren 

bidez,  adostasunera  heltzen  den.  Zentzu  honetan,  hitzen  bitartez  sortzen  da 

pentsamendua,  hitzekin  batera  errealitatea  ulertzeko  modu  jakin  bat  transmititzen 

baita, pentsamendua hustu zaion hitza hilik baitago (Shotter, 2001, 75); psikologia jakin 

batek beti suposatzen du kosmologia jakin bat (Berger, 2006, 216). Gizabanako oro, 

estruktura sozial objektibo jakin baten baitan jaio den neurrian, askatasunez hautatu ez 

duen  eta,  beraz,  inposatu  zaion  errealitate  objektibo  jakin  batean  da  gizarteratua. 

Gizarteratua izateko, gure taldeak konpartitzen duen psikologia zein kosmos-ikuskera 

bera izateko, gauza jakin batzuk modu jakin batean – modu zuzenean, noski – egiten 

ikasi beharra dago halabeharrez; eta, munduan leku jakin bat izateko, taldearen edo 

komunitatearen parte izateko, nahitaezkoa da hizkuntza – eta, bereziki, hizkuntza-joko 

jakinen  bat  –.  Hizkuntzaren  bidez  lortzen  du  gizabanakoak,  horrez  gero,  taldeak 

konpartitzen  dituen  sinismen  eta  balioak  bereak  egitea;  baina,  ez  hori  bakarrik, 

taldearekin  gizabanakoak  zenbait  prozedura  semiotiko,  ulertzeko  modu eta  genero 

diskurtsibo ere konpartitzen amaituko baitu (Shotter, 2001, 79). Gizabanakoak jasoko 

ditu taldearen eskutik, herentziaz, kulturalki zein historikoki kokaturiko zenbait narrazio 

ongi  eratuak,  egia  konbentzio  narratiboen  mendeko  baita   (Gergen,  1996,  236). 

Konbentzio  narratibo  jakin  batzuei  esker,  egiaren  narrazioei  esker,  gizabanakoaren 

bizitzak  zentzu  jakin  bat  hartzen  du  eta,  ondorioz,  inguruan  gertatzen  den  guztia 

azaltzeko gai  da.  1966ean  argitaratutako  Les Mots  et  les  Choses lanean,  ikerketa 

genealogikoa14 egin eta gero, Foucault-ek esango duen bezala, kultura batean eta une 

jakin batean jakintza eta ezagutza ororen baldintzak definitzen dituen episteme bat 

14 Foucault-ek  genealogiaren  bidez  lortu  nahi  zuen  formazio  diskurtsibo  ezberdinak  zein 
baldintzatan  sortu  ziren  ezagutzea.  Genesi  linealari  uko  eginez,  inferentzia  kateak  sortu 
beharrean,  uste  du  Foucault-ek  historiaren  genesiari  ekin  behar  zaiola,  formazio  erregelei 
erreparatzea,  non formazio  erregelak existentzia  baldintzak diren banaketa diskurtsibo jakin 
batean (Foucault, 2006, 61-63). Horrez gero, genealogía egitea ez da sorrerak edo hasierak 
bilatzea,  hasierako  xehetasun  eta  zorietan  ekitea  baizik,  egia  bakoitzaren  atzean  milurteko 
akatsen ugaritzea dago-eta. Egia ez da gehiago egia behin zapia eranzten zaionean; izan ere, 
egia errefutatu ezin den akats motaren bat da, historiaren egosketa luzeak aldaezina bilakatu 
duelako (Foucault, 2000, 21-23).
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baino ez dago (Foucault, 2006, 166); eta gizabanakoa ez da eraikuntza horretan parte 

hartzen  duenaz  ohartzen,  Shotter-ek  defendatu  bezala,  gizabanakoak  bi  norabide 

dituen prozesuan hartzen duelako parte ethos-aren eraikuntzan – munduak sustraiak 

sartzen  ditu  mintzatzeko  moduetan,  mintzatzeko  moduek  munduari  estruktura  bat 

eskaintzen dioten bitartean (Shotter, 2001, 61-62). 

Errealitatea,  beraz,  ez  da  objektiboa,  ezta  subjekturengandik  bereizi 

daitekeena, errealitatea bera eraikin bat baino ez da-eta, kultura jakin batek eragiten 

duen eta historikoki  zedarriturik dagoen munduaren eraikuntza bat. Ez dago, beraz, 

ezagutza oinarri  sendo eta ziurretatik  ezartzerik:  Errealitatea eraikin  soziala  da.  Ez 

dago ezagutza ziurrik ondorioztatzerik, ez behintzat ezaugarri historiko jakinen barnean 

ez  dagoen  bitartean.  Horrez  gero,  hizkuntza  ez  da  komunikazio  ibilgailu  hutsa, 

errealitateak eratzeko gaitasuna ere badu ezinbestean. Soilik  episteme jakin batetik 

hartu daitezke egiatzat eta baliagarritzat enuntziatu jakin batzuk eta ez beste batzuk 

garai historiko jakin batean. Episteme jakin baten azaleratzea ez da pentsamenduaren 

eboluzioaren ondorio hutsa, formazio diskurtsiboa eratzen duten praktika ezberdinen 

ondorioa  baizik.  Deleuze-k  adierazi  bezala,  agerian  dago  zelan  garai  historiko 

bakoitzak erabakitzen duen zer uzten duen agerian eta zer ez;  Todorov-ek,  zentzu 

berean,  esango  du  historia  behin  eta  berriro  berridazten  dela  agintari  taldearen 

aldaketa bakoitzarekin  (Todorov,  2008,  16).  Ondorioz,  esan daiteke garai  historiko 

jakin bakoitzak baduela bere eredu baliagarri propioa, egia eta normaltasuna definitzen 

duen  diskurtso  propioa,  eta  egia  komunitate  jakin  baten  testuinguruan  baino  ezin 

daitekeela  existitu   (Gergen,  2011,  23).  Hots,  ez  dela  Egiarik  maiuskulaz,  eta  bai 

minuskulaz, ordea, talde baten baitako bizimoduen ondorio den egia. Arazoa sortzen 

da  talde  baten  egiak  Egia  bilakatu  nahi  duenean.  Horrexegatik,  garrantzitsua  oso 

iruditzen  zaigu,  Jullien-ek  egin  bezala  (Latour,  2008,  66),  unibertsal,  uniforme eta 

komun terminoak behar bezala bereiztea. 

Nonbaitetik  hastearren, esan beharra dago unibertsala arrazoiaren kontzeptu 

bat dela zeinek aditzera ematen du ezin dela bestelako moduren batean izan. Baina, 

unibertsalak  hain  dira  orokorrak  gehienetan indargabeak  bilakatzen direla  nahitaez, 

sorpresarik  eragiten  ez  duten  garrantzi  gutxiko  hutsalkeriak.  Besteetan,  sorpresa 

eragiteko gai izanik ere, hutsala bihurtzen dira oinarri txar baten gainean izaten baitira 

eraikiak. Honetatik guztitik ondorioztatu daiteke, Geertz-ekin batera, ez dagoela teoria 

unibertsalak eratzerik; teoria orokorrak baino ez, zeinetatik batek halaxe esango luke: 

“gizarte  guztiek”… bezalako  formekin  hasten diren enuntziatu  guztiak  hutsalak  edo 

oinarri bakoak dira (Geertz, 2002, 105). Lehenago ere esan dugu, ez dago behaketan 

dihardutenekiko  independenteki  behatu  daitekeen  oinarrizko  unitaterik,  Egiarik. 

Subjektua  eta  objektua  elkarri  loturik  daude  (Gergen,  1992,  125)  nahitaez  eta, 
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ondorioz,  egia  behatzaileak  bizi  duen  paradigmaren  araberakoa  izango  da  beti. 

Gauzak  horrela,  uste  dugu  bazterrean  utzi  behar  ditugula  behingoz  gure  jokaerak 

markatzen dituzten errealak eta ordenatuak omen diren printzipioen bilaketak; uko egin 

behar  diogu  bizi  dugun  errealitatea  homogeneoa   –  berdina  guztiontzat  eta  leku 

guztietan  –  balitz  bezala  ikusteari,  pertsona  ezberdinek  errealitate  ezberdinak  bizi 

baititzakete. Ez dago Egiarik, egiak baizik; ez dago guztiontzako egiarik, komunitate 

bakoitzarena baizik (Gergen, 2011, 79).  Arazoa sortzen da testuinguru jakin bateko 

egia  batek  Egia,  egia  transzendentala,  gisa  agertzen  duenean  bere  burua, 

interpretazioak  ez  baitira  gauzen  balorazio  espezifikoen  jabe  gisa  soilik  agertzen, 

jarkitzen diren beste balorazio batzuei gailentzeko estrategia gisa ere bai (Hopenhayn, 

1997, 34-37). Nietzsche-k berak ere esango duen bezala, komunikazioa ez da inondik 

inora  egia  aurkitzeko  bidea,  besteei  gailentzeko  botereaz  baliatzeko  forma  baizik 

(Sanchez  Meca,  1989,  242).  Orduantxe  sartzen  gara  uniformearen  esferan,  non 

uniformeak unibertsalaren aurkakoa esan nahi duen, eredu bakarra jarraituz ekoizten 

dela. Zentzu honetan, uniformea estandarraren zein estereotipoaren nozioa litzateke. 

Interpretazio,  narrazio  zein  egia  guztien  arteko  liskarretatik  baten  batek  lortzen 

duenean besteei  gailentzea,  orduan,  zabaltze eta hedatzearekin batera, uniformeari 

deitzen  zaio  unibertsal;  edo,  beste  modu  batean  esanda,  estandarra  eredu  duen 

ekoizpena unibertsalaren ilusio bihurtzen da, Egia balitz. 

Kultura,  sozialaren elementua den neurrian,  normala eta normatiboa da aldi 

berean.  Esan  bezala,  kultura  jakin  baten  baitan  jaio  izan  denarentzat,  kultura  hori 

gauzen  ordenan  legoke  eta  ordena  hori  indar  immanenteren  baten  bidez  inposatu 

balitz antzematen du, naturala bezala. Kultura unibertsalik ez badago ere, kulturak bai; 

eta, kultura horiek guztiak, zehaztasunez neurtu ezin badira ere, errealak dira, gizakien 

artean jokatzeko eta bizitzeko modu ezberdin anitz dagoenaren lekukoak. Gizarte orok 

– bakoitzak bere erara – natura, mundua, intelektualki mendean hartzen izan du xede, 

baina ez ezagutzeko beharra zutelako, zentzua eman behar diotelako baizik, munduan 

beren buruak errekonozitu behar zutelako; eta, horretarako, gizakiaren eta naturaren 

arteko harremanak, gizakiaren irudi jakin bat asmatu behar izan zuten (Augé, 1996, 

84). Horrenbestez, gizarte edo kultura bakoitzak bere unibertso sinboliko (Augé, 2008, 

39-40) propioa, adierazpen irudikari propioak (Castoriadis, 2005, 68-69), eraikitzen du 

gizarte hori osatzen duten gizabanakoek beren buruak errekonozitu eta beraien arteko 

ezaugarri komunen inguruan elkarlanean bizi daitezen. Zentzu-unibertso edo kosmos-

ikuskera jakin baten inguruan modu jakin eta komun batean definitzen dira gizarte edo 

kultura  bereko  gizabanakoak  eta  talde  ezberdinak,  irizpide,  balio  eta  interpelazio 

komunen inguruan. 1986ean  Domaines de l'homme lanean Cornelius Castoriadis-ek 

esango duen bezala, gizarte orok bere mundu propioa sortzen du gizartea bera ere 
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barnean dagoelarik. Ezarketa horrek baino ez du argituko zer den erreala eta zer ez, 

zerk  daukan  zentzua  eta  zerk  ez.  Gauzak  horrela,  gizarte  oro  da  munduaren 

interpretazio bat,  eraikuntza bat,  mundu baten sorkuntza,  bere mundu propioarena, 

noski. Gizarte orok asmatzen eta sortzen ditu bere adierazpen irudikari propioak, hala 

nola, jainkoak, tabuak, bekatuak, nazioa, estatua, edota gizon eta emakume ere bai 

(Castoriadis, 2005, 68-69). Eta, hala eta guztiz ere, unibertso horiek, beraien artean 

ezberdinak izateaz gain,  modu birtualean baino ez dira  homogeneoak,  bere baitan 

barne ezberdintasun handiak zein egoera partikular bereziak topa baitaitezke  (Augé, 

1996, 86). Modu batean edo bestean, gizarte bereko gizabanakoen arteko ezaugarri 

komunez baliatzen da estatua uniformatzeari ekiteko, askotan uniformatze hori izaeraz 

unibertsalaren  atzean  ezkutatzen  delarik.  Estatuak  munduaren  ordenaren  irudi 

barneratua  izatea  bilatzen  du  bere  limiteen  barneko  gizabanakoak  sustraitzeko 

(Deleuze/Guattari,  2008,  55)  –  Ofiziala  den  hizkuntzaren  bitartez,  munduaren 

ordenaren  irudi  barneratuaren  bitartez,  estatuak  bere  irudira  ekoizten  ditu 

gizabanakoak, pertsona bera ere komunikazioaren bitartez eraikitzen baita (Maffesoli, 

2007, 235) –. Estatuaren helburua ez da bere existentzia edozein preziotan, beragan 

sinistu dezaten aleen produkzioa ahalbidetzea baizik15 (Nietzsche, 2004, 122). Zentzu 

berean,  baina  oraingo  honetan  ezinbestekoa  zaigun  Foucault-i  jarraituz,  esan 

dezakegu  boterearen  sistema  juridikoek  gizabanako  jakin  batzuk  sortzen  dituela 

ondoren  gizabanako  horiek  ordezkatzeko.  Garai  ezberdin  bakoitzean  egoerara 

egokitzen  den  gizaki-mota  eratu  da16,  nola  ez,  garai  ezberdin  bakoitzean 

menperatzaileen  eta  menperatuen  arteko  botere-erlazioa  ezberdina  izan  delako. 

Foucault-ek  Surveiller  et  Punir lanean  adierazi  bezala,  garaiaren  arabera 

menderakuntza eta gizakiaren ekoizpena modu batekoa edo bestekoa izan da. Hona 

hemen  sortzearen  zirkulu  primitiboaren  gakoa:  gizarte  oro  da  gizabanako  historiko 

mota jakin baten sorkuntza; eta, aldi berean, gizarteak berak ekoizten ditu seriean tipo 

edo estereotipo jakin hori eredu izanik etorkizunerako aleak  (Castoriadis, 2005, 139). 

Lehenago esanda dago: Historia sorkuntza da, giza bizitzaren formen sorkuntza, forma 

historiko-sozialak  ez  baitaude  lege  natural  zein  historikoek  determinaturik.  Bizitza 

15 Betiereko itzuleraren pentsalariak iradoki bezala, gure Niaren inguruan sortu dezakegun irudi  
oro itxurazkoa eta faltsua da: Nia produktu soziala da. Nia deitzen dugun hori, gure buruaz 
egiten  dugun  irudia,  ez  da  benetan  garena,  gutaz  besteek  egindako  irudia  baizik.  Ataka 
horretatik ihes egin nahian aldarrikatu zuen  Ecce Homon,  ondorioz,  benetan garena izatera 
heldu behar dugula. Baldintzapen sozialak direla-eta, gizakia saiatzen da ahalik eta azkarren 
barneratzen besteen balio eta epaiak, azkenean bereak eginez (Parmeggiani, 2002, 142). 
16 Ezberdintzen  ditu,  besteak  beste,  esklabotza –  non  dominatuen  gorputzaz  jabetzen  da 
dominatzailea –,  heziketa – non dominatzaileak modu konstante eta jarrai batean dominatuen 
nahiak  nahierara  aldatzen  dituen  –,  Erdi  Aroko  mendetasuna –  non  gorputzarengan baino 
dominatzaileak  dominatuaren  lanean  eragiten  duen  –,  aszetismoa –  non  diziplinen  bidez 
bakoitzak lortu behar duen bere gorputz propioaren kontrola – eta, azkenik, arrazionalismoko 
giza-makina mantsoak (Foucault, 2007, 141-142).
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sozialaren  erregulartasun  anitzak  direnak  dira,  gizarte  jakin  horren  instituzioak 

erregela,  lege,  adierazpen  zein  balioen  multzoa  ezarri  duelako.  Gauzak  horrela, 

gizartea forma bat da, ordena bat, eta gizarte bakoitza, horrez gero, forma edo ordena 

partikular  eta  singularra  da  ezinbestean.  Gizakia  soziala  denetik,  gizabanako  oro 

gizarte jakin baten zati osagarria da; gizartea auto-sorkuntza da, gizabanakoek beren 

adierazpenekin  sortzen  dituztelako  gizarteak  ondoren  gizarteak  berak  bere  ordena 

erreproduzitzera behartzen dituen gizabanakoak sortzeko.  Gizarteak legearen bidez 

nahi dituen osagaiak sortzen ditu azken hauek lege hori erreproduzitu eta betierekotu 

dezaten,  horrela,  gizartearen  instituzio  partikularrek  osotasun  zentzudun  gisa  joka 

dezaten  (Castoriadis,  2005,  68).  Instituzioak  soilik  iraun  dezake  berak  sorturiko 

gizabanakoek existentzia ahalbidetzen baldin badute. Adierazpenen sorrera, ondorioz, 

sorkuntza eta auto-sorkuntza dira: gizartearen jatorria gizartea bera da (Castoriadis, 

2005, 180). 

Arestian  esandakoak,  noski,  larritu  egiten  du  jende  asko  beren  sinismenen 

aurka doazela  uste dutelako.  Zientziak  berak ere ematen digun ezagutza bera ere 

interpretazio hutsa baino ez dela onartzeak ipuinaren maila berean utziko luke eta egia 

hori  jasangaitza  egiten  zaie.  Zientziarekin  bezala  gertatzen  da  historiarekin, 

politikarekin,  erlijioarekin  zein  etikarekin.  Baina,  honela  bada  –  esaten  dute  –, 

nihilismoa baino ez al zaigu geratzen? Ez. Teoria konstrukzionistaren alde agertzeak 

ez  du esan  nahi  egia  deitzen  den  hori  baztertzen  denik,  egiaren  interpretazio  oro 

kultura  jakin  baten  baitako  harremanetan  eta  baldintza  historiko  jakin  batzuetan 

eraikitzen  dela  onartzea  baizik;  korronte  esentzialista  zein  errealistek  aldarrikatzen 

dutenaren  aurka,  ebidenteak  diruditen  bizitzako  gertakariak  ez  direla  uste  bezain 

ebidenteak  guztiontzat  onartzea.  Konstrukzionismo  sozialak,  zentzu  honetan,  egia 

berria eraiki baino, aukera mordoa dagoenaren kontzientzia piztea du xede, elkarrekin 

perspektiba  berriak  eraikitzea  (Gergen,  2011,  108).  Horrexegatik  ez  zaigu  zuzena 

iruditzen  moralaren  inguruan  konstrukzionismo  sozialari  leporatzen  zaion  utzikeri 

nihilista.  Esaten  duen  bakarra  zera  da,  arau  erlijioso  zein  etiko  guztien  oinarriak 

komunitate jakin batzuen baitan baino ez direla sortzen; baina, honek ez du esan nahi 

berdin  duela  aukera  batek  zein  besteak,  denak  maila  berean  daudenik.  Bataille-k 

aldarrikatzen  zuen  utzikeriak,  orientazio  moral  ororengandik  ihesean  ibiltzeak, 

derrigorrean  eramaten  gaitu  tradizio  eta  kultura  guztietatik  at  geratzera;  kontrara, 

kosntrukzionismo  sozialak,  giza  harremanak  oinarri  izanik,  den-dena 

erlatibotasunarekin  behatzera  eramaten  gaitu,  gure  ikuspegi  lokala  preziatzera  eta 

kanpoko erasoengandik babestera, gure egia Egia ez dela, bestelako munduak ere 

badaudela, onartu behar dugun bezala. Zaratustra-ren hitzetan jarri zuen Nietzsche-k 

herri  bakoitzak  ongiaz  eta  gaizkiaz  hitz  egiten  duela  bere  hizkuntza  propioan, 
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auzokideak  ulertzen  ez  duen  hizkuntzan.  Herri  bakoitzak  eskubide  eta  ohituren 

inguruko hizkuntza propioa asmatu du (Nietzsche, 1997, 86-89); eta, ondorioz, herri 

bakoitzak bere baloreen taula du,  gizakia epaiak  eta balorazioak egiten dituen hori 

bilakatzen delarik (Nietzsche 1997, 99-101). XIX mende amaieran Nietzsche-k berak 

aldarrikatu  zuen  gertakizun  moralik  ez  dagoela,  gertakizunen  interpretazio  moralak 

baizik (Hopenhayn 1997, 33). Existitzen den mundua guk sortua da, izaki organikoek 

sortua. Forma sortzaile gisa agertuz, eta balore sortzaile den prozesu organiko baten 

produktua da. Gauzak horrela, ongiak eta gaizkiak gizabanakoaren ikuspegian baino 

ez  dute  zentzua  hartzen,  edo  prozesuaren  une  partzialak  bezala  (Sanchez  Meca, 

2005, 166-167). Mailuaren filosofoak esan bezala, begirada perspektibista baino ez da 

existitzen, soilik ezagutza perspektibista bat. 

Horrenbestez,  arrazoi  guztiak  dira  eztabaidagarriak,  ergo,  erlatiboak 

(Azurmendi, 2001, 17). Ez dago Egiarik, egiak baizik; gero, ez dago Ongi eta Gaizkirik, 

moralaren interpretazio anitz baizik. Balio guztiak, eta balio horien inguruko arrazoi edo 

argudio guztiak, erlatiboak diren neurrian, esan daiteke ez dagoela balio absoluturik, 

ontasun edo gaiztotasun absolutu edo unibertsalik.  Eta, hala eta guztiz ere, hemen 

defendatzen dugun erlatibismoa ez da osoa, erlatibismoak berak ere bereizten erakutsi 

baitezake  (Azurmendi,  2001,  50);  baliteke,  ondorioz,  egokiago  izatea  erlatibismo 

erlatibo batez  aritzea,  balio,  epai  zein  interpretazio  batzuk  beste  batzuk  baino 

ulergarriagoak – baina, ez esentziaz ulergarriak edo onak direlako – bilakatzen dituen 

erlatibismo bat, den-dena maila berean jarri eta guztiak onargarritzat hartzeak zuzen-

zuzenean eramaten baikaitu nahitaez kaos batera. Laburbilduz, Egiarik ez badago ere, 

egiak  badira;  egiak  badira,  “ez  dagoena  da  inpartziala  den  egiazko  jakintza 

objektiborik”  (Galfarsoro,  2008,  82).  Etikarik  ez dagoen arren,  bada etika  partikular 

mordoa, balio espezifikoen banaketa aldarrikatzen duten etikak (Maffesoli, 2009, 27-

28), ez baitago partziala izatea ekiditerik.

Zer da, azkenik, honekin guztiarekin esan nahi duguna? Nora heldu nahi dugu? 

Tesian kutsu konstrukzionista sakona topatu daitekeela edo, behintzat, ikuspegi hori 

izan  beharra  dagoela  oinarri  irakurleak  tesia  behar  bezala  ulertzeko.  Alde  batetik, 

bertan garatuko den ikuspegiak,  behintzat,  konstrukzionismoaren eraikuntza soziala 

izango  duelako  oinarri,  bertan  inolako  Egiarik  topatuko  ez  duelako;  eta,  bestetik, 

logikoa  denez,  sadomasokismo  sexuala  metafora  edo  analogiatzat  duen  hurrengo 

matrizeak ez duelako egia pretentsiorik, mendebaldeko egungo kultura deskribatzeko 

modu  jakin  bat  eskaintzea  baizik.  Hurrengo  kapituluan  azalduko  dugun  matrize 

sadomasokista  beste  interpretazio  bat  gehiago  da  beste  askoren  artean;  zentzu 

honetan,  Egiaz  mintzatzea  saihesten  duen  neurrian,  zabalik  dago  bestelako 

interpretazio edo ikuspegiekin lehiatzeko zein harremanetan jartzeko. Baina, ez hori 
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bakarrik; arestian adierazitako kritikei aurre eginez, lan hau ez da deskribapen hutsean 

geratuko eta baterako aurrera-bideak eskaintzen saiatuko da ondorioetan. 
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2. MATRIZE SADOMASOKISTA MODERNOTIK 
HIPERMODERNORA.

Atarian aipatu Foucault, Gebhard, Weimberg eta Chancer-en teoriei jarraituz, 

eta  sexualitatearen  eremuan  gehiegi  sakondu  barik,  uste  dugu  harreman 

sadomasokista  sexualean  gertatzen  diren  rolak  eta  mailaketa  ez  daudela 

determinatzaile  objektiboek determinaturik,  sozialki  eraikiak  baizik,  harreman sexual 

hauetan  rol  aldaketak  maiz  agertzen  dira-eta.  Horrez  gero,  baliteke  Lynn  Chancer 

zuzen ibiltzea esaten duenean sadikoek eta masokistek sexua baino onarpena bilatzen 

dutela;  ziurrenik,  erotismoaren mundu horretatik at sortutako beharren bat asetzeko 

(Batzuk,  2003,  277).  Zentzu  honetan,  ez  dugu  uste  sadomasokismo  sexualaren 

helburua mina eginaraztea edo mina pairatzea denik; ezta biolentzia hutsa denik ere. 

Baliteke,  Weimberg-ek  adierazi  bezala,  biolentzia  bera  baino  biolentziaren  fantasia 

izatea  sadomasokistek  benetan  deseatzen  dutena.  Gauzak  horrela,  harreman 

sadomasokista sexualaren esentzia eta funtsa kontrolean aurkituko litzateke, eta ez 

minean  (Weimberg,  2008,  295);  zigorren  helburua  ez  litzateke  mina  eginaraztea, 

kontrola mantentzea baizik. 

Gebhard-ekin batera, uste dugu, azkenik, harreman sadomasokistaren bat – 

edo,  beharbada,  bat  baino  gehiago  –  gure  kulturan  dagoela  sustraiturik, 

menderakuntza  harremanak  kultura  beraren oinarrian  baitaude  (Batzuk,  2008,  47), 

ezkutuko  kontrol-nahia  bezala.  Sadomasokismo  sexualak  gure  gizartean  gertatzen 

diren menderakuntza harremanak fantasiaz hornitzen dituen bezala, uste dugu, horrez 

gero,  badagoela  modu paraleloan  mendebaldeko  gizarte-bizitza  botere-harremanen 

ekonomia sadomasokistaz hitz egitea. Sadomasokismo sexualean eta mendebaldeko 

gizarteetan gertatzen diren botere-harremanen artean paralelismoa egon daitekeela 

iruditzen  zaigu  –  paralelismo  hau  da,  behintzat,  lan  honetan  erakusten  saiatuko 

garena –; hau da, uste dugu mendebaldeko gizartean matrize sadomasokista batek 

biltzen  dituela  botere-harreman  mota  guztiak,  non  matrize  sadomasokista  honek 

sekulako  antzekotasunak  dituen  sadomasokismo  sexualean  ematen  diren  botere-

harreman  motekin.  Modernitatearen  hasieratik  hona  sexualitatearen  munduan  izan 
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diren  praktika  sadomasokistek  eta  gizartean  izan  diren  menderakuntzek  bide 

paraleloak  izan  dituzte.  Sadomasokismo  sexualak  gizartean  ematen  diren  botere-

harremanen antzezlan  erotikoa  erreproduzitu  izan  duelako  edota  sexualitateak  ere 

gizartean nagusi den paradigma kulturalari ere jarraitzen diolako,  modu batean edo 

bestean,  mendebaldeko  botere-harremanetan  aspalditik  errepikatzen  da 

sadomasokismo sexualean oinarri den logika bera. 

Horixe  da,  hain  zuzen,  matrize  sadomasokistarekin  adierazi  nahi  duguna 

hemen: analogia bat, praktika sexual sadomasokistek zein mendebaldeko gizarteetako 

botere-harremanek bide paraleloak egin dituztela Modernitatean zehar gaur egunera 

arte;  logika  berari  obeditu  izan  diotela.  Bestelako  hipotesia  litzateke  sexu 

harremanetan erabili d irne pentsamolde horiek matrize orokor baten kasu bat izatea. 

Ez gara horren urrutira joango, baina susmo hori tesi azpian korritzen utziko dugu. 

helburu aitortua alderantzizkoa da: analogiaz, ustezko matrize nagusia apailatzea.

Horrenbestez,  matrize  sadomasokista  mendebaldeko  gizarteetako  botere-

harremanak  deskribatzeko  eraikin  kontzeptuala  da.  Orain,  atarikoan  ikusi  bezala, 

sexualitatearen antropologian bi matrize sadomasokista bereizi ditugun modu berean, 

bereizi beharko ditugu mendebaldeko gizarteetako botere-harremanetan ere bi matrize 

ezberdin.  Scientia  sexualis-ak  matrize  moderno  baten  inguruan  biratu  bazuen, 

diskurtso  ezberdinak  egonik  komunitate  zientifikoak  sadomasokismo  sexualaren 

inguruan  ikuspegi  orokor  bera  konpartitzen  eta  aldarrikatzen  bazuen, 

konstrukzionismo  sozialaren  agerpenarekin  zein  antropologiaren  berraurkitzearekin 

batera, sexualitatearen inguruko paradigma berriaren agerpenarekin, sexualitatearen 

zein sadomasokismoaren inguruko diskurtsoek azalpen zientifikoei muzin egin zieten 

matrize  sozio-kultural  baten  inguruan  biratzen  hasteko.  Hau  da,  sadomasokismo 

sexualaren  inguruko  diskurtsoak  bi  matrize  edo  paradigma  ezberdinen  inguruan 

eratuak izan baziren,  modu analogoan defendatzen dugu hemen perfilatuko dugun 

mendebaldeko botere-harremanen inguruko matrize sadomasokistan ere eten bat eta 

bi  garai  bereizi  antzeman  daitezkeela;  eta,  ondorioz,  bi  matrize  sadomasokista 

ezberdinez arituko garela: modernoa eta hipermodernoa. 

Konstrukzionismoak  sexualitatearen  inguruko  ikuspegia  irauli  zuen  bezala, 

scientia  sexualis-a agorturik  zela erakutsi  zuen moduan,  konstrukzionismo sozialak 

berak,  eta hartatik edan duten korronte ezberdinek,  ere erakutsi  digu Modernitatea 

bera ere agorturik dagoela, Modernitateaz harago postmodernoa den ordena berri eta 

ezberdinaren  kontornoak  hauteman  daitezkeela  –  hauxe  une  honetan  batzuek 

Postmodernitate17 deitzen dutenaren oso bestelakoa bada ere – (Giddens, 2004, 17); 
17 Postmodernismoak Modernitatean nagusi omen zen orden unibertsalarekin apurtu nahi du, 
naturak bere baitan askatua edo ebatzia izan behar duen ordenaren aurka. Ez dago pentsalari 
hauen ustez inolako determinismorik eta, horrez gero, gertakizun guztien askatasuna ukatzen 
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edo, beste modu batean esanda, modernismoa hilik badago ere, berau dela nagusi 

oraindik  ere  (Habermas-en  hitzak.  Gergen,  1997,  150).  Garai  postmodernoan, 

Postmodernitatean,  bizi  ez garen neurrian – Postmodernitatearen garaian baizik  –, 

mendebaldeko gizarteek oraindik ere Modernitatea gainditu ez dutenez gero, egungo 

garai  kritikoa  izendatzeko,  erabiltzen  ohi  den  termino  eta  neologismo  mordoaren 

artetik, Marc Augé-k lehenengoz erabili eta egun Gilles Lipovetsky-k berriz ere mahai 

gainean  jarritako  Hipermodernitate –  edo,  Gainmodernitate –  hitzaz baliatuko  gara 

hemendik  aurrera  garai  modernoaz  bestelakoa  den  egungo  garaiari  erreferentzia 

egiteko. 

duen  kausa-efektuzko  erlazioari  muzin  egiten  diote,  bestelako  eredu  genealogiko  zein 
errizomatikoak aldarrikatuz; gauzek ez dute, horrenbestez, beren natura determinatzen duen 
inolako  esentziarik,  gauzek  ez  dute  aldez  aurretik  emana  dagoen  ezaugarri  talde  bat. 
Modernitateko  Egia  aurkitzeko  bide  den  arrazionaltasunaren  aurka  ere  altxatzen  dira 
gehienetan  postmodernoak,  arrazionaltasuna  Modernitateko  ezaugarri  nagusi  izendatzen 
dutelarik. Baina, postmodernoek Modernitatea gainditu nahi duten bezala garai postmoderno 
berria aldarrikatuz, badira, noski, proiektu modernoa defendatzen dutenak oraindik ere – edota 
talde bien artean ere –, garai normalaren barruko krisia aldarrikatzen badute ere, beraien ustez 
Modernitateak  oraindik  ere  asko  esateko  duela  uste  baitute.  Auzia  ez  da  berria. 
Postmodernitatea zer den galdetzean 1783an Johann Friedrich Zöllner-ek jaurtitako eta Kant-ek 
hausnartutako  Was  ist  Aufklarung? galdera  datorkigu  burura,  egungo  Postmodernitatearen 
inguruko  eztabaidak  eta  ilustrazioaren  ingurukoek  paralelismoa  gordetzen  baitute  (Vattimo, 
2003, 138).  Bai orduan eta bai  orain,  krisi  bikoitz bat  ematen da.  Alde batetik,  kasu bietan 
agertzen  da  proposatutako  aldaketek  ekar  dezaketen  kaosaren  aurrean  izaera  mesfidatia. 
Ilustrazioaren  garaian  teoria  ilustratuek  sortutako  mesfidantza  bera  zabaltzen  dute  egungo 
ikuspegi  postmoderno  ezberdinek.  Krisiaren  sintomak,  egun  ere,  nabarmenak  dira.  Teoria 
kritikoak oraindik ere Modernitateko proiektuarekin jarraitu nahi badu ere, beraiek ere ezin dute 
ukatu zer edo zer aldatzen hasia dela, krisian gaudela, nolabait. Bestetik, galdera biak agertzen 
dira garai kritiko batean non teoria ezegonkor asko agertzen da. Zentzu honetan, ilustratuekin 
gertatu bezala, postmodernoek ezin dute Postmodernitate unitario bat eskaini Postmodernitatea 
bera  teoria  eta  diagnostiko  anitzek  osatzen  dutelako.  Ematen  du,  horrez  gero,  ez  dagoela 
momentuz Postmodernitaterik, paradigma modernoa ez-egonkortu nahi duten proiektu komun 
gabeko  teoria  eta  estrategia  postmoderno  mordoa  baino  ez.  Ez  gaude  aldaketa 
paradigmatikoaren aurrean, unitate modernoaren eta kaos postmodernoaren arteko borrokaren 
aurrean  baizik.  Horrenbestez,  bai  ilustratuek  orduan  eta  bai  postmodernoek  egun,  guztiek 
bilatzen  dute  momentuan  galdera  erretoriko  gisa  agertzen  zaigunari  erantzun  bat. 
Postmodernitatean bizi ote gara? Garai postmodernoan bizi al gara? Hauxe dugu erantzuna: 
Ez, baina bai postmodernitatearen garaian. Alde batetik, ez gara Modernitateaz askatu oraindik 
(Vattimo,  2003,  29).  Baina,  bestetik,  José  María  Mardonesek  esan  bezala,  pentsamendu 
postmodernoa  ez  dago  soilik  pentsalari  postmodernoen  buruetan,  ikuspegi  anitzetatik  ere 
badabil, balore modernoen gainbeheratik, etsipenaren erraietan  ere bada (Vattimo, 2003, 21). 
Azkenik, esan daiteke oraindik ez garela unibertso sozial postmodernoan bizi, baina hala ere, 
aurreikus  daitezkeela  Modernitateko  instituzioek  bultzatutako  ereduarekiko  oso  bestelakoak 
diren bizimodu eta antolakuntza sozial berrien agerpenaren printzak (Giddens, 2004, 55-57). 
Ondorioz, Postmodernitateak trantsizio baten kontzientzia adieraziko luke, baina honek ez du 
badenik erakusten. 
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2.1. MATRIZE MODERNOA. NEUROSIA ETA HISTERIA MODERNOAK.

“Zapaltzaileek eta zapalduek aurrez aurre elkarren aurka egin zuten 

beti,  borroka  konstante  bat  mantendu  zuten  beti,  isila  batzuetan,  eta 

nabarmena eta irekia besteetan” (Marx-Engels, 1996).

Karl  Marx-ek  eta  Friedrich  Engels-ek  Das Kommunistische  Manifest lanaren 

hasieran esan bezala,  menderatu eta  menderatzaileek  betidanik  egin  dute elkarren 

aurka  borroka  konstantean,  beraiek  menderatzaile  eta  menderatu  terminoak  erabili 

beharrean zapaltzaile eta zapaldu erabili zituztelarik. Zapaltzaile eta zapaldu terminoak 

ikuspegi  moderno  jakin  baten produktuak diren neurrian,  baliteke  egokiagoa  izatea 

horien  ordez  menderatzaile  eta  menderatu  erabiltzea.  Izan  ere,  zapaltzaileak  eta 

zapalduak  egon  aurretik  izan  dira  bestelako  menderatu  eta  menderatzaileak;  baita 

ondoren ere. Modu batean edo bestean, esan daiteke mendebaldeko historian zehar 

menderatzaileek eta menderatuek elkarren aurka egin dutela kontrolagatik,  beti  ere 

garai  ezberdin  bakoitzean  paradigma  nagusi  ezberdin  batek  modu  zehatz  batean 

definitu izan dituelarik. Ez dago, beraz, menderatzaile eta menderatuen arteko botere-

harreman  ezberdin  guztiak  modu  bakarrean  definitzerik  edo  murrizterik,  izan  ere 

etengabe  aldatzen  dagoen  testuinguru  sozio-ekonomikoen  menpeko  baitira. 

Menderatzaileak  eta  menderatuak  aldatuz  joan  izan  dira  beraien  arteko  botere-

harremanekin batera eta ez dago, ondorioz, menderatzaile bakar batez hitz egiterik, 

menderatu  bakarraz  hitz  egiterik  ez  dagoen  bezala;  beraz,  menderatzaileak  eta 

menderatuak – eta beraien arteko botere-harremanak – betidanik egon dira, formaz 

aldatu  izan  badira  ere;  eta,  menderatzaileak  eta  menderatuak  betidanik  izan  diren 

bezala,  baliteke sadikoak – menderatzaile  sadikoak – eta masokistak – menderatu 

masokistak – ere betidanik egotea – hauek ere formaz aldatu direlarik –. Hala ere, 

honekin  ez  dugu  esan  nahi  menderatzaileak  beti  izan  direnik  sadiko  hutsak, 

menderatuak beti masokista hutsak izan ez diren bezala, ez behintzat sadismoaren eta 

masokismoaren definizio ohiei erreparatzen badiegu. 

Friedrich Nietzsche-ren moralaren genealogiari jarraituz, sadismoa nagusitzen 

den lehenengo garaia Grezia klasikoan aurkituko genuke, non gizakiak ezin du jasan 

bere  mina  eta  besteengana  zuzentzen  du  bere  oldarkortasuna.  Mendebaldeko 

historiaren  hasiera  honetako  menderatzaileak  besteei  mina  eginez  lortzen  du  bere 

barneko konfliktoak baretzea. Sokrates dugu, pentsalari alemaniarraren aburuz, gizaki 

mota honen sortzailea, garai horren oinarriak berak ezarri baitzituen. Garai honetan, 

menderatzaileak  tituludunak  dira,  Ranciére-k  gogarazten  digun  bezala,  aberatsak, 

nobleak  zein  jakintsuak.  Orduko  garaiko  paradigma  hierarkizatuak  eskubide  osoa 
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ematen zien menderatzaileei,  tituludunak ziren neurrian,  menpekoen aurka sadismo 

guztiarekin aritzeko eta,  horrez gero,  ate guztiak zituzten zabalik  beren erresumina 

azalarazteko  eta  beraien  gaitz  guztien  erantzuleak  menpekoak  bihurtzeko.  “Zuon 

erruagatik!” oihukatuko du menderatzaile sadikoak erresuminaren garaian, mendekoei 

mina araziz bere mina baretuko duelakoan. Menderatzaileak, kontrola galdu nahi ez 

duenez,  sinestaraziko  dio  menderatua den esklaboari  gauzak horrela  direla  eta  ez 

dagoela  modu  ezberdinean  ulertzerik,  hiriak  ibilbide  zuzena  izango  duela  beti  ere 

bakoitzak tokatzen zaion papera betetzen baldin badu, egokitu zaiona betetzen badu, 

menderatuak  mendean  hartu  eta  esklabo  menderatuak  bere  patua  onartzen  badu. 

Sokrates-en  ikaslea  izandako  Platon-ek  ere  ederki  ulertu  zuen  hiri  batek  funtziona 

zezan hierarkia bat zela beharrezkoa; beharrezkoa zen gizon eta emakume guztiak 

buruzagi bakar baten morrontzapean egotea, buruzagia denen gainetik dagoela argi 

uztea.  Ordutik  ulertu  zuten menderatzaileek  menderatuak behar  bezala  hezi  behar 

zituztela denak bere horretan jarrai zezan. 

Egia  da,  neurriren  batean,  Modernitateko  gizaki  masokistak  baduela 

platonismoan  eta  Grezia  klasikoan  oinarriren  bat;  izan  ere,  Parmenides-i  jarraituz, 

Platon-ek irrikak ukatu eta arrazoia gailentzearen beharra aldarrikatzen zuen gizakiak 

bere  buruaren  gaineko  agintea  izan  zezan.  Soilik  hausnarketa  eta  arrazoiaren 

erabileraren  bidez  lor  daiteke agintaritza.  Nor  bere  buruaren  jaun  eta  jabe  izateak 

suposatzen  du  arrazoia  irrika  eta  desioei  gailentzea.  Ondorioz,  Platon-entzat 

arrazoiaren bidez baino ezin da ulertu ordena natural  eta zuzena eta,  horrez gero, 

arrazoiak  zuzentzeak  ordena  horren  ikuspegiak  zuzendua  izatea  litzateke  (Taylor, 

1996, 137). 

Garai  honetako  menderatzaile  sadikoa  Modernitateko  sadikoaren  oso 

bestelakoa da, menderatzaile biek plazera lortzen badute ere bestea umiliatzen eta 

beren  agintearen  erakustaldiak  egiten,  garai  honetako  menderatzaileak  ez  du 

bestearen  beharrik.  Erresuminaren  garaiko  menderatzailea  sadikoa  da  menderatua 

umiliatzen  eta  beragana  bere  erresumin  eta  oldarkortasun  guztia  askatuz  plazera 

lortzen  duen  neurrian,  baina  ez  dio  inolako  garrantzirik  ematen  menderatuari, 

menderatzaile  modernoak  ez  bezala.  Antzinako  sadiko  honek  bere  botere-nahiari 

baino  ez  dio  obeditzen;  tituluduna  den  neurrian,  eskubideak  dituenetik,  nahi  duen 

guztia hartzen du, nahi duenean eta nahi duen bezala. Besteak objektu gisa ulertzen 

ditu eta,  horrez gero, gizaki  batek ez badio gehiago balio  beste baten truke egitea 

baino ez dauka. Ez dio inolako garrantzirik ematen besteari,  eta ondorioz,  ez dago 

menderatzailearen  eta  menderatuaren  arteko  elkarmendekotasunik  –  zentzu 

modernoan  ulertuta  behintzat  –.  Menderatuak,  bere  aldetik,  patuari  baino  ez  dio 

jarraitzen. Menderatuen psikea menderatzaileek baldintzatu dutenez gero, lehengoak 
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ez dira Modernitateko masokistak bezala arituko. Hauek,  izateko menderatzailearen 

beharra dutela  sinesten badute ere,  ez dute  menderatzaileak  eragiten dien minetik 

inolako plazerik ateratzen. Mina pairatzea patua jarraitzearen ondorioa bezala ulertzen 

du menderatzaileak, eta ez helburu gisa. Antzinako menderatuak mina sentitu behar 

du horrela baino ezin baitu jakin bizirik  jarraitzen duela,  baina inolako plazerik izan 

gabe. 

Erresuminaren garaiak bidea zabaltzen dio, mailuaren filosofoak esan bezala, 

kristautasuna  hegemonikoa  den  garaiari,  “herriaren  platonismoari”.  Paradigma 

aldaketa osoa ematen ez bada ere, paradigma berria nagusitzen da mendebaldeko 

kulturan.  Konfesioaren garaiarekin  batera agertzen da gizaki  berri  bat,  kontzientzia  

txarreko gizakia. Lehenagoko gizakiak, bereziki menderatzaileak, bere oldarkortasuna 

kanporatzen bazuen, orain gizaki berriak barneratuko du; “zuon erruagatik!”  esatetik 

“nire erruagatik” esatera pasatuko da, nolabait nagusi zen sadismotik moduren bateko 

masokismora pasatuz. 

Konfesioaren  garaiak  ere  helduko  dio  Agustin  Hiponakoaren  eskutik, 

neoplatonismoa  bitarteko,  Platon-en  ikuspegiari,  baina  oraingo  honetan  Jainkoak 

ezartzen  du  gizakiek  ezagutu  eta  jarraitu  behar  duten  ordena.  Zentzu  honetan, 

Kristautasunak ere bultzatuko du gizakia barnerantz – kontzientziara edo bere baitara 

–, hori baita Jainkoarekin bat egiteko modu bakarra. Egia den Jainkoa barnean dago 

eta bilatu beharra dago. 

Lehenagoko  menderatzaile  sadikoek  beraien  mina  baretzeko  oldarkortasun 

guztia  objektuak  ziren  besteen  aurka  zuzentzen  bazuten,  garai  berri  honetan 

oldarkortasun  zein  heriotza-irrikak  barnera  zuzentzen  dituzte,  gizabanakoarengana 

bihurtzen direlarik. Orain, masokistek bezala beraien buruen aurka egiten dute. Freud-

ek  agertu  bezala,  heriotza-irrika  gizabanakoaren  aurka  bihurtzen  da.  Gaitz  guztien 

erantzuleak  beraiek  dira  eta  horrexegatik  beraien  buruak zigortu  beharrean  daude. 

Lehenago sufriarazten lortzen bazuen gizakiak bilatzen zuen plazera, oraingo honetan 

menderatu masokista gisa mina sufrituz baino ezin du baretu bere ezinegona. Baina, 

garai berria honetan nagusi den – izan ere, garai honetan sadikoak ere badira, oraindik 

ere lehenagoko sadikoek funtzionatzen zuten modu berean – masokistak ere ez dauka 

Modernitateko masokistaren antz handirik, lehenago sadikoek menderatuen beharrik 

ez  zuten  bezala,  oraingoan  masokistek  ere  ez  dutelako  sadikoen  beharrik;  edo, 

behintzat  horrela  pentsatzen  du  masokistak.  Hasiera  batean  behintzat,  masokista 

kristauak ez du sadikoen beharrik,  bere buruari  mina eginez nahikoa baitu;  ez dio 

beste  inork  minik  eragin  behar.  Baina,  baliteke,  Hegel-ek  adierazi  bezala,  hau  ere 

gezurra  izatea,  masokistak  bere  buruari  kontatzen  dion  gezurra.  Hegel-en  aburuz, 
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menderatu  kristauak,  berau  zapaltzen  duen  hori  ukatu  nahian,  munduaz  haragoan 

ezkutatzen den Jainkoarengan menderatzaile berria aurkitu zuen (Camus, 2005, 169). 

Modernitatea  Berpizkundearen  aurka jaiotako  aroa  da –  edo,  hobe esanda, 

bigarren  Modernitatea  lehendabiziko  Modernitatearen  aurka18 –.  Berpizkundeko 

ikuspegi berri honek zenbait guda eragingo ditu politikan, ekonomian zein erlijioan ere, 

azkenik,  etsipena  nagusitzen  delarik.  Horrez  gero,  lehenengo  Modernitatearen 

amaierako etsipena nolabait  saihestearren, saiatuko da gizakia loturak bilatzen, non 

Descartes-ek  paper  garrantzitsua  jokatuko  duen.  Horrenbesterako  da  gizakiaren 

etsipena eta ezinegona non zer edo zer ziurra aurkitu beharrean aurkitzen da. Bilaketa 

berri honekin batera agertuko da gizaki berria – modernoa –, eta nola ez, episteme 

berria ere – edo, alderantziz; edo aldi berean… –. XVII. mendeko episteme berriak ez 

du,  jada,  munduaren  ordena  eta  esanahia  agertu  nahi  konparaketaren  bidez, 

pentsamenduaren  bidez  baizik,  sinpleenetik  konplexuraino  joanez.  XVII.  mendeko 

arrazionalismoak  sinesmen  magiko  zein  erlijioso  zaharren  desagertzea  aldarrikatuz 

eman nahi dio hasiera zientziaren garaiari (Foucault, 2006, 61). 

Descartes gain beste pentsalari askok ere eragin eta garrantzi nabarmena izan 

badute  ere,  historia  gehiegi  sinplifikatuz,  esan  daiteke  lehenengo  Modernitateari 

hasiera  Descartes-ekin  ematen  zaiola,  edo,  hobe  esanda,  berau  dela  garaiko 

aldaketen ordezkari nagusia. Horrez gero, garai modernoa ikuspegi historiko batetik 

erdi  aroaren amaierarekin XVI.  mendean hasten bada ere,  esan daiteke modernoa 

deritzon  gizakiak  Descartes-ek  (beste  batzuekin  batera)  gauzaturiko  iraultzarekin 

ematen  dituela  lehenengo  urratsak.  Descartes-en  metodoan  arrazoia  bilakatzen  da 

egia  eta  faltsua  bereizteko  ahalmen  duen  tresna  bakarra.  Dena  da  zalantzagarria 

gizakiarengan  gauza  bat  izan  ezik:  pentsamendua.  Horixe  bilakatuko  da  gizaki 

modernoa: pentsamendu hutsa. Gauzak horrela, garai honetan gizakia jainkotu egiten 

da. Laburbilduz, subjektua ni batera, res cogitans batera, mugatzen da eta indibiduo 

horri  muga  bakarra  jartzen  zaio:  gizakia  arrazoimenaren  bitartez  soilik  definitu 

daitekeena da. 

Berpizkundeko  gertaerek  eta  askatasunak  eragindako  etsipenaren  aurka 

altxatuko  da,  esan  bezala,  gizaki  modernoa.  Nia  da  subjektu  berria.  Descartes-ek 

18 Modernitateak – Berpizkundetik  XX. mendera arteko garaiari Modernitatea deitzen bazaio 
ere, ezin da ukatu garai luze horretan pentsamendu eta ikuspegi anitz eman direla. Zentzu 
honetan, oker dabil Modernitatea bakar eta unitario gisa ulertu nahi duenak, Modernitate osoan 
zehar zenbait lotura badaude ere –  menderakuntza berriak eta ezberdinak biziko ditu, azkenik. 
Beharrezkoa  dugu,  zentzu  honetan,  garai  modernoan  ematen  diren  gertakizun  anitzen 
errepasoa egitea gizaki  modernoaren ideiaren bat  egiteko.  Asko orokortuz,  eta Azurmendiri 
jarraituz,  esan daiteke filosofikoki bi Modernitatez hitz egiterik badagoela – eta, ondorioz,  bi 
paradadigma ezberdinez –,  zeintzuk,  gutxi  gora behera,  frantziar  iraultzak  banatzen dituen. 
Lehenengo  Modernitatetik  bigarrenerako  saltoan,  ondorioz,  bi  iraultza  ematen  dira  bereziki:  
arrazoimen kontzeptuarena eta mundu kontzeptuarena (Azurmendi, 2007, 132).
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dakar  egozentrismoa,  baina  subjektuak  ezin  du  etika  edo  moral  bat  eratu 

arrazoimenaren bidez ezin baita etika eraginkor  bat  funtsatu.  Ekintza  egin  ondoren 

baino ezin da jakin egokia izan den edo ez, arrazoimenak ekintzen ondorioen kalkulu 

matematiko bat bakarrik zuzendu dezakeelako. Descartes arazoa ebazten saiatzen da 

moral  utilitarista  eta  ez  arrazionala  aukeratuz.  Agustin  Hiponakoaren  cogitoaren 

pentsamenduarekin  jarraitzen  du,  nolanahi  ere;  baina,  antzekotasun  ageriez  gain, 

Descartes-ek XVII. mendean sakontasun agustindarraren iraulketa gauzatzen du beste 

norabide batean iturri moralak gure baitan kokatzerakoan (Taylor,  1996, 159). Orain 

ere arrazoiak gidatu behar ditu gure irrikak, baina azken hauek instrumentalizatuz. Hau 

da, Descartes-ek pasioak ukatu baino, arrazoiak gidatu behar dituela aldarrikatzen du. 

XVII. mendean, Locke Descartes harago heldu zen azken honek aldarrikatzen 

zituen  jaiotzetiko  ideiak  ukatu  zituenean.  Locke-rekin,  horrenbestez,  bira 

epistemologikoa ematen da. Ez dago ikuspegi berrian, horrez gero, barnean aurkitu 

edo ezagutu beharreko ordenarik; gizakiak ohitura batzuk hartzen baditu ere, Locke-

ren aburuz,  horiek apurtu eta eraldatu ditzakegu.  Gizakiak ez du,  jada,  bere burua 

ezagutu behar, berreraiki baizik. 

XVIII.  mendearen  aurretik  gizabanakoak  kategoria  orokorren  barnean  baino 

ezin ziren ulertu, Gergen-ek esan bezala; erlijio baten parte ziren, edo klase batena. 

Arima bera ere ez zen ondasun indibiduala  bezala  ikusten.  Baina,  hala  ere,  XVIII. 

mendetik aurrera sentsibilitate komuna aldatzen hasten da. Garai honetan hasten da 

gizakia  paseatzen  leku  jakinen  bat  helburu  izan  barik  (Gergen,  1997,  31).  XVIII. 

mendean  ematen  da  europar  kontzientziaren  krisia,  zeinek  zabalduko  dien  bidea 

iraultza zientifiko newtondarrari, Ilustrazioari, iraultza liberalari eta burgesari ere. Gizaki 

modernoaren  eraketan Descartes-ek  beste  eragin  izan  zuen Kant-ek,  Newton-i  eta 

enpirismo  ingelesari  jarraituz,  zientziarengan  aurkituko  du  filosofiak  behar  duen 

justifikazioa.  Pentsalari  alemaniarrak  uste  zuen  gauzen  fenomenoak  baino  ezin 

ditugula ezagutu, eta inolaz ere gauzak berez nolakoak diren. Ordutik, arrazoimenak 

ez dio errealitateari galdetu behar, bere buruari baizik. Pentsatzearen erregelak aztertu 

behar dira, hortaz. Horrexegatik, pentsalari askok aldarrikatzen dute Kant-ena historian 

zehar emandako iraultza handienetako bat izan zela. 

Ilustratu  erradikalek,  materialismora  eta  ateismora  hurbilduz, 

erabilgarritasunean  oinarrituko  dute  etika.  Gizakiak  bilatu  behar  du,  horrenbestez, 

gizaki  orok  bilatzen duena,  zoriontasuna edo plazera;  eta mina saihestea.  Ilustratu 

erradikalek ontzat hartuko dute zoriontasunera hurbiltzen gaituen eta minetik urruntzen 

gaituen  ekintza  oro  (Taylor,  1996,  341).  Printzipio  moral  okerrek,  superstizio  eta 

sinesmenek eta ohiturak sorrarazitako korapilotik askatzeko aukera baldin badugu ongi 
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moralak zein ez-moralen arteko bereizketarekin amaituko genuke, giza nahi guztiak 

berdin kontsideratuko lirateke.  

Arrazoia  ideiaren  nagusitasun  diskurtsiboa  eman  bazen  ere  XVII  eta  XVIII. 

mendeetan, XVIII. mendean sortuko da XIX. mendera arte iraungo duen ikuspegi berri 

bat:  erromantizismoa.  Honek  zalantzan  jarriko  du  ilustrazioan  nagusitu  izan  zen 

arrazoiaren  eta  obserbazioaren  nagusitasuna  eta  gailentasuna,  mundu  berri  bati 

hasiera  emanez.  Erromantizismoak  nabarmenduko  du  arrazoi  kontzientearen 

gainazaleko  kaparen  azpian  dagoen  ezkutuko  barnetasuna.  Horrez  gero, 

erromantizismoak niaren inguruko diskurtso berria aldarrikatzen du non substantziala, 

oraingo  honetan,  barneko  sakontasuna  den.  Gauzak  horrela,  erromantizismoak, 

ilustrazioaren diskurtsoaren aurka, heroiak, jenioak eta barnetik ateratzen diren lanak 

goraipatuko ditu, funtzionala edota erabilgarria dena baztertuz; diskurtso erromantikoak 

konfiantza guztia jartzen du balio moraletan eta gizakiaren abenturetan (Gergen, 1997, 

50-51). 

Orain,  Modernitatearen  zein  gizaki  modernoaren  eraketaren  mapa  honetan, 

ezin dugu ahaztu beste pentsalari handi bat: Hegel; berari esker ematen baita beste 

mundu baterako saltoa, behintzat politikoki zein psikologikoki (Azurmendi, 2007,136).

2.1.1. Hegel. Jaun eta esklaboen dialektika. 

“Bizitza borroka eta sufrimendua da, baina handitasuna eta indarra 

aurkariaren  handitasuna  eta  indarraren  bidez  baino  ez  dira  neurtzen19” 

(Hegel). 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel filosofo alemaniarrak ere, beste askok lehenago 

bezala, ikusia zuen gure munduak hiltegia zirudiela historiaren ibilbidean horrenbeste 

biolentzia,  oldarkortasun  eta  sufrimendu  ikustean;  eta,  bizitza  sufrimendua  bada 

borroka ere badelako da, beti ere aurkariren baten aurka aritu behar duelako gizakiak, 

“benetako gizakia” bilakatzen ez den bitartean, behintzat. Metodo dialektikoa Hegel-en 

aurretikoa izanik  ere,  ezin  da ukatu pentsalari  alemaniarrak  emango dion  bultzada 

aurrerantzean, azken honentzat, Kojeve-k argitu bezala, metodoa baino natura delako; 

izan  ere,  metodo  dialektikoa  gaizki-ulertua  da,  errealitate  konkretua  bera  baita 

dialektikoa Hegel-en aburuz  (Kojeve, 2006, 28). Metodo honen bidez Hegel-ek arazo 

baten  inguruko  suposizio  guztien  proba  dialektikoa  gauzatu  nahi  duen  metodo 

platonikoa  aldarrikatzen  zuen,  azkenik,  dialektika  platonikoaren  esentzia  eta 

sakontasunaz benetan ohartzen lehendabizikoa bilakatuz – Platon-engan topatzen du 

19 Tesi-egileak euskaratua gaztelerako bertsiotik.
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dialektika  espekulatiboaren  lehendabiziko  elaborazioa  zeinek,  gure  pentsatzearen 

dialektika hutsa izatea baino, kontzeptua beraren dialektika objektiboa izatea bilatzen 

duen –  (Gadamer, 2005, 13-17).  

XIX  mende  osoaren  bilakaera  ulertzeko  erabakigarria  izan  zen  sistema 

filosofikoaren  oinarri  den  1807ko  Phänomenologie  des  Geistes lanean  saiatu  zen 

historian  errepikatzen  diren  menderakuntza  harremanak  aztertzen  eta  zehazten20, 

nahiko  arrakastarekin  ondorengo  hamarkadetan  bere  dialektikak  izango  duen 

oihartzuna  ikusirik  –  Marx-ek  itxuraldatu  bazuen  ere  –.  Gizakiaren  askatasuna  eta 

independentziaren  eztabaida  bere  lanaren  aurrekoa  izanik  ere,  Hegel-en 

askatasunaren bilaketak eragin handia izango du aurrerantzean. 

Mendebaldeko kultura modernoko zenbait kontzeptu oinarrizkok beren jatorria 

Grezia  klasikoan  duten  bezala,  Hegel-ek  ere  pentsatzen  zuen  gizakiaren 

askatasunaren  kontzientzia  lehenengoz  greziarren  artean  ematen  dela,  bertan 

aurkitzen  baitira  lehenengo  gizaki  askeak.  Baina,  erromatarrek  ondoren  egin  zuten 

bezala,  greziarrek pentsatzen zuten gizaki batzuk baino ez zirela askeak.  Hegel-en 

aburuz, Platon eta Aristoteles oker zeuden, zentzu honetan, beraientzako esklaboak 

berezkoa  zuelako  morrontza  eta,  horrez  gero,  amaiera  arte  jarraitu  behar  zuelako 

morrontzan.  Hegel-entzat,  kontrara,  gizakia  nagusia  zein  morroia  bilakatzen  da 

lehendabiziko  norgehiagokaren  ondoren,  bizitza  arriskatzera  ausartu  izana  edo  ez 

izanaren ondoren. Gizakiak, horrenbestez, elkarren aurka aritzen dira beti ere ospea 

eta ohorea lortzearren eta, horrexegatik, liskarrak hildako batekin edo birekin amaitu 

beharko  balu  ere,  biek  amaitu  behar  dute  azkenik  bizirik  galtzaileak  irabazlearen 

ohorea errekonozitu dezan; bestea hilko balitz ez legoke inor irabazleari merezi duen 

ohorea errekonozitzeko. Historiak aurrera egin dezan biek jarraitu behar dute bizirik, 

norgehiagokaren osteko menderakuntza-harreman bati loturik non menderatzailea den 

nagusiak  morrontza-lan  jakinen  bat  ezartzen  dion  galtzaileari  honek  horrela  onar 

dezan. 

20 Axel  Honneth-en  arabera,  Phänomenologie  des  Geistes aurretiko  idatzietan  bazegoen 
aitorkizunaren inguruko hausnarketarik – horiek guztiak laburbildu bazituen ere aipatu lanean –. 
Modernitate  hasierako  autokontserbazioagatiko  borrokan  oinarrituriko  ikuspegi  sozialari 
kontrajarri  zion,  hasieran  behintzat,  Hegel-ek  eredu  hobbesiarraren  eragina  jaso  zuen 
aitorkizunagatiko  borrokan  oinarrituriko  ikuspegi  berri  bat  (Honneth,  1997,  19);  askatasun 
kolektiboa zein indibiduala bilatzen zuen proiektua. Hasierako ideiek ibilbide luzea izan dutenez, 
eta eragin filosofiko ugari,  Phänomenologie des Geistes lanak planteatutako ikuspegiarekiko 
desberdintasun  anitz  zituzten  bestelako  ikuspegiak  garatu  zituen  lehenago;  baina,  hala  eta 
guztiz  ere,  hasierako  proposamenetatik  etekinik  atera  badaiteke  ere,  Modernitatean 
aitorkizunagatiko  borrokan  oinarrituriko  ikuspegi  berri  eta  nagusi  guztiek  edan  zuten 
Phänomenologie  des  Geistes lanetik;  halaxe  egin  zuten,  adibiderako,  beraien  artean 
ezberdintasun handiak gordetzen zituzten Marx, Sorel eta Sartre-ren lanek. 
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Gauzak  horrela,  La  notion  d'authorite lanean  Alexandre  Kojeve-k  adierazi 

bezala, Platon-en eta Aristoteles-en autoritatearen21 teorien gainetik nabarmentzen du 

jauna  era  morroiaren  teoria  Hegel-ek:  hots,  Hegel-en  teoria  honek  autoritatearen 

inguruko auzia jauna eta morroiaren arteko botere-harremanera murrizten du, zeinetan 

lehenengoak,  bizitza  arriskatuz,  lortzen  du  menderakuntza  nahiago  izan  duen 

menderatuari  gailentzea,  autoritatea  ezartzea.  Baina,  teoria  hegeliarrak  Platon  eta 

Aristoteles-en teoriak gainditu nahi baditu ere, eta berez buruzagiaren eta epailearen 

autoritate ereduak azaltzeko gai bada ere,  ezin du sozialki  berdinak direnen arteko 

autoritatea  azaldu,  asimetria  baitu  oinarri.  Animaliak  ez  bezala  morroiak  bere 

askatasunari eta erreakzionatzeari borondatez uko egiten dion neurrian, aitorkizunean 

oinarrituriko  ikuspegi  hegeliarra  eta  gizakiak  animaliaren  gain  duen  autoritatea 

analogoak direla esan daiteke (Kojeve, 2006b, 44-47). Ordutik, ezin izango du Hegel-

ek asimetria eta mailaketan oinarrituriko eskemetatik aldendu.

Introduction à la lecture de Hegel lanean aldarrikatu zuen moduan, Hegel-en 

filosofia  oinarri  cartesiarra  duen  dualismo  gnoseologikoa  eta  ilustrazioaren  izaera 

propagandistakoaren  aurka  altxatuko  da.  Lehenengoaren  aurka  subjektu 

ezagutzailearen  eta  objektu  ezagutuaren  arteko  aurkakotasun  tradizionala  gainditu 

nahi duelako (Kojeve, 2006, 46); eta, Ilustrazioaren aurka ez zuelako borrokarik egin 

nahi,  zalapartari  eta  propagandistak  sortu  zituelako,  kristau  laikoak,  apostoluak 

(Kojeve, 2006, 155). Ondorioz, izadia makinatzat zuen ikuspegiaren aurrean, Hegel-ek 

izadia organismo biziduna delako ideia zabaltzen saiatu zen, azkenik, pentsalari askok 

esan bezala, Kant-ekin hasten den filosofia alemaniarraren gailurra Hegel bilakatzen 

delarik;  edo beste modu batean esanda, Kant-ek lortu zuen arrakasta lortuko zuela 

azkenean Hegel-ek ere, egun ere, oraindik, pentsalari askorengan eragiten jarraitzen 

duelarik. 

21 Autoritatearen  gaia  horrenbeste  jorratu  zuen  Kojeve-ren  definizioari  jarraituz,  autoritatea 
agenteak  besteengan  eragiteko  probabilitatea  litzateke,  beti  ere  autoritatearen  mendekoek 
erreakzionatzeko gaitasuna dutenean eta ez dutenean erabiltzen; beste modu batean esanda, 
soilik egon daiteke autoritatea erreakzionatu dezakeenaren gainean – eta, autoritatea beti da 
aktiboa; inoiz ez pasiboa –. Zentzu honetan, Kojeve-k argi eta garbi bereizten ditu autoritatea 
eta indarraz baliatzea – indarraz baliatu behar duenak ez du autoritaterik; eta, horrexegatik, 
autoritateaz egiten dena legala eta legitimoa da halabeharrez – (Kojeve, 2006b, 35-38). Gauzak 
horrela, argudiaketa sakonaren ostean, Kojeve-k lau autoritate eredu ezberdin aipatzen ditu: 
aitak semearekiko duena, jaunak esklaboarekiko duena, buruzagiak taldearekiko duena eta, 
azkenik,  epailearen  autoritatea  (Kojeve,  2006b,  41-42).  Bestetik,  Aristoteles  eta  Platon-en 
ikuspegiekin  jarraituz,  esaten  du  Kojeve-k  Aristoteles-en  autoritatearen  teoriak  harreman 
zuzena  duela  buruzagiaren  autoritatea  deritzonarekin,  pentsalari  mazedoniarraren  ustez 
buruzagiak  eskubide  osoa  duelako  besteengan  bere  autoritatea  erakusteko,  azkarrak 
ergelarengan  eta  zibilizatuak  barbaroarengan  duen  bezala.  Platon-en  teoriak,  ordea, 
epailearenarekin  du  harreman  zuzena,  Platon-entzat  autoritatea  zuzentasunean  oinarriturik 
baitago. Honen ustez, justizian oinarritzen ez den autoritateak biolentzia eta indarra du oinarri  
eta, horrez gero, autoritatea baino, sasi-autoritatea litzateke. 
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Hegel-en ustetan,  Phänomenologie des Geistes lan handiari jarraituz, heltzen 

da uneren bat non kontzientzia bat hasten da ulertzen bera baino harago zer edo zer 

gehiago dagoela. Kontzientziaz harago dagoen oro gauzatzat hartuko du kontzientziak. 

Kontzientziaren lehenengo ezagutza gauzarena da,  eta berau bere aurkako zerbait 

gisa ulertzen du.  Hauxe da,  filosofoaren aburuz,  kontzientziak munduarekin lotzeko 

duen modurik sinple eta funtsezkoena.  Bestalde,  gauza ulertzen hasten den unean 

konturatzen da bera ere existitzen dela,  bere burua ikertzen eta ezagutzen ikusten 

duen unetik aurrera. 

Lehenengo une honetatik kontzientziak bi egia ondorioztatzen ditu. Alde batetik, 

aurrean duen gauza unitate bakarra dela eta, bestetik, antitetikoa den ideia, aurrean 

duen  gauza  ezaugarri  anitzen  multzo  erraldoia  ere  badela.  Kontraesana  ebazten 

saiatzen da kontzientzia ideietatik baten bat baztertuz, baina konturatzen da biak direla 

egia  eta  amaitzen  du,  ondorioz,  ideia  antitetiko  biak  unitate  bakarrean  biltzen. 

Sintesiaren  bidez  gainditzen  ditu  aurkakoak diren eta elkar  baliogabetu  nahi  duten 

ideia biak. Orduantxe baino ez du onartuko gauza fenomeno gisa kontzientziak, behin 

kontraesana desagertu denean. 

Behin gauza onartu duenean, kontzientziak utziko dio egia objektuan bilatzeari 

eta bere baitan hasiko da bilatzen, bere barne munduan. Hasten da egia bere barnean 

bilatzen,  eta  ez  haragoko  gauza  horretan.  Ondorioz,  kontzientzia  auto-kontzientzia 

bezala agertzen zaigu, orduan. Bere burua gauzatzat hartzen du eta auto-kontzientzia 

gisa hasten da funtzionatzen. Orain, aurreko gauza hori independentetzat hartzen du. 

Bestea  ezagutuz  ulertzen  da bera,  eta  bere  burua  ezagutzean ulertzen  du bestea 

(Hegel,  2007,  114-115).  Kontzientzia bakoitza bestearen aurrean haragokoa bezala 

agertzen da, kanpokoa gisa, objektua jokatzen zen bezala, eta auto-kontzientziak bere 

barne bilaketan sakondu nahi badu ere, bestea suntsitu nahi badu ere bakar-bakarrik 

egoteko, bestetik, kanpoan dagoenarekin izan dezakeen loturaren bidez egia bilatzera 

ere  sentitzen  da  bultzatua  nahitaez,  bakarrik  egoteak  nolabaiteko  bertigoren  bat 

sorraraziko balio bezala. 

Gauzak horrela, kontzientzia auto-kontzientzia bilakatzen da. Baina, Hegel-en 

filosofiak oinarri cartesiarra duen dualismo gnoseologikoa amaitu nahi bazuen ere, ezin 

da ukatu, aurreko tesian badela Descartesekin hasitako filosofia modernoaren doktrina 

zentrala;  edo,  bestela  esan,  fenomenologiaren  ideia  hegeliarrak  ildo  cartesiarrari 

jarraitzen  diola  nahitaez  (Gadamer,  2005,  50);  eta,  horrenbestez,  Hegel-en  tesia 

idealismoaren  formularekin  bat  letorke:  ni  berdin  ni,  hau  da,  auto-kontzientzia 

(Gadamer, 2005, 74).

Orain,  auto-kontzientzia  batek  askatasuna  eskuratu  dezan  eta  egia  bere 

barnean aurkitu ahal izateko, kanpoan dagoen beste auto-kontzientzia desagerrarazi 
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beharrean dago. Egia ager dadin, borrokatu beharko dute elkarren aurka bestearen 

suntsipena dutelarik xede. Kanpoan den beste esentzia hori akabatuz gero, bere burua 

esentziatzat hartuko du eta, bestetik, bere burua gainditzeko joera du, beste hori berau 

baita  (Hegel,  2007,  114).  Beste auto-kontzientzia  batekin duen erlazioa suntsikorra 

agertzen da oso, ezin baitu egia aurkitu eta bere burua gainditu beste auto-kontzientzia 

hori suntsitu arte. Elkar desagerrarazi nahi dute, beraz – behintzat, itxura batean –. 

Baina, elkarren aurka azaltzen direnean gauza batez konturatzen dira, bestea 

desagertzeko momentuan bakardadean geratuko litzakeela, bere meritua errekonozitu 

dezakeenik  ez  legokeela,  eta  auto-kontzientzia  orok  nahi  du  bere  askatasuna 

eskuratzeko egin duen sakrifizioaren meritua errekonozitua izatea. Paradoxa agertzen 

da:  eliminatu  nahi  duenaren  biziraupena  bilatzen  du,  azkenik,  baina  beti  ere 

borrokatzeari utzi gabe. Inork hil behar ez duen borroka hasten dute orduan, heriotzarik 

gabeko etengabeko liskarra. 

Auto-kontzientziak, askatasuna eta independentzia lor dezan, beharrezkoa du 

aurkaria  den beste auto-kontzientziaren aitorkuntza edo aintzat  hartzea;  baina,  aldi 

berean,  aurkakotasuna  ere  beharrezkoa  du,  berarekin  baino  ezin  baitu  erakutsi  ni 

purua ez den guztiaz askatzeko saiakera. Gizakiak, askea eta autonomoa izan nahi 

duenez gero, aitortuko du besteak modu berean askeak eta autonomoak direla; eta, 

paradoxikoa  badirudi  ere,  askea  eta  autonomoa  izateko  modu  bakarra  besteek 

aitortzea da. Gizakiak aske eta autonomoa izan nahi du eta behar beste indarkeri eta 

biolentzia erabiliko du, besteak aitortu barik bera aitortua izateko. Denek askeak izan 

nahi duten neurrian, gizaki orok bilatuko du bestearen heriotza, horrenbestez, baina 

bestearen  heriotzak  berea  arriskuan  jarri  behar  izatea  suposatzen  du  nahitaez; 

bestearen  kontzientzia  behartu  eta  bortxatzeko  arriskuan  egon  behar  du;  baina 

arriskatzearekin batera besteari erakusten dio ez dela animalia hutsa. Bizirautea eta 

gizaki bezala aitortua eta onartua izatea du helburu, azken batean (Kojeve, 2006, 55-

57).  Baina,  kontzientzia  biek  ez  dute  berdin  jokatzen  bestearen  aurkako 

norgehiagokan, ez dute izaera bera. Esperientzia honen bidez auto-kontzientzia puru 

bat eta beste batentzat bizi den eta autonomoa ez den kontzientzia bat bereizten dira. 

Kontzientzia  independenteak  beragan  du  esentzia,  berarentzako  baino  ez  du  bizi 

behar, bestea, kontzientzia mendekoak, aldiz, beste batentzat batengan du esentzia, 

beste  batentzat  bizi  da.  Lehenengo  kontzientzia  nagusiarena  da,  eta  bigarrena, 

mendekoa,  morroiarena (Hegel,  2007,  114).  Nagusiarenak,  bere burua baino ez du 

behar  izateko,  eta  horrez  gero  bakardadea  bilatzen  du  beste  auto-kontzientzia 

suntsituz  azkenik  libre  eta  benetan  independentea  izateko.  Besteak,  morroiarenak, 

beldurra du hezurretan; ez da bakarrik egotera ausartzen eta besteak kontserbatu nahi 

ditu bizirik; mendekoa nahi du izan. Esklaboarenak norgehiagoka bizirik mantendu nahi 
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du eta, horrexegatik, limiteraino eramaten du beti ere mugak gainditu barik, besteak hil 

barik.  Kontzientzia  nagusiak  morroiarengan  aurkitzen  du  bakarrik  egoteko  eta 

independente  izateko  beldurra  eta  aukera  hori  erabiltzen  du  morroiaren  gainean 

jartzeko,  nagusitasuna  independentzian  aurkitzen  baita.  Horrela  baino  ezin  du 

kontzientzia  nagusiak  adierazi  bere  subiranotasuna,  Bataille-k  adierazi  bezala. 

Borrokaren  bidez  erakusten  du  nagusiak  besteak  makurrarazten  dituen  giza 

subiranotasuna.  Nagusiak  aitorpena bilatzen  du,  bere  subiranotasunaren  aitorpena, 

zeinetarako beharrezkoa da oso besteak ez desagerraraztea, mendean izatea baizik. 

Subiranotasuna  egon  dadin  nahitaezkoa  da  mendekotasuna  edo  gatibutza.  Horrez 

geroztik,  gizateria  bi  taldetan banatu  izan da:  nagusi  bezala  izendatu  zituen gizaki 

subiranoak eta horien mendekoak diren morroiak (Bataille, 2005, 37-38). 

Baina,  Hegel-en  ustez,  uneren  batean  kontzientzia  nagusia  morroia  den 

bestearen  beharraz  ohartzen  da.  Nagusiak  erakusten  du  uneren  batean  bere 

errealitate  esentziala  inbertitua  dela;  Jada,  konturatzen  da  ezin  duela  beste 

kontzientzia  hori  suntsitu  eta  beraren  beharra  duela  aitorpena  lortzeko.  Behin 

kontzientzia nagusiak bere dependentzia onartzen duenean, nagusia izateari uzten dio 

alderanztea gauzatzeko ateak zabalduz. Hel daiteke momentu hori non nagusia morroi 

bilakatzen  den  eta  alderantziz,  izan  ere,  morroia  paperak  aldatzeko  unearen  zain 

egongo  da-eta.  Morroia  ere  bilakatuko  da,  nagusiari  gertatu  bezala,  badenaren 

aurkakoa.  Hegel-en aburuz,  morroiak bere baitan bilatu  behar  du barnea eraldatuz 

benetan autonomoa bilakatu ahal izateko. Nagusia harriturik dago bere lekuan, bere 

burua  gainditu,  aldatu  edo  garatu  ezinik;  lortu  du  bilatzen  zuena,  menderatzaile 

bilakatzea, baina ezin liteke harago joan. Morroiak, kontrara, ez zuen morroi izan nahi 

eta  halabeharrez  etorri  zaio  gainera  bizitza  arriskatu  nahi  izan  ez  duelako,  baina 

aldatzeko potentzialtasun handia du bere baitan (Kojeve, 2006, 27). Egoera honetan, 

nagusia bere garaipenaren gozatzean bere baitan ixten da eta morroiak, aldiz, gutxika 

ikasten du badagoela egoera horretatik ateratzeko modurik eta unearen zain geratuko 

da. Nagusiak bere horretan mantendu nahi baldin badu ere dena, morroiak badena 

izateari  utzi  nahi  dio.  Gauzak  horrela,  morroiak  lanean  jarraitu  dezake  bere 

askatasunaren bidea perfekzionatuz, azkenik, uneren batean hiritar askea izatea lortu 

arte.  Nagusiak,  bere  aldetik,  kale  egin  du  bere  saiakeran  lortu  duen  aitorpena 

morroiarena baita, gauza batena, animalia batena. Nagusiak baliorik ez duen aitorpena 

lortu du. Ez da beste gizaki batek errekonozitua. 

Nagusia den auto-kontzientzia ez da inondik inora benetako gizakia, etapa bat 

baizik, ez baitu ezagutu morrontzan egotearen ezinegona; are gehiago, ez du benetan 

ezagutzen  mundua,  morroiaren  bitartez  ez  bada,  honek  ezartzen  duen  babes-

pantailaren bidez (Kojeve, 2006, 59); ondorioz, Hegel-en aburuz, morroiak baino ez du 
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lortuko benetako gizakia bilakatzea. Morroiak ez du hasieratik ezagutzen lanak duen 

balio  liberatzailea  eta,  horrez  gero,  morroia  ez  da  bizi  gizaki  askea  bezala,  bere 

barnean askatasunaren kontzientzia badu ere. Nagusiak bere errealitatea bilakatu nahi 

duenaren  irudi  inbertitu  eta  faltsua  dela  erakutsi  duen  bezala,  morroia  ere  bere 

aurkakoa bilakatzen da; bere baitan sakonduko du eta bere errealitatea inbertitzen eta 

faltsutzen saiatuko da benetako autonomia bilakatu nahian (Bataille, 2005, 42); bere 

gaitasun eratzaileaz ohartzen denean, nagusiaren lekua hartzen du, behin baztertua 

denean bere buruaren jaun eta jabe bilakatuz (Butler, 2001, 53). 

Laburbilduz,  azkenean,  mundua sasi-nagusiz  eta  sasi-morroiez  betetzen da, 

hiritar kristauez, burgesiaren etorrerarekin. Frantziar Iraultzaren ondorengo gizartean 

ez dago,  Hegel-en ustetan,  nagusirik  zein morroirik;  aurkakotasuna ez da apurtzen 

nagusiak desagertu direlako soilik, iraultza odoltsuan morroiak, bizitza arriskuan jarri 

nahi ez zuenak, aitorpenagatiko borrokan amaitzen du ere azkenik bizitza arriskatzen 

morroia izateari utziz. Hala ere, morroia izateari utzi badio ere, ez da nagusi bilakatzen, 

azken batean, borondatez bada ere, lanean jarraitzen duelako;  oraingo honetan lan 

egiten  du  berarentzat  eta  ez  nagusi  batentzat.  Ondorioz,  iraultzak  askatasuna 

gauzatzen du berdintasuna eta anaitasunarekin batera, hau da, bakoitzaren aitorpena 

guztiengatik. 

Horrexegatik,  Hegel-entzat estatu napoleoniarrak izaera berria du, zalantzarik 

gabe. Une horretan, eta ez besteren batean, gauzatzen da sintesi-gizakia, nagusia eta 

morroiaren arteko sintesia dena, benetako gizakia, benetako hiritarra. Gauzak horrela, 

historia eten egiten da pentsalari alemaniarraren ustez. Ekoiztutako gizakiarekin pozik, 

historiak ez du aldaketa gehiagorik behar, ez du gainditzerik bilatu behar. Historia hilik 

dago,  beraz  (Kojeve,  2006,  128),  Historiak  jarraituko  balu,  bere  diskurtsoa  antzua 

litzateke beste gauza asko esateke leudekeelako; historiaren amaierak hortik aurrera 

ezer berririk agertuko ez dela esan nahi duelako, gizakiak aldatzeari utziko diola esan 

nahi duelako (Bataille, 2005, 47-51). 

2.1.1.1. Hegel-ez harago. Gazte hegeliarrak. 

Hegel-en  teoriek  horrenbesteko  oihartzuna  izan  zuten  non  Prusiako 

unibertsitate  gehienetan  eskuin  hegeliarra  zeritzon  adarra  eratuz  joan  zen  gutxika. 

Ikuspegi  honen  arabera,  dialektika  hegeliarraren  une  historikoen  segida   Prusiar 

gizartean  osatu  zen  eta,  horrez  gero,  orduko  estatu  eta  gizarte  prusiarra  aldaketa 

dialektiko guztien burutze eta amaiera zen. Baina, ikuspegi positibista eta abertzale 

honen aurka altxatu zen oraindik ere zenbait aldaketa gauzatu behar zirela eta estatu 

prusiarra perfekziotik oso urrun zegoela uste zuen adar ezkertiarra. Baina, aurka egiten 
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zion ikuspegi ezkertiarra ere gauzatu bazen ere, azken hauek baztertuak izan ziren 

hasiera batean zirkulu akademikoetatik erlijioaren eta gizartearen inguruan muturreko 

ikuspegiak zituztelako. Irakasle batzuk beren lekua uztera beharturik egon ziren, Marx 

bezalako  ikasleen  lanekin  batera  baztertuak  izanik.  Izan  ere,  ezkertiar  hegeliarren 

artean nagusitu zen despotikoa zen orduko sistema estatal  prusiarra erosionatzeko 

beharra, azken batean lege guztiak dogma erlijiosoetan oinarriturik aurkitzen zirelako 

beraien ustez. 

Ezkertiar gazte hegeliarren artean aurkitzen ziren, besteak beste, Max Stirner 

eta Karl Heinrich Marx, gutxira biek mugimenduan parte hartzeari utziko bazioten ere. 

Marx-ek  berak  Hegel-en  teoriekin  jarraituko  bazuen  ere  geroago,  Stirner-ek  gogoz 

kritikatu zituen gazte hegeliarrak  Der Einzige und Sein Eigentum lanean22.  Kontrara 

ere,  aski  ezaguna da Marx-ek  Stirner-i  eta Bakunin-i  zien  gorrotoa,  baina baliteke, 

Spectres de Marx lanean Derrida-k esaten duen bezala, Marx-ek bere buruari beldur 

izateagatik bere antza handia dutenen aurka egitea; baliteke bere mamuaren beldur 

izatea eta, ondorioz, beragandik urrundu nahi izatea, aurkako bilakatu. Stirner-engan 

ikusi zuen, beharbada, bera bezala espektroekin obsesionatuta zegoen beste gizaki 

bat;  horrelaxe  ikusten  omen  zituen  Derrida-k  Marx  eta  Stirner:  obsesionaturik  eta 

deabruak hartuta.  Bai  Marx  eta bai  Stirner,  biak  ziren ehiztari  apartak,  baina elkar 

harrapatzea bazen beraien helburua, besteari jaurtitako atakeak boomerang-a bezala 

itzul  zitezkeen.  Marx-ek  Stirner-i  Europa  kristauaren  zerbitzura  egotea,  traidorea 

izatea, leporatzen bazion ere, eta kristautasunaren mamuak ehizatu nahi bazituen ere, 

Marx-ek berak ere bazuen zer eskertu kristautasunari, geroago ikusiko dugunez.

Modu batean edo  bestean,  Stirner-ek  eta  gainontzeko  gazte  hegeliar  askok 

eragin  izan bazuten ere  bere garaian,  Karl  Marx  gaztea nabarmendu zen besteen 

gainetik.  Esan  bezala,  gazte  hegeliarrengandik  urrunduz  joan  bazen  komunismora 

hurbilduz, ezin da ukatu Hegel-en teoriak beragan eragindakoa; izan ere, Feuerbach-

ek,  Rousseau-k,  Turgot-ek,  Smith-ek zein sozialista ricardinoek eragin bazuten ere, 

argia da Hegel-en dialektikaren eragina Marx eta Engels-en materialismo historikoan; 

are gehiago, Marx gaztea logika hegeliarra erabiltzen saiatu zen idealismo hegeliarra 

bera suntsitu ahal izateko. Feuerbach-ek erakutsiko zuen filosofia erlijioa dela baina 

22 Marx-ek komunismoaren bidetik jarraitu bazuen ere, Stirner-ek anarkismo egoista baterako 
joera agertu zuen azkenik. Azken honen arabera, askea izateko modu bakarra burutik arrotza 
den  programazio  oro  kanporatzea  zen,  behin  dena  at  izanik  egoismo  huts  eta  biluzik  bat  
geratzen delarik. Stirner-ek alienaziotik askatzeko norberak bere barnetik pasatu beharra duela 
defendatzen  zuen;  arrotza  gure  baitan  dago,  baina  berau  kanporatzearekin  batera  gu  geu 
ginateke berriz  ere  (Sloterdijk,  2007,  165).  Stirner-en gizaki  bakar faltsoaren aurrean teoria 
marxistak inor ez faltsoaren printzipioa ezartzen du, iraultza fetitxearen instrumentua izango den 
iraultzailea; izan ere, Nietzsche-ri jarraituz, esango du Sloterdijk-ek iraultzak bere seme-alaba 
azkarrenak  irensten  dituela,  iraultzarekin  zerikusirik  ez  duten  beste  milioika  pertsonarekin 
batera (Sloterdijk, 2007, 167, 169). 
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kontzeptuetan  tokiz  aldaturik.  Ondorioz,  pentsalariaren  arabera,  filosofia  hegeliarra 

uzten ez duenak ez du sekulan utziko teologia,  doktrina hegeliarra non errealitatea 

ideiak  jarrita  den doktrina  erlijiosoaren  adierazpena  baino  ez  da-eta;  Feuerbach-ek 

adierazi bezala, filosofia hegeliarra teologiaren azken zutabe arrazionala da. Marx-ek 

ere,  zentzu  berean,  Feuerbach-en  materialismoa  aldarrikatuko  du  idealismo 

hegeliarraren  aurrean,  baina,  kontrara,  Hegelen  dialektika  Feuerbach-en  teoriaren 

hutsuneak betetzeko. Marx-ek berak aitortu bezala, dialektika ororen oinarria da Hegel-

en dialektika eta, ondorioz, Marx-en metodoarena ere zentzuren batean, azken honen 

metodoak  forma  mistikoarekin  apurtu  badu  ere;  materialismo  marxtarra  Hegel-en 

dialektikaren antitesia izanik ere, behintzat bere errealismoagatik, Marx-en metodoaren 

forma orokor kritiko eta iraultzaileek asko zor diote Hegel-i. Metodo dialektikoa deitua 

izan  den  horri  dagokionez,  Marx  Hegel-en  zorduna  da  zeren  eta,  sistema 

hegeliarrarekiko besteen sumisioa kritikatu eta espekulazio idealistatik urrundu bada 

ere,  ez  du  modu  hoberik  aurkitu  bere  ondorioak  adierazteko  Hegel-en  metaforen 

bitartez  baino  (Fernandez  Buey,  1999,  126).  Horrexegatik,  Marx-ek  berak  bere 

metodoa materialismo dialektiko bezala sekulan definitu izan ez badu ere, horrelaxe 

deitua izan da Hegel-en herentziagatik.  Gauzak horrela,  esan daiteke,  materialismo 

honek  hiru  ezaugarri  nagusi  dituela,  dialektika  hegeliarraren  herentziaz  gain.  Alde 

batetik,  materialismo  praktikoa  da,  praktikaren  filosofia  materialista  baita;  bestetik, 

historikoa  ere  bada,  mundua  jarraipen  fisiko-biologiko,  biologiko-sozial  eta  sozio-

kulturala bezala ulertzen duen historia natural eta kulturalaren teoria den aldetik, non 

gizateriak  bere  burua  sortzen  duen.  Eta,  azkenik,  ekonomikoa  ere  bada,  gizakien 

arteko harremanen ikuskera non garrantzia handia hartzen duten jabetza, ekoizpen eta 

kontsumo harremanek (Fernandez Buey, 1999, 131).

Historiaren ikuspegi materialistak aldarrikatu bezala, historia bera etengabeko 

garapenean dago eta, horrez gero, edozein gizarteren harremanak eta legeak ulertu 

ahal  izateko  lehenik  eta  behin  bizi-baldintza  materialak  ulertu  behar  dira.  Gizakiek 

beraiek sortzen dute beraien existentzia lan eginez eta, lana taldeka egiten dutenetik, 

existentziaren  sorkuntza soziala  da,  eta ez indibiduala.  Horrenbestez,  esan daiteke 

Marx-ek Hegel-en dialektika  hartu eta nolabait  gainditu egiten duela – dialektikaren 

bidearen  eragilea  ez  da  izpiritua  Hegel-ek  aldarrikatu  bezala,  baldintza  materialak 

baizik  –;  izan  ere,  Iraultza  frantsesaren  porrotaren  ondorioz,  Marx-ek  Hegel-en 

irakurketa historikoa sinplistatzat  hartuko du.  Hegel-ek bezala,  Marx-ek ere historia 

menderatu  eta  menderatzaileen  arteko  liskarren  historia  bezala  ikusten  zuen, 

burgesiaren agerpena geroztik  ere aurrera egiten zuelarik:  giza  gizartearen historia 

(idatzia), gaur arte, klaseen arteko borroken historia da (Marx, 1996, 51); edo beste 

modu  batean  esanda,  gaur  arte,  gizarte  oro  oinarritu  izan  da  menderatzaile  eta 
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menderatuen  arteko  antagonismoetan  (Marx,  1996,  66).  Izan  ere,  feudalismoaren 

hondarren  gainean  eraikitako  gizarte  moderno  eta  burgesak  ez  ditu  klase 

antagonismoak  ezeztatu.  Burgesiak,  eredu  zaharrak  ordezkatzera  etorritako  klase 

berriak sortu ditu, menderakuntza baldintza berriak, borroka eredu berriak (Marx, 1996, 

52). Horregatik, historia ez da eten Marx-entzat, produkzio indarrak aldatu eta garatu 

baino ez. Oraindik ere gizartean bi klase aurkitzen dira aurrez aurre: burgesia (tesia) 

eta  langileria  (antitesia).  Eta,  hauek  biek,  ikuspegi  hegeliarrak  aldarrikatu  bezala, 

sintesiari ireki behar diote bidea, klaserik gabeko gizarteari, paradisu komunistari. 

Burgesia  benetako  hiritarra  denaren  ilusioa  saihestuz,  jada  nagusiak  edo 

morroiak  ez  diren  gizakiek  osatutako  gizartea  susmopean  ezarriz,  langileak 

menderatzaile gisa errekonozitzen du azkenik burgesa; eta, menderakuntza horretaz 

ohartzean, klase-kontzientzia garatzen du langileriak. Ezin da ukatu beste garai batean 

burgesiak betetako paper urratzailea, behintzat neurri batean, ezarri zen leku guztietan 

instituzio  feudal  eta  patriarkal  ororen  aurka  egin  baitzuen.  Marx-ek  Manifest  der 

Kommunistischen Partei lanean esan bezala, lehenago duin eta agurgarritzat zeukaten 

guztiari erantzi zion santu aureola, familia inguratzen zuten estalki sentimentalak urratu 

eta harreman ekonomikoen errealitatea biluzik utzi zuen burgesiak (Marx, 1996, 54-

55).  Baina,  ekoizpen  medioen  perfekzioaren  bizkortasunarekin  batera  komunikazio 

sare erraldoia eratuz joan zen burgesia,  zibilizazioa lekurik basatienera ere eraman 

zuelarik;  azkenik, bere antzako mundua sortu zuelarik.  Baina, ezustean, bere aurka 

egiteko  adina  tresna eta  arma eskaini  zizkion  proletalgoari.  Burgesiak,  lehenik  eta 

behin, aristokraziaren aurka egin zuen, ondoren, burgesia beraren alor batzuen aurka, 

azkenik,  beste herrialdeetako burgesiaren kontra ekiteko;  eta,  borroka horiei  guztiei 

behar  bezala  aurre  egin  ahal  izateko  proletalgoaren  beharra  sumatu  zuen;  zentzu 

honetan, proletalgoa politikara jaurtitzearekin batera, burgesia beraren aurka egiteko 

armak eskaini zizkion (Marx, 1996, 64). 

Komunistek aldarrikatu bezala, langileriak iraultza odoltsua gauzatu beharko du 

lehendabizi  proletalgoaren  diktadura  ezartzeko  eta,  behin  jabetza  pribatua  murriztu 

denean,  klaserik  gabeko gizartea sortu non langileak  benetan izango diren beraien 

buruaren jabe. Halabeharrez abolitu behar ditu, horrez gero, izaera, independentzia eta 

askatasun  burgesak  (salerosteko  askatasuna),  burgesiak  sortutako  bere  mundu-

ikuskera,  aurreko klase menderatzaileek  bezala,  honek ere  arrazoiaz  eta  betiereko 

lege  naturalez  baliatu  izan  direlako  menderakuntza  eredu  berriak  sortzeko;  garai 

bateko ideia nagusiak garaiko klase menderatzailearen ideiak izan baitira (Marx, 1996, 

76).  Langileriak  iraultza  gauzatzea  lortzen  badu,  ideia  nagusiekin  apurtzea  lortzen 

badu, orduan bai desagertu ahal izango dira klaseen arteko aldeak. Orduan, eta soilik 

orduan, estatuak galduko du bere izaera politikoa; izan ere, Marx-en aburuz, botere 
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politikoa klase batek besteren bat mendean hartzeko botere antolatua baino ez da-eta. 

Horrexegatik, proletalgoak antolatu behar badu ere burgesiaren aurka altxatzeko, eta 

iraultzak boterearen gailurrera eramaten badu ere, botere horretaz baliatu beharko du 

klaseen  arteko  antagonismoak  determinatzen  dituzten  baldintzak  desagerrarazteko 

(Marx,  1996,  79).  Eta  behin  hori  lortuta,  boterea  izateari  utzi  beharko  lioke,  beste 

klaseren bat mendean izan nahi ez badu.

Gauzak  horrela,  erregimen  komunistaren  batek  horrela  ulertu  bazuen  ere, 

langileriaren diktadura ez da historiaren amaiera, trantsizio bidea baizik. Gehiengoaren 

autoritateak  bidea  utzi  beharko  dio,  azkenik,  paradisu  komunistari,  benetakoa  eta 

azkena den iraultzari; iraultza bakarra eman baitaiteke, benetakoa, azkenekoa, historia 

bitan  bana  dezakeena  (Camus,  2005,  130),  edota  historiaren  amaiera  suposatuko 

lukeena.  Horrenbestez,  Hegel-ek  historiaren  amaiera  1807an  jarri  bazuen,  eta 

saintsimoniarrek 1830 eta 1848ko iraultzak azkenekoak zirela adierazi  bazuten ere, 

Marx-ek ere historiaren amaieraren etorrera aldarrikatu zuen, baina aurrekoak baino 

azkarragoa  izanik  ez  baitzuen  datarik  finkatu.  Baina,  profeziek,  zenbait  milioiren 

itxaropena pizten dutelarik, helburua gauzatu behar dute nonoiz. Camus-ek adierazi 

bezala, heltzen da momentu bat non itxaropena etsipen bilakatzen da eta honi aurre 

egiteko beste bide bortitzagoak eta biolentoagoak bilatzen diren (Camus, 2005, 246). 

Marxismoak  konpartitzen  du  kristautasunarekin,  zentzu  honetan,  kultura 

greziarrarengandik  urruntzen  duen  mundu  ikuskera,  Jaspers-ek  adierazi  bezala, 

gizakien  historia  bakartzat  hartzea  pentsamendu  kristaua  baita,  zalantzarik  gabe. 

Utopia  agertzen  zaigu  Modernitatearen  hasierarekin  unibertso  sinboliko-erlijioso 

kristaua deskonposatzen hasten denean. Orduantxe agertzen diren eraikuntza utopiko 

handiek, hala ere, jarraitzen dute nolabait kutsu kristaua izaten, ikuspegi kristauaren 

ondorengoak dira. Itxaropen eta salbazio-nahi zaharra mundura jaisten da utopiaren 

forma hartuz. Utopiak,  forma iraultzailea badu ere,  kutsu judo-kristaua jarraitzen du 

izaten.  Gauzak  horrela,  Camus-en  hitzetan,  Marx  jainko  historikoaren  Jeremias-a 

litzateke,  iraultzaren  Agustin  Hiponakoa  bezala.  Bestetik,  esan  daiteke,  Laclau-ren 

hitzak  erabiliz,  iraultzaile  utopikoek  nolabaiteko  mistizismoa  agertzen  dutela;  are 

gehiago,  mistiko  kristauek  bezala,  iraultzaileak  mistizismoa  gainditzen  saiatu  izan 

direla behin eta berriro. Aipatu autoreak esan bezala, mistizismoa gainditzeko modu 

bakarra ekibalentzia da, ezagutezina eta eskuraezina den hori ekibalentzien zerrenda 

batekin  identifikatzea.  Jainkoa,  Egia,  Justizia  zein  bestelako  terminoekin  gertatu 

bezala, baliokideak zaizkien bestelako hitzen bidez dira definituak, beti ere baliokideak 

diren  hitz  horiek  adierazpen-modu zuzenik  ez  duten  bitartean.  Zentzu  partikularraz 

harago joan beharra dago alternatiboak eta positiboak diren hitzen zerrenda zabalaren 

bidez (Laclau, 2006, 40). Modu berdinean aritu izan dira historian askotan iraultzaile 
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utopikoak  Justizia  edota  Askatasuna  moduko  terminoak  aldarrikapen  jakin  eta 

determinatuetatik aldentzerakoan eta ekibalentzien bidez definitzerakoan. Baina, noski, 

aldarrikapenak  hain  lainotsuak  direnez,  adierazpen-eredu  propioa  izan  ez  dutenez, 

adierazpen  jakinen  batekin  definituak  izan  direnean  gatibu  bihurtu  dira  nahitaez 

lehenago izan zezaketen lilura eta xarma guztia galduz. Justizia zein Egia bezalako 

termino  hutsen  ekibalentzien  zerrenda  nahi  beste  zabaldu  eta  luzatu  daiteke 

katebegiak  determinatzen  ez  diren  bitartean,  azken  hauen  zentzua  ezarriko  balitz 

terminoen zerrendaren hedapenak limiteak izango lituzkeelako bestelako ekibalentzia 

berriei  ateak  itxiz.  Horrenbestez,  Laclau-k  aldarrikatu  bezala,  ekibalentzien  logika 

apurtzerik  ez  dagoenez  gero,  halabeharrez  jarraitu  beharko  dugu  unibertso 

ideologikoan  bizitzen  (Laclau,  2006,  54-55).  Ondorioz,  hitz  hutsak  materializatzean 

zein determinazioen multzoa jainkotzean,  bai batean eta bai  bestean,  halabeharrez 

heltzen gara irteerarik gabeko kale batera (Laclau, 2006,121); bai proiektu iraultzaile 

utopikoak  materializatzean  zein  aldarrikapen-ekibalentzien  zerrenda  amaigabea 

jainkotzean,  modu batean zein  bestean,  jarraitzen du historia  bitan banandu behar 

duen Iraultzak etorri barik.

 Komunismoaren  mamua  XX.  mende  osoan  zehar  bueltaka  ibili  ondoren, 

ezagutu  ditugun  erregimen  komunisten  porrotek  marxismoarekiko  mesfidantza  eta 

etsipena areagotu dute. Bloch-ek adierazi bezala, utopia bat iruzur bat izan ez dadin 

noizbait gauzatua beharko luke eta Marx-ek iragarritakoa ez da oraindik gertatu; eta, 

baliteke marxismoak eragindako etsipena izatea ilustrazioa eta bere gizaki autonomoa 

ez  gauzatzearen  arrazoi  nagusia  egun  (Sloterdijk,  2007,  159).  Frantziar  herriak, 

akeoek  Troia-rekin  egin  bezala,  Bastilla-ren  bidean  topatutako  gizaki  mordoarekin 

amaitu zuen berriz ere suminaren alderik txarrena eta bortitzena askatuz eta, harrez 

geroztik,  iraultza  guztiek  ekarriko  dute  etsipen  mingotsen  bat,  eta,  etsipenek, 

suminaren  eztanda23 berriztatuak.  Frantziar  iraultzatik  iraultza  orok  bilatu  izan  du 

sumina motaren bat askatzearekin mendekua hartzea, Justizia egitea (Sloterdijk, 2010, 

137),  ordenaren  aldaketa,  baina  ez  da oraindik  benetako  iraultzarik  gertatu,  azken 

23 Modernitatean galtzaileek bilatu izan dute, esan bezala, justizia egitea eta menderatzailearen 
lekua  betetzea,  noizbait  postuak  alda  daitezkeela  sinestea  baino  ez  zaie  geratzen-eta. 
Ezkerreko  mugimenduek,  idealismoak gidaturik  –  eta  ezaugarri  kristau  askorekin,  lehenago 
esan bezala –, ederki ere jakin izan dute herri zein langileri menderatuaren suminarekin nola 
jolastu eta bideratu etsai baten aurka. Horrelaxe ulertu zuen Bakunin-ek berak ere. Anarkistaren 
aburuz,  Nietzsche-ren  indar  suntsitzaileari  eta  zer  edo  zer  berria  sortu  ahal  izateko  dena 
suntsitu  beharra  dagoenaren  ideiari  jarraituz,  iraultzak  herriaren  suminaren  beharra  zuen, 
herriak menderatzaileen aurka mendekua hartzea.  Anarkismoak, zentzu honetan,  populismo 
mendekati  argia  aldarrikatzen  zuen,  Marx-en  komunismoak  ez  bezala.  Lenin-ek, 
komunismoaren  ideiekin  bat  egiten  bazuen ere,  hasiera  batean  Marx-en  aurka  Bakunin-en 
ideiei  jarraitu  zien  Urriko  Iraultzan  indar  suntsitzaileak  askatu  zituenetik,  herriaren  sumina 
suntsitzera bideratu zuenetik; hala ere, behin beharrezkoa zuen guztia suntsiturik, bide anti-
bakuniniarrari heldu zion estatu komunista eratzeko orduan  – ordutik aurrera, alderdi bakarra 
izango da herriaren sumina piztu eta zuzendu dezakeena – (Sloterdijk, 2010, 153-154). 
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iraultzarik; izan ere, benetako eraldaketa politikoa egon dadin eraikuntza sozial osoa 

eraiki  behar  da  hasieratik  (Castoriadis,  2005,  77).  Baina,  frantziar  iraultza  eragin 

zutenek  ez  zuten  jakin  zer  eraiki  dena  suntsitu  eta  gero,  lehentasuna  sumina 

askatzeak eta suntsitzeak izan baitzuten. Hala eta guztiz ere, zer edo zer sortu edo 

eraiki  behar  zutenez,  batzuen iritziz  arrazionalak  ziren soluzioak  edo konponbideak 

beste  guztiei  inposatu  zitzaien  azkenik.  Orduan,  boterea  absolutizatu  egiten  da, 

aparatu  bat  sortzen  da  eta  herri  xehea  eszenatik  ateratzen  da.  Gauzak  horrela, 

iraultzak auto-eraketa baldin bazuen ere helburuetariko bat,  azkenean ukiezina den 

estatu ahalguztidunaren inguruan biratzen amaitzen du – ordutik, gizartea eraldatzeko 

nahitaezko urratsa bezala ikusten da, nagusiki, estatuaz jabetzea –. 1917ko iraultzan 

ere, soviet-ak – auto-antolakuntza kolektibo demokratiko berria – sorrarazi  bazituen 

ere, alderdi boltxebikeak berehala hartuko ditu mendean bere instrumentuak bilakatuz 

(Castoriadis,  2005,  79-82).  Stalin-ekin  sistema  totalitarioa  ezartzen  da  lehenengoz 

Europan,  alderdiak  zuzentzen  eta  kontrolatzen  dituelarik  gizarte  zibilaren  elementu 

guztiak – politikoak, ekonomikoak, kulturalak, etab. –; alderdia zentro ahalguztidun eta 

orojakile  bilakatzen  da,  estatua  bera  den-dena  kontrolpean  duen  alderdiaren 

instrumentu  hutsa bilakaturik  (Morin,  2007,  84).  Gizartearen  antolakuntza  zentralari 

ezinezkoa  zitzaion  lanaren  zerbitzura  egotea  eta,  horrenbestez,  stalinismoarekin 

hipokresiak  gora  egiten  du,  gutxika  jatorrizko  eraketa  primitiboaren  oinarrietatik 

aldentzen delarik. Berehala militarizatu zen alderdi bakarra, ejertzitoarekin harreman 

estua  eratzearekin  batera  lanaren   mundua  mundu  militarraren  mendeko  izatera 

murriztu zelarik (Bataille,  2006, 53-55). Gutxira, Europako mugimendu faxistek, gora 

egiten  zuen  komunismoaren  aurkari  bilakaturik,  saiatu  ziren  herria  mugitzen,  bere 

suminarekin batera, ez klase baten aurka, beren herria edota arrazarekiko ezberdinak 

zirenen aurka baizik. Azkenik, horrenbeste sumin eta gorrotok – bai komunistena, bai 

faxistena – ezin zuten bestelako emaitzarik izan gerra baino. Orain, Bigarren Mundu 

Gerrak ekarriko zuen Gerra Hotzaren ondoren, harresiaren erorketaren ondoren eta 

bigarren munduaren desagertzearekin batera, sartu zen Europa garai batean non ez 

dago  jada  herriaren  sumina  piztu  eta  bazterrera  eraman  dezakeen  ideia  gorenik. 

Desagertzen  dira  etsaiak,  eta  beraiekin,  sumina  askatuz  justizia  egiteko  aukera 

(Sloterdijk,  2010,  219).  Etsai  zaharren  desagertzearekin  batera  sartuko  ginateke 

nahitaez, Bourdieu-k adierazi bezala, historiaren amaieran non politikaren garaia ere 

agortu den. Stalinismoak batzen dituen neurrian faxismoa zein komunismoa, agerian 

geratzen da pentsalari  frantziarraren  aburuz  politikaren  amaiera  dela,  muturrek  bat 

egin  baitute.  Konbergentzia  honek  historian  jada  iraultzetarako  lekurik  ez  dagoela 

esaten digu, horrez gero; ez dago ezer berririk politikan,  ideologiak amaitu dira eta 

utopiek baino ezin dute izan beren lekua (Bourdieu/Wacquant, 2001, 170-171). Zentzu 
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berean  esaten  du  Castoriadis-ek  egungo  gizartearen  ezaugarririk  nabarmenena 

konflikto  sozial  zein  politikoaren  desagerpena  dela;  alderdi  politiko  ofizial  guztiek 

esaten dute gauza bera eta, ondorioz, esan daiteke ezker-eskuin oposaketak galdu 

duela bere zentzu guztia  (Castoriadis, 2005, 102). 

Hala ere, Sorel eta Sartre-ren teoriek eragin hegeliar – aitortzearen ingurukoak 

– sakona izan bazuten ere24, oraindik ere marxismoaren eta Marx beraren espektroek 

jarraitzen  dute  gurekin  bereziki;  egun  bada  oraindik  ere  Marx-en  espektroren  bat 

berraragitu  nahi  duenik,  eta  bada,  horrez  gero,  oraindik  ere  profezietan itxaropena 

duenik.  Manifest  der  Kommunistischen  Partei lanean  Marx-ek  eta  Engels-ek  guztiz 

ezberdina  den  mundu  berri  baten  espektroaren  etorreraren  berri  ematen  ziguten, 

dasein-ik ez zuen komunismoa izendatu zuten komunismoarekiko mesfidantza zabaldu 

denez,  egun,  komunismoaren  mamua  deitu  beharrean,  deitzen  dute  batzuek 

komunismoaren  espektroa,  Marx-en  espektroren  bat.  Teoria  kritikoa  bera  ere 

pesimismoan jauzi  egin bada ere,  Hardt  eta Negri  bezalako pentsalariek  nahi  dute 

oraindik  ere  Marx-en  espektroren  bati  deitu,  oraindik  ere  tradizio  kristaua  saihestu 

ezinean  badabiltza  ere.  Hauen  ustez,  mesiasa  gure  artean  dago  jada,  oraindik 

promestutako  ordena  gurean  ez  badago  ere.  Ezinbestez  etorri  behar  du  ordena 

berriak, kapitalismoa dekadentzian eta gainbeheran baitago. Pentsalari  bien ustez25, 

hondamendi  mundiala  ez  da  inondik  inora  etorkizuneko  kontua,  hemen  dago  eta, 

horrez gero, soilik mesiasak lor dezake garai honi amaiera ematea gizateriari bizitza 

24 Marx,  Sorel  eta  Sartre-ren  teoria  filosofiko-sozialak,  Hobbes  eta  Maquiavelli-ren  teoriei 
aurkakotasuna adierazten dutenen artean, aitorkuntza oinarri duten konflikto sozialak aztertzen 
dituzten pentsamendu korronteen artean esanguratsuenak dira.  Hala eta guztiz  ere,  hiruren 
artetik Marx-engan izan du eragin handiena jauna-morroiaren arteko borroka sozialaen inguruko 
ikuspegi hegeliarrak; denborarekin, marxismoa ikuspegi ekonomiko batera geroz eta murrituago 
zegoela ikustean, Sorel-ek aitorkuntza jarri zuen berriz ere borroka sozialen oinarrian; eta, orain 
dela gutxiago,  gauza bera egin zuen Sartre-k ere;  azkenik, hiru proiektuek egin zuten kale,  
hirurek eraiki baitzituzten beren teoriak Hegel goiztiarrak markaturiko hiru ikuspegi moraletatik 
bakar  batean  (Honneth,  1997,  174-176).  Modu  batean  edo  bestean,  badira,  Axel  Honneth 
bezala  (ikus  Honneth,  1997),  egun  aitorkuntzaren  inguruan  teoria  berriei  ekin  nahi  dieten 
pentsalariak. Oraingo honetan aitorkuntza hegeliarraren espektroa da inguruan darabilkiguna.
25 Autore bien arabera, egungo orden globalaren berrezarketa eta indartzeak zilegi bihurtzen du 
retroaktiboki biolentziaren erabilera (Hardt/Negri,  2004, 53). Gerra aldarrikatzen dute, beraz, 
baina ez etsaia suntsitzearekin ase geratzen den gerra, bizitza suntsitzeaz gain bizitza sortzen 
duen gerra  baizik.  Bio-botereak erresistentzia  ahalbidetzen duen neurrian,  botere subiranoa 
behar dituen subjektu sozial obedienteak ekoizten saiatzen da – izan ere, botere subiranoak 
menderatu sumisoen oneritzia behar du nahitaez –. Zein da orden honi aurre egiteko estrategia 
eta subjektua? Egungo konflikto asimetrikoen garaian giza sarea beharrezkoa da ordenak berak 
sortutako sareei  aurre egin ahal izateko,  jarkiteko.  Horrenbestez,  Hardt  eta Negri-k adierazi 
bezala,  orden  inperialaren  sare  indarren  eta  leku  guztietatik  jarkitzen  zaien  etsaien  sareen 
arteko gerra egoera batera zuzendurik gaude (Hardt/Negri, 2004, 89); horretarako ezinbestekoa 
da subjektibotasun eta bizimodu berriak sortzeko gai den multitude sareen borroka. Jada ez da 
herri  unitario bakarra behar, singulartasun pluralen multitudeak baizik, egun multitudea baita 
demokrazia gauza dezakeen subjektu bakarra (Hardt/Negri, 2004, 127-128); multitudea, esan 
bezala, ez da herria, singulartasun eta ezberdintasun erradikalekin eratzen baita. Multitudearen 
izaera  pluralak  ez  du  bereiztea  xede,  ezberdina  den  beste  zer  edo  zer  bilakatzea  baizik:  
bazaren horrekiko oso bestelakoa den zer edo zer bilakatu zaitez! (Hardt/Negri, 2004, 403-404).
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berriaren  ateak  irekitzeko.  Diagnosi  bera  egiten  dute  teoria  kritikoak  eta  Derrida-k, 

globalizazioak  dakarren  hondamendiari  dagokionez  behintzat,  baina  mesianismoa 

baztertuz.  Derrida-k aitortu bezala, desertuko gizakiak oraindik ere existitzen ez den 

mundu  batean  jarraitzen  du  sinisten  oraina  aldatu  ahal  izateko.  Baina,  Hegel-ek 

adierazi bezala, “izan behar duena” bilatzerakoan munduaz ahaztu egiten da gizakia 

intentzio  hutsen  munduan  galduz  (Muguerza,  2006,  384).  Ikuspegi  honi  deitu  zion 

Derrida-k desertuko mesianismoa. Orainaren ordena ukatuz jartzen dituzte itxaropenak 

etortzear dagoen eta guztiz ezberdina den beste ordena batean. Egoeraren jakitun, 

mesianismoari  kontrajartzen  zion  Derrida-k  mesianikoa,  espektatibarik  gabeko 

itxaropena.  Jacques  Derrida-ren ustez,  ez  dago  etorkizunik  Marx-ik  gabe,  Marx-en 

baten oroimen eta herentziarik gabe, behintzat. Baina, Marx-en espektroren bat ekarri 

nahi badu ez da iraganeko Internazionala sortzeko eta eratzeko berriz, komunitaterik 

gabeko  komunitatea  sortzeko  baizik.  Derrida-k  ez  du  jada  herrialde  guztietako 

langileen  batzea  bilatzen,  antolakuntzarik  gabeko,  alderdi  zein  naziorik  gabekoen 

aliantza baizik (Derrida, 1998, 43). Bilkura berri hau gerta dadin ez da beharrezkoa 

lehenagoko internazionalaren aldeko izatea, kideek ez dute zertan ikuspegi sozialista-

marxistan sinistu, ezta proletalgoaren diktaduran ere; konjura honetan partaide izateko 

nahiko  da,  Derrida-ren  aburuz,  Marx-en  izpirituren  batean  inspiratzen  jarraitzea, 

marxistek gustuko ez duten espektroa izanik  ere.  Izan ere,  Marx-en izpirituren bati 

jarraitzeak dakar ezinbestean kritika erradikal bat eta, nola ez, auto-kritika bortitza. Hori 

behar  du  aliantza  berriak,  kritikaren  bidez  azterketari,  eraldaketari  eta 

berrinterpretatzeari  zabalik  egotea  (Derrida,  1998,  100-103).  Marx-en  espektroak 

gurekin jarraitzen du. 

2.1.2. Sadomasokismo modernoaren psikea. 

Beharbada sadikoak ulertarazi zion masokistari bere buruari mina egitea baino 

hobe  zela  sadikoaren  aurka egitea;  edo,  beharbada,  kontrara,  masokistak  bultzatu 

zuen menderatzailea sadiko izatera, Nietzsche-k aldarrikatu bezala. Baliteke sadikoa 

izatea  lehenengoa  ulertzen  masokistaren  beharra  zuela;  edo  baliteke,  kontrara, 

masokista  izatea  sadikoaren  beharra  sumatu  zuen  lehenengoa.  Modu  batean  edo 

bestean,  sadismoa nagusi  den erresuminaren  garaiak  eta  masokismoa nagusi  den 

ondorengoak  ematen  diote  jarraipena  sadikoaren  eta  masokismoaren  garai 

modernoari,  Hegel-en  nagusien  eta  morroien  dialektikan  oinarrituriko  matrize 

sadomasokista modernoari. 
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Ekialdeko kultura holistikoekiko  oso bestelakoa den psikologia  zabalduko da 

gutxika Modernitatean mendebaldeko kulturan, eremu geroz eta txikiagora murrizten 

den  auto-ezagutza.  Izan  ere,  Taylor-ek  gogoratu  bezala,  modernoek  kultura 

xamanetan gizaki orok hiru arima mota dituela non horietariko bat gorputzetik kanpo 

mantendu  daitekeela  irakurtzen  dutenean,  ez  dakite  zer  pentsatu  ez  baita  beraien 

eskemetan sartzen (Taylor, 1996, 128). Gizakiak barnean indar ezberdin eta anitzak 

dituela  jakinik  ere,  Modernitatean  Nia  pertsonarekin  identifikatzen  da,  ezagutu  eta 

konkistatu  behar  den  unitate  edo  osotasun  batekin.  Gizaki  modernoak  bere  burua 

ezagutu  behar  du  eta,  nola  ez,  konkistatu.  Gauzak  horrela,  psike  modernoak 

autonomia  eta  auto-kontrolaren  inguruan  biratzen  du;  Modernitateak  kontzientzien 

modernizazio eta ilustrazioa zabaldu zuen, hausnarketa, euspena eta zuhurtzia. 

Autonomia  eta  arrazionaltasuna  oinarri  dituen  Modernitatean  konturatzen 

hasiko da menderatua berak ere eskubide osoa duela menderatzaile izateko titulurik ez 

badauka ere. Paradigma kultural modernoa nagusi izanik ere bakarra ez den neurrian, 

badira, noski, beren buruaren aurka egiten duten lehenagoko masokistak ere; baina, 

jada, menderatuak ulertu du ez duela zertan paturik jarraitu eta ez diola zertan bere 

buruari bere gaitzen errua leporatu. Honez gero, menderatu modernoak aurre egingo 

dio  menderatzaileari  egoerari  buelta  emateko  helburuarekin;  eta  ahal  izanez  gero, 

berau menderatzaile bilakatzeko – ez dugu ahaztu behar iraultza-subjektua gehienetan 

unibertsala dela eta, ondorioz, menderatuaz ari garenean herri, klase edota bestelako 

osotasunez  ari  garela;  adibiderako,  proletalgoak,  klase  gisa,  iraultzaren  bidez 

hierarkiari buelta eman nahi izan zion bestelako klase bat mendean hartzeko; ondoren, 

teorian, berdintasuna baldin bazuten ere helburu –. Modernitatean bai menderatzaileek 

eta  bai  menderatuek  ulertzen  dute  paperak  alda  daitezkeela.  Modernitateak 

masokisten  iraultza  eta  matxinadak  ezagutu  ditu;  eta  nola  ez,  zenbaitetan,  rol 

aldaketak ere. 

Modernitatean  lehenagoko  menderatzaile  eta  menderatuen  arteko  botere-

harremanak itxuraldatu egiten dira guztiz, bi ezaugarri nagusi nabarmentzen direlarik: 

alde  batetik,  menderatuen  eta  menderatzaileen  artean  lotura  estua  sortzen  da, 

nolabaiteko  harreman  sinbiotikoa  non  sadikoak  menderatuak  behar  dituen  sadiko 

izateko, eta masokistak menderatzaileak. Elkarren menpekoak dira orain, ez batak ez 

besteak onartu nahi ez badu ere. Bestetik, menderatzaileek eta menderatuek paperak 

alda  ditzaketela  badakite.  Lehenagoko  menderakuntza  mailaketa  mugigaitza  eta 

onartua  bazen,  Modernitatean,  hierarkizazioari  buelta  eman  diezaioketela  ulertzen 

dute  gizabanakoek.  Errolak  alda  daitezkeenez  gero,  harreman  sadomasokista  are 

malguagoa bilakatzen da, baina, modu batean edo bestean, errolak aldatzen badira 
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ere  matrizeak  bere  horretan  jarraitzen  du,  itxuraldatua  izanik  ere,  beti  ere 

menderatzaileak eta menderatuak agertzen zaizkigulako. 

Sadomasokismoaren  maisu  den Lars Von Trier  film zuzendariak  ederki  ere 

islatzen du amaitu ez duen trilogia batean aipatu berri  dugun harremana.  Dogville, 

Manderlay eta  Washington – azken hau oraindik ere filmatu gabea – filmek osatzen 

duten trilogiak AEBetako kultura islatzea badu xede,  zeiharka harremanaren trazak 

marrazten  ditu.  Lehenengo  bi  filmetako  pertsonai  nagusia  den  Grace-k  ederki  ere 

irudikatzen du Modernitateko gizakia, sadiko zein masokista izan daitekeena, pelikula 

bietan paperak edo errolak aldatu egiten dituen neurrian – baina, beti ere harreman 

sadomasokista  moderno26 baten  barnean  –.  Trilogiaren  lehendabiziko  filmean, 

Dogville-n  –  txakurren hirian  –,  Grace  izeneko  emakume  gaztea,  gizartearen 

krudeltasun  eta  bortizkerietatik  ihes  egin  nahian,  izen  bereko  herrixka  batera 

26 Filmak hiru harreman sadomasokista ezberdin azaltzen ditu. Alde batetik, Tom eta Grace-n 
artekoa litzateke. Autokontzientzia biak elkar topatzean, beldurrak jota Grace-k menderakuntza 
onartzen du eta, kontrara, Tom-ek menderatzaile izatea. Grace Tom-en esanetara jartzen da 
bere bizitza  Tom-en eskuetan dagoelako eta  Tom-ek Grace erabiliko  du bere experimentu 
pertsonala den herrian elementu berria sartzeko.  Hasieratik  daki  Grace-k Tome-k txantajea 
egiten diola,  baina onartuko du herrian bakea egon dadin,  beldurra eta erosotasunagatik – 
Grace errudun sentitzen da herria arriskuan jartzeagatik, Tom-ek etengabe gogoarazten dion 
bezala, eta horregatik edozer gauza egiteko prest agertzen da –. Herriaren krudelkeriak aurrera 
egin ahala, Tom-ek ongile gisa agertzen jarraitzen du, baina hasten da bere barnean munstro 
bat garatzen – Grace maite du eta ikusi behar du zelan herriak bere nahiak betetzen dituen, 
zelan  gizonezkoek  bortxatzen  duten,  berak  Grace  errespetatu  behar  duen  bitartean  –. 
Azkenean, horrenbeste aldarrikatzen dituen printzipio ilustratzailei muzin egiten die bere irrikak 
askatzeko eta saiatzen da Grace bereganatzen. Film amaieran dialektikari ematen zaio buelta, 
Orain, Grace-k du mendean Tom. 

Bigarren dialektika bat Tom-en eta Dogville herriko biztanle zinikoen artekoa litzateke. 
Grace  agertu  aurretik,  Tom  herritarrentzat  buru  edo  gidari  moduko  bat  da.  Tom,  filosofo 
autonomo eta ilustratua den neurrian, herriaren gainetik dago – edo, halaxe uste du berak –;  
egunak ematen ditu lanik egin gabe, herriko tontoa behin eta berriro dama jokoan irabazten eta 
herriari  klase  moralak  ematen  astean  behin  –  eskolak  elizan  ematen  ditu,  herri  honetan 
arrazoiak fedearen lekua hartu baitu aspaldi –. Dominatzaile gisa agertzen bazaigu ere hasiera 
batean, benetan menderatu bat baino ez da ez bailitzateke ezer izango herririk gabe. Herria  
Tom-en experimentu soziala da zeinetan Grace-k paper garrantzitsua bete behar duen. Filmak 
aurrera  egin  ahala,  ikusten  da  zelan  experimentuak  ihes  egiten  dion  eskuetatik  Tom-i; 
experimentuak  gizaki  onak  sortzea  bazuen  xede,  azkenean  kontrakoa  lortzen  du,  guztion 
munstro sadikoa askatzea. Demokraziaren balioaz baliatzen saiatzen bada ere herria mendean 
hartzeko, argudio berberak erabiliko ditu herriak Grace mendean hartzeko – gehiengoak holan 
erabaki  du  –  eta  antidemokratikotzat  izango  genituzkeen  gauza  asko  zilegi  bihurtzeko. 
Paradoxikoki, herriaren ustezko burua herriko ergela bilakatzen da amaieran. 

Hirugarren  eta  azkeneko  dialektikan  Grace  eta  herria  topatzen  dira  aurrez-aurre. 
Herriak, edozein komunitate edo talde itxi batek egingo lukeen bezala, ez dituenetik hasiera 
batean  elementu  arrotzik  onartzen  bere  barnean,  mesfidati  agertzen  dira  Grace  agertzen 
denean. Behin barruan – Tom-en joko moralista baten ondorioz –, herriak ez dio kasurik egiten 
Grace-ri. Nahiago dute berarekin ez egon, beldur baitira. Herriak mantentzen dituen distantzien 
aurrean,  aldiz,  Grace-k  loturak  sortu  nahi  ditu,  horrela  baino  ezin  baitu  bertan  geratu.  
Horrexegatik mendekoaren errola hartzen du herriarekiko. Aukera honen aurrean, biztanleak 
hasten  dira  gutxika  beldurra  galtzen  eta  Grace-ren  ontasunari  etekina  ateratzen.  Hasieran 
Grace-gandik musutruk egindako lana eskatzen badute ere beren boterea erakutsiz, gutxika 
botere-nahia handituz doa sadismo hutsa bihurtu arte.  Une lazgarrienean agertzen denean 
gangsterra  den  Grace-n  aita,  Grace-k  buelta  ematen  dio  egoerari.  Errolak  aldatzen  dira. 
Herriari erregutzea baino ez zaio geratzen. 
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ailegatzen  da.  Bertan,  Tom  Edison  izeneko  idazle  utopiko  batek  aurkitzen  du. 

Emakumea izuturik ikustean, Tom-ek herrian ezkutatzeko gonbidapena luzatzen dio, 

Grace-k  berehala  onartzen  duelarik.  Erretorika  moralisten  bidez  berehala 

konbentzitzen ditu herritarrak, hauen arteko gehienak mesfidati agertzen badira ere. 

Une  horretan  hartzen  du  Grace-k  geroz  eta  erradikalagoa  bilakatuz  joango  den 

mendeko masokistaren papera. Edozer gauza egiteko prest agertzen da herria kontent 

egon dadin, inork salatu ez dezan. Biztanleek Grace-rengandik ezer behar ez dutela 

agertzen badute ere hasiera batean – izan ere, hasieran komunitate itxi eta hermetiko 

gisa agertzen zaigu –, berehala ohartzen da herria egoerak ekar dezakeen onuraz eta 

beraien mende dagoen emakumeari behar ez dituzten gauzak eskatzen hasten dira. 

Filmak  aurrera  egin  ahala  posturak  finkatuz  doaz  gutxika.  Grace-ren  egoera 

menderatuaz ohartzen hasten direnean,  bera ezkutatzen beren bizitzak  arriskatzen 

dutenaren  aitzakiapean,  txantajearen  bidez  geroz  eta  menderakuntza  bortitzagoa 

ezartzen diote trukean. Ordura arte lasaitasunean bizi ziren herritarrak beren botereaz 

ohartzen dira, ezinbestean. Denborarekin, Grace herriaren esklabo hutsa bihurtzen da; 

errespetua  guztia  galdu  diote  eta  gizatasun  guztia  erantsi;  gauza  bihurtzen  dute. 

Horrenbesterainokoa da herritarren sadismoa – Tom salbu – non gizonezkoak Grace 

bortxatzen saiatzen dira – birek lortzen dute, berriz ere txantajearen bidez –. Hasieran 

beldur baziren ere, konturatzen dira herritarrak Grace-n beharra dutela eta ez diote 

alde egiten utziko – txakur baten moduan lotzen dute kate batekin –. Horrenbestekoa 

da agertzen duten sadismoa, Tom-ek – ordura arte ongile gisa agertu denak – ere 

etekina atera nahi diola egoerari, bere arrazoiaren aurka joan behar badu ere –. Baina, 

zoritxarrez, Grace-k gauzak zail jartzen dizkio eta Tom-ek egoerari amaiera ematea 

erabakitzen  du  Grace  bere  bila  zebiltzaten  gangsterrei  salatuz.  Gutxira,  herrian 

agertzen  da  Grace-n  aita  buru  den  gangster  taldea.  Komunitatearen  harriduraren 

aurrean, gangsterrek askatu egiten dute Grace – gangsterrek ez zuten Grace hil nahi; 

honek ihes egin zuen bere aitaren lekukoa hartu nahi ez zuelako, sadiko gisa aritu 

nahi  ez  zuelako  –.  Paradoxikoki,  bakea  eta  lasaitasuna  nagusi  izan  zedin 

masokistaren papera betetzea hautatu zuen Grace-k, utopientzako lekurik ez dagoela 

onartzearekin batera, bere erresumina eta mendeku-nahia askatzea erabakitzen du 

bere sadismoari  ateak zabalduz.  Mendekoa zena bilakatu da boteretsu eta justizia 

egarri da. Bere ametsei uko eginez, su ematen dio herrixkari biztanle guztiekin batera. 

Zer erakusten digu honek? Hasiera batean denak pertsona on eta baketsu gisa 

agertzen  badira  ere,  boterea  den-denak  zeharkatzen  dituela  eta  denek  daukatela 

beren  boterea  gauzatzeko  irrika  erreprimitua,  sadismoa,  nahi  bada.  Despotak, 

opresoreak eta krudelak bilakatu daitezke horiek guztiak baldin eta aukera ematen 

bazaie. Zentzu honetan, filmak ikuspegi tipiko batekin apurtzen du: txiro eta baztertuak 
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ez dira berez onak, pribilegiatu guztiak gaiztoak ez diren bezala. Edozein izan daiteke 

uneren  batean  gaiztoa  eta  sadikoa.  Grace-k,  filmaren  amaieran,  onartu  behar  du 

agerian  dagoen  egia,  gizakia  izatez  gaiztoa dela,  itxurak  egiten baditu  ere  – edo, 

botere-nahi  egarri  dela  –;  horrexegatik,  lehenago gupida aldarrikatzen bazuen ere, 

giza natura gaiztoa ukatu nahi bazuen ere, mendekua hartzen du sadiko haiek guztiak 

desagerraraziz.  Laburbilduz,  edozein bilakatu daiteke menderatzaile sadikoa aukera 

ematen  bazaio,  menderatu  zein  menderatzaile  izan  –  eta  gauza  bera 

masokismoarekin. Bata edo bestea bilakatzea, egoerak markatu dezake –. 

Gauzak horrela, Modernitatea heterogeneoa eta anitza izanik ere – pelikulak 

erakusten  dizkigun  harremanez  gain  –,  uste  dugu  nagusiki  bi  psikismo  bereizi 

agertzen  direla  –  hauek  biak  ere  heterogeneoak  direlarik  –,  balore  modernoak 

hegemonikoak  izan  diren  garaian  gizateriaren  gehiengoak  jarraitu  izan  badu  ere 

psikismo  aurremodernoa  jarraitzen:  gizabanako  moderno  neurotikoa eta  moderno 

histerikoa. 

2.1.2.1. Gizaki moderno neurotikoa.

Diziplinak  ekoizten ditu  gizabanakoak (…),  ikusezinak  diren baina 

ikusten  duten  begiradak  (…),  hitz  batean,  normalizatzen  du27 (Foucault, 

2007, 188).

Erdi  Aro  osoan  zehar  Kristautasunak  zehazten  badu  gizabanakoak  egin 

beharreko bidea, gutxika agertuz doa mendebaldeko kulturan ohiturak modu berrian 

sendotu  nahi  izango  dituen  gizarte  klase  berri  bat:  burgesia.  Bai  burgesiaren 

agerpenaren  aurretik  zein  ondoren,  bai  gizarte  batean  zein  bestean,  estruktura 

sozialak eskatzen eta bultzatzen ditu eredu edo jarraibide jakin bat. Hala ere, agerpen 

berri  honekin  inpultsoen  eta  jokaeren  eraldaketa  sakona  ematen  da  gizarteko  goi 

klaseetan, dependentzia soziala geroz eta handiagoa egiten den neurrian (Elias, 1993, 

261). Aurreko ataletan aipatu bezala, gizakiaren modelazioa askoz lehenagoko istorio 

zaharra izanik ere, soziologo alemaniarraren aburuz, klase burgesak botereaz jabetuz 

doazen  neurrian,  ohiturak  sendotzeko baldintzapen  modu berria  agertzen da.  Oker 

zebilen Hegel zentzu honetan, gizaki burgesa ez baitzen sintesi-gizakia, nagusia eta 

morroiaren arteko sintesia,  nagusi  berri  bat  baino;  morroia  izan zen nagusi  berriak 

orain besteak nahi ditu mendean. Ondorengo mendeek ez dituzte sasi-nagusiak eta 

sasi-morroiak  ezagutuko,  ilusioan  bizi  diren  menderatu  berrien  eta  menderatzaile 

berrien arteko aurkakotasun berria baizik. Hegel-ek, nola ez, lagundu zuen iraultzaren 

27 Tesi-egileak euskaratua gaztelerako bertsiotik.
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bidez askatasun,  berdintasuna eta anaitasuna lortu zirenaren ilusioa zabaltzen.  Eta 

egia  da,  behintzat  zentzuren  batean,  morroi  berriak  ez  zuela  onartzen  nagusiaren 

azpian egotea borondatez, bere ustez askea baitzen; antza, nagusirik eta morroirik ez 

zegoen. Baina, klase burgesek ikusi zuten bazegoela menderatzaile izateko modurik, 

beti  ere  menderakuntza  ezkutukoa  bazen,  noski.  Gauzak  horrela,  burgesiak 

askatasunaren  ilusioan  oinarrituriko  ohiturak  sendotzeko  mekanismo  berriak  eratu 

zituen.

Gizabanakoak modelatzeko mekanismo berri hauen bitartez gizarteak onartzen 

duen jokaerak automatismoan bilakatzea bilatzen da, horrela, gizabanakoak inposatu 

izan zaion jokaera gizabanako beraren kontzientziak halaxe desiratu nahi  izan balu 

bezala  sentitu  behar  du;  gizarteak  eskatzen  dion  jokaera  jakin  bat  izan  behar  du 

gizabanakoak, baina beti ere, bere inpultso baten ondorio izango balitz bezala. Azken 

hau egia da Fromm-entzat, bere ustez gizaki modernoa nahi duenaren jakitun denaren 

ilusiopean  bizi  baita,  benetan  ustez  desiratu  behar  duena  baino  ez  duenean 

deseatzen.  Autoritatearen  forma batzuekin  amaitu  duen  gizaki  modernoa  automata 

bilakatu  da,  autonomoa denaren ilusiopean  bizi  bada ere.  Gizabanako berri  honek 

pentsatzen  eta  sentitzen  du  beragandik  besteek  espero  dutena,  bere  ikuspegitik 

behintzat.  Gizaki  moderno  honek  naturaltasuna  eta  indibidualtasuna  galtzen  du, 

ondorioz (Fromm, 2008, 299). 

Inmanuel  Kant-ek  berak  Zer  da  ilustrazioa?  galderari  erantzuna lanean 

argitasun  handiz  esaten  du  gizakia  bere  erruzko  adingabetasunetik  atera  beharra 

dagoela,  behingoz  ausartu  behar  duela,  baina  ia  berezko  bihurtu  zaion 

adingabetasunetik ateratzea aski zaila dela, hura maitatzera ere heldu baita. Kant-en 

ustez, gizadiaren zati handi batek bizitza osoan adingabe segitzen du koldarkeria eta 

alferkeriagatik, eta, horrez gero, oso erraza egiten zaie batzuei tutoretza lanak egitea. 

Hala ere, gizakia bere adingabetasunetik ateratzen saiatu bazen ere, eta nolabaiteko 

iraultza suposatu bazuen ere, Modernitateko hurrengo mendeetan jarraituko du nagusi 

izaten gizaki mota honek. Izan ere, Freud-ek esan bezala, masak beti nahi du botere 

mugagabe baten menpe bizitzea (Freud, 1972, 64) eta, horrexegatik, oso erreza egiten 

zaie batzuei agintaritza hartzea. Jada, gizabanakoa obskurantismotik atera bada ere, 

autonomoa  eta  arrazionala  bilakatu  dela  uste  badu  ere,  jarraituko  du  koldarra  eta 

alferra  izaten,  gizabanako  batzuek  ia  berezkoa  baitute  morrontza.  Hegel-ek  esan 

bezala,  bi  autokontzientzia  aurrez  aurre  topatzen  direnean  saiatuko  dira  elkar 

suntsitzen  baina,  azkeneko  momentuan,  batak  bestea  suntsitzearen  ideiarekin 

jarraitzen  badu,  aurkariarengan  nagusitzen  da  azkenik  beldurra  eta  nahiago  du 

morrontza  bizitza  arriskuan  jarri  baino.  Horrenbestez,  kontzientzia  nagusiak, 

morroiaren  beldurra  usaintzen  duenean,  aukera  erabiltzen  du  morroiaren  gainean 
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jartzeko.  Eta  iraultzaren  bidez  morroiak  askatasuna  lortzeko  bizitza  arriskuan  jarri 

bazuen ere, gutxi batzuk nagusi bilakatzea lortuko badute ere, gehiengoak jarraituko 

du morroia izaten, oraingoan askeak direnaren ilusiopean bada ere. Marx-ek ikusi zuen 

bezala, gizarte napoleoniarrak ez zuen sintesi gizakia ekoiztu, burgesiaren agerpenak 

menderakuntza bide berriei atea ireki zizkiolarik, eta horrexegatik iraultza berri baten 

zain  zegoen,  benetan  sintesi  gizakia  ahalbidetuko  zuen  paradisu  komunistaren 

etorreran  zain.  Ondorioz,  Modernitatean  zehar  bi  gizaki  mota  ezberdin28 ekoizten 

jarraituko da inolako paradisurik agertzen ez den bitartean.

Lehen  aipaturiko  Lars  Von  Trier-en  trilogiako  bigarren  filmak,  Manderlay-k, 

ederki ere agertzen du Modernitateko Humanismoaren izaera erreaktiboa, bere baitan 

ezkutatzen  den  harreman  sadomasokista29 –  zuzendariak  AEBetako  arrazakeria 

salatzea xede bazuen ere –. Manderlay-k kontatzen digu zelan Grace, Dogville herria 

utzi eta berehala, Alabama-ko kotoi plantazio batera hurbiltzen den bere aitarekin, non 
28 Zentzu berean, Nietzsche-ri jarraituz, esango du Sloterdijk-ek gizateria bi talde bereizietan 
banatzen dela: esfortzuarekin gailentzen direnak eta sufrimenduarekin beldurturik beren tokian 
geratzen  direnak  (Sloterdijk,  2006,  55-56).  Garai  klasikoan  gizabanako  handien  eta  giza 
masarako  gizakien  ekoizpen bikoitza  ematen bazen,  Modernitatean  ere  produkzio  bikoitzari 
ekingo  zaio.  Izan  ere,  Humanismoan  gairik  nabarmenena  gizakiaren  domestikazioa  da, 
Humanismoak gizakia eraginen menpe dagoen animalia bezala ikusirik eragin zuzena helarazi 
behar zaiela  aldarrikatzen baitu,  ezkutuan bada ere (Sloterdijk,  2006b,  32-33).  Nietzsche-k, 
ederki  ere  ikusi  zuen,  Humanismoaren  diskurtsoaren  azpian  zegoen  egia  hau  eta,  bere 
Zaratustra-k  adierazi  bezala,  etorkizun  batean  gizakien  domestikazioak  hartu  behar  duen 
norabidearengatiko borroka biziko dugula nahitaez. Sloterdijk-en arabera, Nietzsche-k bi talde 
nagusi ikusten ditu borroka horretan: gizaki txikiak ekoiztu nahi dituen Humanismoa eta gizaki  
handiak sortu nahi dituen Gainhumanismoa (Sloterdijk, 2006b, 62-65). 
29 Grace-k bere experimentu propioa egin nahi du Manderlay-n. Beltz basatiak zibilizatu behar 
ditu,  demokratizatu,  ez  baitira  beraien  buruen  jaun  eta  jabe.  Esklabutzara  ohiturik  dauden 
neurrian, ez dakite demokratikoki eta askatasunean jarduten. Hasiera batean, indarraz baliatu 
nahi ez duenez, beraiek beren bide propioa egin dezaten bilatzen duenez, ikusle gisa baino ez 
da  aritzen;  baina  gatibu  hoiek  ez  dute  bestelako  bizitzarik  ezagutu,  ez  dakite  zer  egin 
askatasunarekin  eta  lehenagoko  erritu  berberak  errepikatzen  dituzte  behin  eta  berriro.  Ez 
dagoenez  gero  agintzen  duenik,  inork  ez  du  lanik  egiten  eta  egonean daude.  Utzikeriaren 
aurrean, Grace-k aktiboki parte hartzea erabakitzen du, zuriek egindako kaltea zuriek konpondu 
behar dutelako. Grace-k egunero biltzen ditu beltz guztiak demokraziaren zein askatasunaren 
inguruko irakaspenak emateko. Bitartean, ekaitzak uzta hondatzen du. Beren kabuz, beltzak 
hondamenditik landare batzuk salbatzen saiatzen dira, Grace-k bere beharra gehiago behar ez 
dutela ikusten duelarik. Menderatuek ez dute jada dominatzailearen beharrik, baina Grace-k bai 
behar ditu. Bat-batean Grace bakarrik geratzen da, galdurik noraezean. Une horretan hasten da 
bere gaztelu arrazionala pitzatzen barneko irrikei arrakalak zabalduz. Filmak aurrera egin ahala, 
Grace gero eta dependenteagoa da. Goiz batean, kaosa askatzen da. Beltzek beraietariko bat 
hiltzen dute dirua desagertu dela ikustean Experimentuak berriz ere eskuetatik ihes egin duela 
ikustean, Grace-k ospa egitea erabakitzen du, lehenago egia guztia kontatzen dielarik. AEBetan 
esklabutza  abolitu  ondoren,  Manderlay-ko  agintaria  zenak  eta  beltz  zaharrak  idatzi  zuten 
araudia gatibu ohiek askatasunarekin zer egin jakingo ez zutenaren beldur zirelako. Esklabuak 
ziren,  menderatu  masokistak,  holan  ekoiztu  zituzten,  eta  ez  zuten  bestelako  bizitzarik 
ezagutzen.  Gauzak  horrela,  guztiek  onartu  zuten  esklabutzan  jarraitzea.  Azkenean,  beltz 
nagusiak esaten dio Grace berak erakutsitako demokraziaren bidez gauza bi erabaki dituztela. 
Lehenengoa, lehenagoko araudia berreskuratzea eta, bigarrena, araudiak agintari  bat  behar 
duenez gero, Grace izatea agintari berria. Nahi ez badu ere, berak erakutsitako demokraziaren 
bidez erabakitakoa izan dela eta onartu beharra duela esaten dio; bestela, onartzen ez badu, 
berak hasieran erabilitako indarkeri berbera erabiliko dutela beren helburua lortzeko. Ihes egitea 
baino ez zaio geratzen Grace-ri, atzetik antortxekin beltzek jarraitzen diotelarik. 
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oraindik esklabotasunak funtzionatzen duen. Balio moderno sendoek gidaturik, Grace-

k  esklabotasunetik  indarrez  askatzen  ditu  kotoi-saileko  beltz  guztiak  eta  bertan 

geratzen da benetako gizarte demokratikoa ezartzen dela ziurtatzeko. Film honetan 

ere harreman sadomasokista eta dialektika  hegeliarra  agerikoa izanik  ere,  bestetik, 

gizaki  moderno  neutrotikoaren  trazak  agertzen  dizkigu  ere.  Esklaboek  askatasuna 

lortzen dutenean ez dakite zer egin eta erritu berberekin jarraitzen dute, galdurik daude 

eta  agintariren  bat  behar  dute  ezinbestean.  Esklabotasunek  oinarritzat  zuen 

mekanismo  jakin  bati  jarraitzen  diotenez  gero,  esklabotasuna  bera  desagertzean 

mekanismoak ez du jada zentzurik eta kaosa agertzen da. Egoera hori ikusirik, Grace 

baliagarri sentitzen da, beharrezkoa eta, nahi barik, menderatuak zuzentzen hasten da. 

Horrela  ematen  diote  hasiera  harreman  sadomasokista  bati  non  esklabo  ohiek 

jarraitzen duten – askeak izanik ere – agintari baten mendekoak izaten, agintari baten 

dependeteak izaten. Era berean, Grace-k ere, oraingo honetan bera menderatzailea 

bada  ere,  esklaboen  beharra  du  bere  erru-sentimendua  baretu  eta  bere  balioen 

baliagarritasuna erakusteko. esklabo ohiek, askeak izanik ere, nahiago dute agintari 

baten mendean jarraitzea garai berriei aurre egitea baino, eta onartu behingoz agintari 

baten beharra dutela  – berdin  du zein  den agintaria,  agintaria  bera  baino  ez dute 

behar.  Bide  berriak  irekitzen  badira  ere,  masak  beti  ere  bilatuko  du  menderatze 

berriren bat –. Kontrara, Grace ez da ohartzen berak ere dependentzia hori duela eta, 

oso  aske  eta  autonomotzat  baldin  badu  ere  bere  burua,  besteen  mendekoa  dela 

guztiz.  Filmak agerian uzten du elkarmenpekotasun hori  desagertzen den guztietan 

kaosa  nagusitzen  dela.  Azkenean,  Grace-k  uko  egiten  dionean  agintaritza  lana 

egiteari,  esklabo  ohiek  beren sadismo guztia  erabiltzen  dute  gauzak bere  horretan 

mantentzeko,  elkarmenderakuntzarekin jarraitzeko.  Menderakuntza harreman batetik 

ateratzeak,  ezinbestean  dakar  beste  menderakuntza  harremanen  baten  barruan 

amaitzea,  sadiko  zein  masokista  gisa  izan.  Ez  dago  elkarmenderakuntzatik  ihes 

egiterik, iraultzak ematen badira ere, etengabe erortzen delako mendebaldeko gizakia 

antzeko arteetan. Filmak erakutsi bezala, gizakia askatzen saiatu izan diren guztietan, 

amaitu izan dute azkenean bestelako ekoizpen berri bati hasiera ematen, bestelako 

menderakuntza harreman bati – izan ere, gizaki moderno neurotikoak menderakuntza 

behar du izateko, izaki taldekoi baita, sadikoa zein masokista izanik ere –. 

Modernitatean gero eta gizabanako gehiago dago eta horien arteko lotura luze 

eta konplexuagoak sortzen dira gizabanakoa bere burua geroz eta gehiago eustera 

bultzatua delarik;  gizarte modernoak sortzen duen gizabanako taldekoiak,  Hegel-en 

kontzientzia  morroiak,  beldurrak  eta  erresuminak  gidaturik  bilatuko  du  masan  bere 

lekua, bere modukoen artean. Gizabanako bera zenbait talderen parte izan badaiteke 

ere – izan ere, talde ezberdin asko eta botere-harreman ezberdin asko egon daiteke –, 

78



MATRIZE SADOMASOKISTA
BOTEREA, MINA ETA EGIA EGUNGO GIZARTEAN

talderen  baten  partaide  izateko  halabeharrez  izan  behar  du  taldera  lotzen  duen 

zilborrestea,  non  zilborrestea  mozteak  ekarriko  luke  ezinbestean  hondamendia  – 

Manderlay filmean  agertu  bezala,  askatasuna  lortzen  dutenean  beltzetariko  batek 

bertatik ihes egitea erabakitzen du bizitza edo bide berriei ekiteko, baina gainontzeko 

beltzek ez diote barkatzen eta urkaturik amaitzen du. Gizaki moderno neurotikoak ez 

du onartzen komunitatearen aurkako ekintza edo traiziorik –. Izan ere, historian zehar 

zenbait kulturek erbesteratzea heriotza psikosozialtzat hartu izan dute. Mendebaldean, 

zentzu berean, historiatik edo gizartetik kanpo bizi eta izan ahal zen kontzientzia edo 

gizabanakorik  onartzen  ez  duen  ikuspegi  bat  nagusituko  da  XIX.  mendean  zehar. 

Mende  horretan  sortzen  eta  eratzen  hasiak  ziren  gizarte  zientzien  arabera,  Nia 

errealitate nagusitik  sortu eta eratorri  den zerbait  izango da (Apodaka,  2004).  XIX. 

mende amaieran, Durkheim-ek masa-gizartea – gizartea, zentzu honetan, gizabanako-

atomoen  masa  bat  da  –  terminoa  erabili  zuenetik  garaiko  gizarteak  izendatzeko, 

masen  inguruko  ikerketa  eta  diskurtso  ezberdinak  egin  ziren,  neurri  handi  batean, 

Modernitateko gizaki masokistak bat egiten duelarik masa-gizakiarekin – XX. mendeko 

ikuspegi  kontserbadoreak  masa-gizarteak  eta  masa-gizakia  kritikatuko  ditu  kultura 

gorenari kalte egiten diotelako. Honen adibide ezaguna da Ortega y Gasset30. Ikuspegi 

marxistak  ere,  Frankfurt-eko  eskolaren  bitartez,  masa-gizarteak  kritikatuko  zituen 

gizabanako alienatuen gizartean zirelako –. Gustave Le Bon-en arabera, masa osatzen 

duten gizabanakoen bizitza eta izaera guztiz ezberdinak badira ere,  masaren parte 

izate hutsagatik lortzen dute arima kolektiboren bat. Arima kolektibo honek bultzatzen 

ditu  gizabanakoak  modu  jakin  batean  sentitu  eta  pentsatzera,  beharbada  modu 

indibidualean egingo luketenaren oso bestelakoa den zer edo zer. Masan gizabanako 

bakoitzaren  izaera  desagertzen  da  heterogeneotasuna  homogeneotasunean 

desagertzen  delarik.  Masaren  barnean  ekintza  eta  sentimendu  oro  bilakatzen  da 

kutsagarri,  edo  beste  modu  batean  esatearren,  masaren  barneko  gizabanakoak 

hipnotizatzailearen eskuetan egongo balira bezala aurkitzen dira txunditurik. Ondorioz, 

psikologo  sozial  frantziarraren aburuz,  masaren barnean gizabanakoak galtzen ditu 

bere ezaugarri pertsonalak nahirik gabeko automata bilakatzen delarik (Freud, 1972, 

12-15).  Le Bon-en sen primitiboarekin antzekotasunak agertuz, McDougall-en iritziz, 

30 La rebelión de las masas lanean (2003) Ortega y Gasset-ek, ikuspegi kontserbadore batetik, 
masa gizakiaren berri ematen digu. Bere aburuz, masa-gizakia diziplina guztiekiko sumisoa den 
gizaki  hustua  litzateke,  gizakia  baino  gehiago  maskorra  omen zelako.  Masa-gizakia  mundu 
guztia bezalakoa sentitzen den hori da, besteen berdina izanik angustiarik eta minik pairatzen 
ez duena.  Masa-gizakiz osaturiko masak, ondorioz, ezberdina edo indibiduala den edozerren 
aurka egingo du,  mundu guztiak bezala sentitu eta pentsatzen ez duena desagertzea baitu 
xede.  Logikoa  denez,  Ortega  y  Gasset-ek  ondorioztatzen  du  gizarte-estruktura  eta  kideen 
estruktura psikologikoaren artean nahitaez egon behar duela korrelazioren bat.  Masa-gizakia 
litzateke, horrez gero, bere burua baloratzen ez duen eta besteen berdina izatea bilatzen duen 
oro. 
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jendetza edo masa baten kideak arraza berekoak ziren neurrian, guztien artean gogo 

eta emozio bera sortzen da; beste modu batean esanda, McDougall-ek uste zuen behe 

mailako  inteligentziek  goi  mailakoak  erakartzen  zituztela.  Kasu  batzuetan 

horrenbesterakoa  da  eragina  eta  goi-mailakoen  sorkuntzari  jartzen  zaizkion  trabak, 

gizakion arteko bilkurak baino gehiago diruditela animalia basatienak (Freud, 1972, 24-

25); eta, oraingo honetan psikoanalisiaren bidez, Freud-ek ere ikertu zuen masaren 

barneko  kideak  berdin  jokatzera  bultzatzen  zituen hura.  Bere  aburuz,  gizabanakoa 

bera baino azkarragoak diren irrikek (masa-libidoa)  batuko zuten jendea (Apodaka, 

2004, 287). Trotter-en sen gregarioa ukatuz, Freud-ek esango du animalia gregarioa 

baino  zehatzagoa  litzatekeela  buruzagiren  batek  zuzenduriko  horda-gizakia  deitzea 

gizaki  mota  horri,  masak  beti  nahi  duelako  botere  mugagaberen  batek  mendean 

hartzea31 (Freud, 1972, 59,64). 

Modu batean zein bestean, Modernitatean, beraz, gizabanakoen arteko loturak 

horrenbeste indartu dira, dependentzia harremana horren handia da, subjektua ezin 

dela taldetik atera bere burua – eta mundua bera – beste moduren batean pentsatu 

ezin badu; azken batean, sozializazioan subjektuak amaitzen du kanpotik ezarriak izan 

zaizkion  jokamolde  jakin  batzuekin  identifikatzen  –  identifikazio  horren  mailaren 

araberakoa  izango  da,  ondorioz,  kontrola;  eta,  zentzu  honetan,  kontrola  eta 

autokontrola  gauza  bera  bilakatzen  dira,  menderatuak  ez  baitu  menderakuntza 

harremanik antzematen, dependentzia soziala niaren eraketa psikikoan barneratu baita 

–.  Bizitza  sozial  modernoak  exijitzen  dio  subjektuari  aurreikus  daitekeen  modu 

egonkorrean  autoidentifikatzeko.  Zenbat  eta  handiagoa  izan  menderatuen  eta 

menderatzaileen  arteko  menderakuntza-harremana,  interdependentzia  psikologikoa, 

orduan eta zailagoa da menderatzaileen legitimitatea auzitan  jartzea edo bestelako 

talderen  batera  salto  egin  nahi  izatea.  Kontrara,  ezegonkorrak  diren  unibertso 

sozialetan, subjektuak hautatzeko makina bat aukera dituenean, batera edo bestera 

batuko  da  bere  gaitasun  psikologiakoaren  arabera  –  baztertuko  ditu  bere  marko 

psikologikoarekiko  oso  bestelakoak  diren  unibertsoak  eta  onartuko  ditu  bere 

markoaren  limiteen  barnean  sartzen  diren  horiek  –.  Menderatzaileek  ezarritako 

kategoria pertzeptiboak onartzen dituenean subjektuak, orduan gertatzen dira sumisioa 

eta  interdependentzia;  are  gehiago,  esan  bezala,  unibertso  sozial  eta  sinbolikoa 

egonkorra  denean,  menderakuntza-harremana  ezkutuan  mantentzen  da  –  edozein 
31 Debekuek  sorrarazitako  ezinegonak  eraman  zezakeen,  beharbada,  gizabanako  bat 
masarengandik  bereiztera  eta  aitaren  papera  hartzera.  Honek bere  desioen  arabera  aldatu 
omen zuen errealitatea mito heroikoak sortuz – mito horien bidez bilakatzen da heroia hordaren 
erreferentea eta hordak berak egindako guztia egotziko zaio heroiari berari. Horixe omen da 
mito heroikoaren gezurra: heroiaren dibinizazioa.  Freud-en hipoesiaren arabera, posiblea da 
oso  hasieran  ama-jainkosaren  inguruko  mitoak  agertzea;  ondoren,  heroiaren  mitoek 
ordezkatuko  zituzten  ama-jainkosarenak;  eta,  azkenik,  heroiaren  lekua  hartuko  zuen  aita-
jainkosak (Freud, 1972, 72-73). 
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injustizia  bilakatu  daiteke  hutsala  eta  erraz  jasangarria  subjektuaren  unibertso 

sinbolikoaren parte naturala den neurrian –. Aldiz,  egonkortasuna apurtuz unibertso 

sinbolikoan zer edo zer aldatzen denean,  eta aldaketa horrek talka egiten duenean 

subjektuaren  ikuspegiarekin,  bere  ulermenarekin,  orduantxe  jar  daiteke  zalantzatan 

legitimitatea – esan dugu, ekintza bat legitimoa bilakatzen dela ordena sinbolikoarekin 

bat  egiten  duenean  –;  orain,  subjektuari  zaila  oso  egiten  zaio  distantzia  hartzea 

bestelako  ikuspegiren  batetik  aztertzeko  ekintza,  distantzia  hartzeak  egia  batekin 

amaitzea bestelako  egia  bat  eraikitzeko  esan nahi  duelako ezinbestean.  Subjektua 

psikologikoki dago lotuta berau determinatzen duen mundu sozialari eta, horrez gero, 

ordena  horri  loturik  dauden  diskurtsoek  determinatuko  dute  neurri  handi  batean 

subjektua eta besteen arteko lotura, menderatu zein menderatzaile izan. Modu batean 

edo bestean, menderatzaileak menderatuarengan, gizarteak taldearengan zein taldeak 

gizabanakoarengan  duten eraginean  ezinbestekoak  dira  bai  lotura  psikologikoa  eta 

interdependentzia bai, horrek dakarren, legitimitatea32. 

Kontzientzia  morroiak,  Modernitateko  gizaki  masokistak,  koldarkeriak  eta 

alferkeriak mugiarazten dutenez eta bizitza arriskuan jarri nahi ez duenez, bilatuko du 

babesa  azkenean  unibertso  sinboliko  bera  duen  masaren  loturetan,  honen 

sakontasunean  birrindu  ezinak  diren  irrika  kontserbatzaileak  aurkituko  ditu-eta. 

Modernitateko gizaki  masokistak, bere barneko ezinegona baretu ezinik nahiago du 

auto-kontzientzia  nagusi  baten mende egon,  nagusia  masa  gisa  edota  gizabanako 

nagusiaren  itxura  hartu  dezakeelarik.  Zer  edo  zerren  menpe baino  ezin  du  baretu 

masokistak  bere  ezinegona.  Gauza  bera  gertatzen  zaio  sadikoa  den  gizaki 

neurotikoari, honek ere ez baitu harremana apurtu nahi, honek ere ez duelako librea 

izan nahi, menderatuak behar dituelako bere boterea eta indarra legitimoa izan dadin. 

Sadikoak  ere,  autoritatea33 den  neurrian,  menderatzailearena  egiten  badu  ere, 

32 Aipatu  eraginen  inguruan  psikologo  sozial  klasikoek  ekin  zioten  beharrezko  bereizketak 
egiteari.  Hasiera batean, ez zegoen eragina eta boterea bereizterik,  eragina norabide bakar 
batean ulertzen baizuten; zentzu honetan, eragina dependentziari  zegoen loturik,  ez baitzen 
bereizketarik  egiten  eragina  eta  menderakuntzaren  artean;  baina,  denborarekin  hasi  ziren 
bereizketak  agertzen.  Hollander,  Blanch  zein  Turner  bezalako  pentsalariek  bereizteari  ekin 
bazioten ere, beste askok ez zuten horren bereizketa bortitza egiteko beharrik ikusten. Modu 
batean zein bestean, 1950 urtetik aurrera egindako ikerketa klasikoek konformismoa izan zuten 
ikergai  nagusia  –  non,  konformismoa  gehiengo  batek  esandakoaren  onarpena  litzateke 
gizabanako zein gutxiengo baten aldetik –. Orokorrean, normalizazioaren zein konformismoaren 
bitartez izan, eraginaren eredu klasikoak dependentzia izan du oinarri: Subjektua ez da inoiz 
subjektu osoa beste subjektu baten beharra duen neurrian. 
33 Adorno-k  The  Authoritarian  Personality (1950)  lanean,  adibiderako,  aurriritzien  zein 
autoritarismoaren inguruko ikerketa bat egin nahi izan zuen. Hasiera batean antisemitismoaren 
sustraiak aztertzea bazuen xede, amaitu zuen antisemitismoaren eta etnozentrismoaren arteko 
lotura  hertsia  ondorioztatzen.  Ikerketaren  ondorioen  arabera,  antisemitismo mailarik  altuena 
zuten  pertsonek  adierazi  zuten,  maila  berean,  izaera  etnozentriko  eta  antidemokratikoa. 
Zehazkiago  esanda,  pertsona  kontserbadoreek  liberalek  baino  aurreiritzi  etnozentriko  eta 
antidemokratikoagoak  agertzen  zituzten.  Aldi  berean,  gutxiengoekiko  mespresu  handia 
adierazten zuten horiek balio konbentzionalekiko atxikimendu edo lotura estu eta trinkoagoa 
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masaren  edo  komunitatearen  beharra  du,  masokistarik  ez  balego,  ez  legokeelako 

sadikorik  –  menderakuntzak  subjektu  aktiboak  zein  pasiboak  behar  ditu  –. 

Menderatzailearen autoritatea legitimaturik egoteko behar dute bere ekintzek zentzua, 

ohiturekin bat egitea, masokistaren gaineko kontrol sozialarekin bat etortzea. Sadikoak, 

bere  boterearen  bitartez,  menderakuntza-harremana  egonkorra  egiten  duten  lotura 

psikologikoak  garatu  behar  ditu  nahitaez,  harremana  legitimoa  bihurtu.  Autoritatea, 

zentzu honetan, menderatze eta biolentzia sinbolikoa da, araudi gisa onartua izan den 

ordena asimilatu  duten menderatuek onartzen duten neurrian.  Beste modu batean, 

sadikoa legitimoki  gailendu daiteke beti  ere menderatuen aldetik  aitorkuntza lortzen 

baldin  badu,  bestela  indarra  eta  biolentzia  baino  ez  zaio  geratuko  erresistentzia 

posibleei ateak irekiz. Menderatzaileen eta menderatuen arteko distantzia zenbat eta 

handiagoa  izan,  gero  eta  estereotipatu  eta  erritualistagoa  izango  da  menderatuen 

diskurtso publikoa (Scott, 2003, 25). Hau geratzen denean, menderatuek maskara bat 

jartzen dute eta menderatzaileak pozik izateko diskurtso publikoa eratzen dute; baina, 

menderatzaileek  ere,  beste  arrazoi  batzuengatik,  beren  maskara  izango  dute 

menderatuen aurrean daudenerako – Honek esan nahi du, James Scott-ek adierazi 

bezala, menderatzaileek ere badituztela bi diskurtso bereizi, publiko eta pribatua34 –. 

Menderatzaileen eta menderatuen arteko harremanetan, gehienetan – ez bada beti –, 

antzezlanak eta maskarek egundoko garantiza dute denak bere horretan jarrai dezan. 

Menderatuek ezkutuko diskurtsoa mantentzeko komunikazio estrategia berriak topatu 

behar  dituzten  moduan,  menderatzaileek  erresistentzia  modu  hori  saihestu  eta 

ekiditeko etengabe aritu behar dira interpretazio lanetan (Scott, 2003, 199-200). Scott-

ek adierazi bezala, garrantzitsuena harremanean zera da, indarren oreka erreala ezin 

dela zehazki ezagutu (Scott, 2003, 270). Modu batean edo bestean, lehenago esan 

bezala,  sadiko  eta  masokistek,  menderatzaile  eta  menderatuek,  menderakuntza-

harreman legitimoaren baitan mugitzen dira interdependentziara kondenatzen dituen 

lotura psikologiko jakin bati esker – lotura psikologikorik ematen ez denean sortzen dira 

legitimitate  arazoak,  askotan  autoritatea  botere  bihurtzen  delarik.  kosmos-ikuskera 

erlijiosoekin  zein  ideologien norgehiagokarekin,  lotura psikologikoa ezinbestekoa da 

autoritatea egoteko –. 

adierazten zuten – horretaz gain, zientziarekiko mesfidantza agertzen zuten, superstizioetan 
sinesterakoan sugestionatuak izateko aukera gehiago zituzten –. 
34 Menderatuek diskurtso publiko jakin bat  sortzen dute benetan arriskatu nahi ez dutelako, 
historiak erakutsi bezala, eta ondorioz, gehienetan beren mina eta irrika oldarkorrak erreprimitu 
beharrean aurkitzen dira. Paradoxikoki,  behintzat hasiera batean, menderatzaileek ere eraiki 
behar  dute  babeserako  diskurtso  publiko  bat,  antzezlan  bat,  menderatuek  ikus  dezaten 
menderatzaileek agertu nahi dieten errealitatea – askotan, boterea galduz doazenez gero, irudi 
askoz  oldarkorragoa  islatzne  dute  menderatuen  aurrean  –.  Izan  ere,  Bourdieu-k  gizon-
emakumeen  arteko  menderakuntza  harremanaren  inguruan  esandakoaren  harira,  askotan 
menderatzaileei  eskatzen  zaie  beraiek  eraiki  duten  irudi  publikoarekin  bat  datorren  jokaera 
izatea  (Scott, 2003, 91). 
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Zilborrestera  loturik  dagoen  bitartean  gizabanako  modernoak uko egiten dio 

bere askatasunari, baina lotura honek ziurtasuna eskaintzen dio, zer edo zerren parte 

izatea,  zer  edo  zerri  loturik  sentitzea.  Orain,  gizabanakoa  bere  izaera  indibidualaz 

ohartzen bada eta  berau gauzatu  nahi  baldin  badu askatasuna  lortzearren,  loturak 

apurtzen dira berriz ere orientatu beharra duelarik, berriz ere ziurtasuna bilatu behar 

duelarik  (Fromm,  2008,  51).  Horrez  gero,  gizabanakoak  beldurra  eta  bertigoa 

sumatuko  du  berriz  ere  masa  bera  apurtuz  doan  neurrian,  gizabanakoa  beraren 

zilborrestea mozten denean (Freud, 1972, 34), edota auto-kontzientzia nagusi horren 

agintaritza zalantzan jartzen denean. Fromm-ek adierazi bezala, loturekiko askatasun 

nahiaren eta bakardadean aske izatearen ezintasunak eraman du ezinbestean gizaki 

modernoa  etengabe  girgilu  berriak  aurkitzera  (Fromm,  2008,  64).  Dogville zein 

Manderlay filmek ederki ere agertzen dute Fromm-ek aditzera ematen duen ideia hori. 

Bai  batean zen bestean – lehenengo  Tom filosofo  ilustratu  utopikoak,  eta  Grace-k 

geroago –, argi geratzen da, Modernitateak gizabanakoaren askatasuna aldarrikatu eta 

bilatu  izan  badu  ere  bide  anitzetatik,  kasu  guztietan  porrot  egiten  duela  behin  eta 

berriro girgilu berrien mendeko bilakatuz. Geroz eta nabarmenagoa da Modernitateko 

proiektu  emantzipatzailearen  ezintasuna  eta  absurdua,  existentzialismoak  erakutsi 

bezala. 

Zentzu honetan, azken batean, gizabanakoak hautaketa bat egitera behartuak 

dira: jokaera jakin eta sozialki onartua den horren mende geratzen dira edo, bestela, 

gizarte  horretatik  at  geratzen  dira;  eta,  jakina  da  Grezia  klasikoan  gizakia  zoon 

politikon gisa  ulertzen  zela,  besteekin  batera  bizi  beharra  duen  animalia  gisa. 

Zaratustra-k berak ere ulertu zuen, denbora luzean bakardadean egonik ere, noizbait 

bueltatu  beharra  zuela  erotu  nahi  ez  bazuen.  Fromm-en  aburuz,  guztiz  bakarrik 

sentitzeak  buruko  desintegrazioa  dakar,  baraualdiak  heriotza  dakarren  bezala. 

Bakardade fisikoa bezain kaltegarria da bakardade morala, arau, balio zein sinbolorik 

gabe bizitzea. Ez dago, horrez gero, besteen elkarlaguntzaren babesetik at bizitzerik 

(Fromm, 2008, 47). Baina, bestetik, gizarteak ere arau horietara murriztea eskatuko dio 

honek  sorrarazi  diezaiokeen  ezinegonarekin;  izan  ere,  Freud-ek  esan  bezala, 

inposatua  izan  zaigun  bizitza  pisutsuegia  egiten  zaio  gizaki  modernoari.  Gauzak 

horrela,  gizabanakoak  ez  badu  lortzen  gizarteak  eskatzen  dion  menderatze  maila, 

gaixo,  anormal  edota  kriminaltzat  hartua  izango  da  (Elias,  1993,  182).  Foucault-i 

jarraituz, kultura bakoitzak gaixotasunaren irudi jakin bat eratzen du, beti ere kultura 

horrek mespretxatzen edota ukatzen dituen ezaugarrien multzoa irizpide izanik. Horrez 

gero, gaixotasuna neurri edo arau baten inguruan definitzen da: gaixotasuna baztertua 
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edo marjinala da berez, kultura jakin batean bertakotu ez den jokamoldea (Foucault, 

2002, 85)35. 

Mendebaldeko  kulturaren  zibilizazioaren  ibilbidearen  azterketa  sakonean 

esango  du  Elias-ek  argi  ikus  daitekeela  zelan  armen  mehatxuekin  zein  gerraren 

indarraz eragindako bortxaketa eta derrigortzea gutxika murriztuz doala dependentzia 

moduak sendotuz doazen neurrian. Aldaketa honek auto-heziketaren mende dagoen 

bizitza  afektiboaren  arautzera  edo  administraziora  eramaten  du  gizabanakoa;  auto 

derrigortzearen formapean, self-control-pean, azken batean (Elias, 1993, 225). 

2.1.2.2. Gizaki moderno histerikoa. 

“Ongia  eta  gaizkiaren  eremuan  sortzailea  izan  nahi  duenak 

suntsitzailea eta balio apurtzailea izan behar du lehendabizi. Modu honetan, 

ongia  egiteko  gaizkia  egin  behar  da:  honetan  datza  ongi  sortzailea36” 

(Nietzsche, 1993, 162). 

“No solo constancia de la energía, sino una economía de máxima 

acumulación, de manera que el querer hacerse más fuerte como impulso  de 

todo  centro  de  fuerzas  es  la  única  realidad.  No  auto  conservación,  sino 

apropiación,  querer  hacerse dueño,  querer  ser  más,  querer  hacerse más 

fuerte” (Sanchez Meca, 2005, 261). 

Lehenago  ikusi  bezala,  psikearen  ideal  modernoak  autonomia  eta 

autokontrolaren inguruan biratzen zuen; autonomiaren inguruan subjektu modernoak 

autonomia pertsonala zuelako xede, bere burua ezagutu eta bere buruaren jaun eta 

jabe bilakatzea; eta, auto-kontrolaren inguruan subjektu modernoak geroz eta gehiago 

behar zuelako bere burua mendean hartzea – autodomeinua – nahitaez bizi  behar 

baitzuen besteekin batera, gizarte-harremanetan – zenbat eta jende gehiago inguruan, 

gizabanakoak  geroz  eta  gehiago  behar  du  bere  burua  kontrolean  mantentzea  –. 

Modernitatean,  beraz,  autonomia eta autokontrola elkarrekin doaz nahitaez,  beraiei 

esker baino ezin da agertu Modernitateko self-a, subjektua – non, self-a, esan bezala, 

35 Gizarte modernoak ez ditu bere altzoan kriminalak edota gaixoak hartuko gizarteak ezarritako 
arauen barnean sarraraztea lortzen ez duen bitartean. Erresuminaren garaiko pairamen fisikoa, 
gorputzarenganako mina, baztertu egiten da garai modernoan manipulazio bide berriei ateak 
irekitzen zaizkiolarik; urruntasunetik garbitasunez egiten den manipulazio berria. Borreroak eta 
bestelako  anatomistak  baztertzen  dira  teknikarien  ejertzito  berriari  lekua  utziz.  Medikoek, 
apaizek, psikiatrek eta psikologoek gaixoak eta kriminalak osatu nahi dituzte minik eragiten ez 
duten  neurri  zuzentzaileak  ezarriz.  XIX.  mende  hasieran  desagertzen  da  zigor  fisikoaren 
espektakulo  handia;  diziplina  moderno  berriak  zigortutako  gorputza  ondo  disimulatzen  du 
(Foucault, 2007, 20-21).
36 Tesi-egileak euskaratua gaztelerako bertsiotik.
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nork bere burua ezagutzea,  balio  bat ematea,  eraikitzea eta aurkeztea den;  baina, 

prozesu horiek guztiak nahitaezkoak dira elkarrekintzak eta harreman-sareak, horien 

bidez baino ez ditugu lortuko behar ditugun ereduak (Apodaka,  2004,  64) –.  Hots, 

filosofia modernoa niaren edo subjektuaren filosofia den neurrian, bi prozesuk eragiten 

dute subjektu modernoarengan. Alde batetik, sozializazioarekin subjektu sozializatua 

eratzen den moduan, bestetik, subjektibizazioarekin subjektu autonomoa eratzen da 

(nahi  da).  Eduardo  Apodakaren  hitzetan,  “gizarte  zientziak  bi  kontzepzio(hori)ren 

artean  kulunkatu  dira”  (2004,  83).  Orain,  eredu  modernoa  hori  bazen  ere, 

Modernitateak subjektu sozializatu eta autonomoak ekoiztea xede izanik ere, lehenago 

ikusi  bezala,  sadomasokista  neurotikoak  ekoiztu  ditu  gehienbat  eta  bereziki, 

sozializaio  hertsian  ekoiztutako  masa-gizakia.  Eta,  zer  gertatu  da  subjektibazio 

modernoarekin?  Bigarren  maila  batean  geratu  da  ezinbestean,  gehiegizko 

sozializazioak  subjektu  modernoa  askatu  baino  alienatzen  amaitu  baitzuen  kasu 

gehienetan – eta, hala eta guztiz ere, lehen esan dugun bezala, Modernitatea niaren 

edo subjektuaren filosofia gisa agertzen ohi zaigu; edo, bestela esan, self made man 

edo bere burua eraiki duen gizakia ekoiztea xede izan duela aldarrikatzen du diskurtso 

modernoak, benetan subjektibazioa ilusioa izan denean kasu gehienetan –. 

Ilustrazioak gizabanakoei beldurra kentzea eta jaunak bilakatzea bilatzen zuen 

hasieratik,  horretarako  adingabe  horiek  ezagutza  edo  jakintzarekin  argitu  nahi 

zituelarik. Ilustrazioak boterea eta ezagutza sinonimoak bihurtzen ditu, beste behin ere 

(Adorno/Horkheimer, 2007, 19-20). Baina, Ilustrazioak bazuen izaera totalitarioa, beste 

edozein sistemak baino gehiago, teoria kritikoko pentsalariek uste bezala. Horrenbeste 

bilatzen omen zuen kolektiboaren batasunak ekarri  zuen ezinbestean gizabanakoen 

ezeztapena,  alienazioa.  Ilustrazioa,  horrenbestez,  ilustrazioa  baino  gehiago  da; 

erromantikoek zein Nietzsche-k kritikatu bezala, Ilustrazioa suntsitzailea da, izan ere, 

askatasuna bizirautearekin nahastatzera ailegatu zen (Adorno/Horkheimer, 2007, 54, 

56). Kant-ek berak  Grundlegung zur Metaphysik der Sitten  lanean esan bezala, nahi 

askea eta lege moralen menpeko den nahia gauza bera dira (Kant, 2001, 130). Kant-

ekin batera, Modernitateko pentsalari eta filosofo gehienek nabarmendu zuten, horrez 

gero,  inhibizioa,  auto-kontrola  eta  izaera  erreflexiboa,  beti  ere  kolektiboarentzat 

onuragarri zelakoan. Baina, George Simmel-ek gogoratu bezala, bizitza modernoaren 

arazoetan handienetariko bat gizabanakoaren autonomia-nahia da gizarteak ezartzen 

dion  presioaren  aurrean,  non  gizartearen  zati  handi  batek  barnerantz  begiratzea 

erabakitzen duen arren, badirela nibelatuak eta mekanismoaren batek xurgatuak izan 

nahi  ez  duten  gizaki  modernoak  ere  –  Simmel-en  arabera,  askatasuna  benetan 

gizabanakoak bere ezaugarriak nahi bezala garatzea eta indarrak bildu ahal izatea da 

(Simmel, 2003, 113) –; Modernitatean gizarte-sareak ugaritu eta handitu egiten diren 
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neurrian,  pertsonen  arteko koakzioak auto-koakzio  eta  auto-kontrol  bilakatzen dira 

gutxika.  Indibidualizazioa  gertatzen  bada  ere  Modernitatean,  paradoxikoki,  sistema 

sozialak  homogeneizazioarako  joera  izan  zuen,  aparteko  psikeen  aurka.  Hala  eta 

guztiz ere, Modernitatean subjektu moderno errepresore eta neurotikoaren ekoizpena 

ezagutu bada ere, Sloterdijk-ek aldarrikatu bezala, homogeneizazioari uko egin nahi 

zion  subjektu  moderno  auto-espresibo  eta  histerikoa  ere  ezagutu  izan  da; 

Modernitatean  ere  izan  dira  energia  aktiboa  ukatu  edo  ezkutatu  beharrean 

kanporatzera  animatu  zuten  pentsalariak,  Fichte,  Nietzsche  edota  Bergson37 

adibiderako. Bizirautearekin bat zetorren askatasunaren ideiarekin bat egiten ez zuten 

pentsalariak, erregelaren menpekotasunari ihes egin nahi zioten filosofoak (Hobbes, 

Sade, Nietzsche edo Bergson), baztertuak edota erbesteratuak izan ziren  (Sloterdijk, 

2007, 94-95), baina ezin izan zen ezkutatu bazegoela askea izateko beste bideren bat; 

gehiengoa, Modernitatean eredu neurotiko bati jarraituz, barnerantz begiratzera ohituta 

badago  ere,  Modernitatearen  izaera  neurotikoa  ez  da  bakarra  garai  horretan 

nabarmena  den  beste  izaera  auto-espresibo  eta  auto-motibatzailea  ere  badelako 

(Sloterdijk, 2007, 79-81); izan ere, Dostoievski-k eginiko gizakien bereizketari jarraituz, 

Sloterdijk-ek  bereizketa  bat  egingo  du  Modernitateko  gizakien  artean:  alde  batetik, 

inhibitua den subjektua, gizaki arrunta; eta, bestetik, hausnarketa eta barne bilaketaren 

bidez jauzia egiteko behar diren indarrak biltzen omen dituen gizaki  aktiboa,  gizaki  

aparta (Sloterdijk, 2007, 97).

Gizaki  primitiboak,  bere  gainera  etorritako  gaitz  baten  ondoren,  ez  du  bere 

ezinegona  edo  oldarkortasuna  beste  baten  aurka  edo  bere  barnearen  aurka 

zuzentzen, fetitxe baten aurka baizik. Fetitxeak ez du bete bere eginkizuna, eta horrez 

gero, bortizki jipoitzen du bere ezinegona baretuz, baina inoiz ez besteren bat edo bere 

barnea (Freud, 1999, 117). Egia da gizaki primitiboengan ere mendekua agertzen dela 

askotan, baina Lipovetsky-k adierazi bezala, mendekua beste modu ezberdin batean 

ulertzen  zuten.  Mendekua  lege  bilakatzen  da,  oinarrizko  erregela  denak  ondo 

funtzionatu  dezan.  Munduan  aldaketak  saihesteko  mekanismoa  zuten.  Mendeku-

biolentzia  giza  instituzioa  zen.  Mundua  orekan mantentzera  zuzendutako  biolentzia 
37 Henri Bergson-en irakaspena argia zen: modu bakarra dago nora hel gaitezkeen jakiteko,  
bidean jartzea (Bergson, 1982, 14).  Pentsalariaren arabera, burmuina hautapen organoa da 
eta, zentzu honetan, gizakia kontzientziaduna litzateke – kontzientzia hautapenaren sinonimo 
baita.  Mugimendu  bat  mekanizatu  egiten  denean  ez  da  hautatzen,  ez  da  kontzientea  –.  
Gizakiak hautatu behar du,  sortzailea behar du izan,  horixe baita  bere eginkizuna. Bizitzan 
horrela baino ezin da arrakasta izan, sortzen, sorkuntza zoriontasuna baita. Gauzak horrela, 
bere burua sortzen duenak merito handia du ezerezatik zer edo zer ateratzen baitu;  baina, 
askoz handiagoa da bere burua sortu eta besteengan gauza bera egitea eragiten duenarena. 
Nork bere burua sortzea ez da nahikoa, besteengan ere piztu behar baita behar hori. Orain,  
honek badu bere arazoa, gizarteak behar bezala bizirauteko beharrezkoa baitu gizabanakoa 
mendean hartzea eta, kontrara, gizabanakoak askatasuna behar du aurrera egin ahal izateko. 
Hauxe da Modernitatearen paradoxa.  Etorkizunean gizakiek bilatu  beharko dute gizartearen 
zein gizabanakoen premiak nola ase, behar biak nola kontziliatu (Bergson, 1982, 33-36).
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zen, bizidunen eta hildakoen artean simetria ezartzeko bidea (Lipovetsky, 2007, 116-

117).  Krudeltasun  primitiboak  ez  zuen  plazerik  bilatzen  mina  egiterakoan;  plazera 

aurkitzen zuten mendekua gauzatzerakoan horrela pairatutako mina edota umiliazioak 

bueltatzen  zituelako.  Mendekua  eta  bortizkeria  aldaezina  zen  ordena  soziala 

mantentzeko  bideak  ziren  (Lipovetsky,  2007,  180).  Baina,  mendebaldeko  kulturan 

gutxika irrikak kontrolpean mantentzeko filosofia eta morala hedatuz doaz, gizakiaren 

batasunaren  barne  bilaketa  helburu  izanik.  Gizaki  primitiboek  ez  zuten  ezagutu 

Modernitateko gizakiak bizi zuen erru sentimendua, lehenengoentzat kolektiboa baino 

ez zegoen, nia eta super-niaren arteko bereizketarik egiten ez zutelako. Modernitatean, 

ostera,  gizakiak bere autonomia-nahia erreprimitu beharko du komunitatearen parte 

izan nahi badu auto-kontserbazio-nahiak gidaturik. 

Gauzak  horrela,  eta  gizaki  orok  oldarkortasuna  edo  agresibitatea  berezkoa 

duen neurrian  (Storr,  2004),  gizaki  arrunt eta  ahulak  oldarkortasuna erreprimitu  du 

mina barnerantz zuzentzen zaiolarik eta gizaki apartak, menderakuntza harremanetatik 

atera  nahi  duenak,  oztopoak  gainditzeko  behar  beste  erabili  dezake  bere 

oldarkortasuna  –  kemena  –,  beti  ere  kanporantz  zuzenduz.  Oldarkortasuna  erraz 

pizten  den  mekanismo  instintiboa  da,  oldarkortasuna  sexualitatea  bezain  berezkoa 

baita (Storr, 2004, 35). Irrika sexualekin gertatzen den bezala, irrika oldarkorrak ere 

kanpo eragileren bat behar du piztua izateko, kanpo estimuluren bat, eta hori ematen 

denean, gizaki pasibo eta ahulak oldarkortasuna askatzen den neurrian saiatuko bada 

ere barnean mantentzen, gizaki apartak kanporantz zuzenduko du, beti ere aurrean 

jartzen  zaizkion  oztopoak  gainditu  ahal  izateko.  Oldarkortasuna,  horrez  gero, 

gainontzeko irrikekin gertatu bezala, Modernitatean kontrolpean mantendu behar zen, 

arrazoiaren  menpe.  Arrazoiak  bide  egokitik  eraman  badezake  gizaki  modernoa, 

oldarkortasunak  hondamendia baino  ezin  dezake  ekarri.  Egun  bezala,  baziren 

Nietzsche-k bezala oldarkortasuna ontzat edo txartzat har ezin zitekeela pentsatzen 

zutenak;  are  gehiago,  oldarkortasuna  oso  baliagarria  zela  ondo  erabiltzen  bazen, 

bizirauteko eta oztopoak gainditzeko bada ere.  Egun Anthony Storr-ek edota Clara 

Thompson-ek  aldarrikatu  bezala,  eta  lehenago  esan  bezala,  oldarkortasuna 

suntsikortzat  eta  kaltegarritzat  hartu  ez  eta  haztera  eta  bizitza  mendean  hartzera 

zuzenduriko sena bezala ikusten zuten gizakiak ere bazeuden. Hauek bazekiten sena 

aski  arriskutsua zela,  baina beti  ere blokeatzen edo frustratzen zenean,  barnerantz 

zuzentzen  bazen;  kontrara,  oso  baliagarria  izan  zitekeela  aurrera  egiteko,  gizaki 

independente  eta  autonomoa bilakatzeko.  Baina,  gizaki  apartak,  histerikoak,  ez  du 

oldarkortasuna  besteak  mendean  hartzeko  kanporatzen,  Nietzsche-k  esan  bezala, 

horixe  baita  gizaki  ahularen  ikuspegia.  Nietzsche-ren  izpiritu  libreak,  Modernitateko 

gizaki  apartak, menderakuntzatik ihesean autonomoa izatea bilatzen zuenak, ederki 
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ere zekien oldarkortasuna bere girgiluak suntsitzeko erabili beharra zuela, jakinik ere 

horrek ekarriko zizkion arazoak.

Susmoaren filosofoa zen Nietzsche-ren aburuz, Modernitatean dekadentzia eta 

arruntasuna nagusitu ziren eta, horrez gero, “ongilearen” definizio dekadente eta ahula 

gailendu zitzaion bide horretatik aldentzen zen eta gaizkiletzat hartua izan zen izpiritu 

askeari – soziologiaren ikuspegitik,  zentzu honetan, dekadentzia zein arruntasunetik 

aldendu behar duen heroi edo pertsonai apartaren figura modernoa da oso, masa-

gizartearekin batera sortutako eta gutxika xarma galdu eta irudi faltsuetan galduko den 

figura –. Foucault-ek zentzu berean agertu bezala, kultura bakoitzak gaixotasunaren 

inguruko  ikuspegi  bat  eratzen  du;  horrela,  gaixotasuna  neurri  jakin  baten  inguruan 

definitzen  da.  Arau  edo lege  horiengandik  aldentzean  aurkitzen  da funtsean arazo 

patologikoaren  muina.  Zentzu  honetan,  gaixotasuna  marjinala  da  izatez,  kultura 

konkretu  batean  integratzen  ez  den  jokamoldea  delako.  Kolektiboa  edo  masaren 

gainetik  nabarmendu  nahi  zuen  gizabanako  –  modernoetan  modernoena  – 

arriskutsuak baztertua izan behar  zuen,  horrez gero.  Hautespenaren legea inbertitu 

egin zuen Modernitateak, bizitza baieztatu nahi zuen gizakia gaizkile bezala definitua 

izan  zelarik  (Nietzsche,  1993,  172).  Botere-nahia  barneratu  beharrean  kanporantz 

zuzendu  nahi  duen  eroak,  izpiritu  askeak,  berdintasunaren  diskurtso  maltzurraren 

atzaparretatik  ihesean,  arruntasuna  atzean  utzi  nahi  du,  autodeterminatu.  Baina, 

izpiritu  askeak  sortu  nahi  dituen  balio  berriek  zuzen-zuzenean  talka  egiten  dute 

kolektiboaren oreka eta ziurtasunarekin,  azken honek izpiritu  librea komunitatetik  at 

mantentzen  duelarik,  “bestea”  bihurtzen  duelarik,  izan  ere,  nahi  askea  izateak 

gizakiaren  suntsiketa  ekar  dezake  (Desiato,  1998,  102).  Komunitateak,  gehiengo 

homogeneo eta ahulak, bere esku dagoen guztia egingo du berdintasuna arriskuan jar 

dezakeen edozeren aurka, eta bereziki “bestea” bilakatu den aurkariaren aurka. Zentzu 

honetan,  izpiritu  librea  artaldearen  gizarte  homogeneizatzaileak  ezarritako  maskara 

txarrarengandik  eta  maskarak  berarekin  dakarren  biolentziarengandik  askatu  ahal 

izateko biolentziaz baliatu behar duen gizaki mota da (Vattimo, 1992, 268). 

Ondorioz,  eroa den Modernitateko gizaki histerikoa gizartearen etsai(heroi) – 

eroak  balio  bikoitza  du,  batzuentzat  etsai  gisa  agertzen  den  ez  bezala,  beste 

askorentzat heroi gisa agertzen delako maiz – bilakatzen da ezberdina izateko nahi 

hutsagatik,  gizarteak arrisku gisa ikusten duelako eta izpiritu askeak gizartearengan 

ikusten duelako bere askatasuna gauzatzeko oztoporik  handiena eta arriskutsuena. 

Artaldeko animaliak ez bezala, gizaki histerikoak ez du kanpotik gizarteak ezarritako 

maskara jantzi nahi, berak une bakoitzean egoki ikusten duena baizik. Izpiritu libreak, 

gizaki baieztatzailea den neurrian, aktorea izan nahi du, ongiaz eta gaizkiaz harago 

kokatzen den komediantea, milaka arimengatik bidaiatzen duen sortzailea (Sanchez 
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Meca,  1989,  165-166).  “Gaizkileek”  independenteak  izatera  kondenaturik  daudela 

ulertu behar dute, horixe bera demostratu beren buruei, lekuko bakar gisa eta beste 

inolako  epailerik  gabe  (Nietzsche,  1995,  70).  Gaizkia  gizartean  ezarritako  arau 

moralekiko desbideratzea edota salbuespena baino ez da, eta, horrexegatik,  gaizkia 

indar positiboa da (Vattimo, 1992, 266). Eroek estigma horren atzean ezkutatzen dute 

bizirauteko beharrezkoa den kondizioren bat. Neumann-ek aldarrikatzen duen bezala, 

gaixo psikikoak eta gizaki sortzaileak aitzindariak dira, gizaki hauek herri xeheak edo 

masak  baino  askoz  azkarrago  eta  lehenago  antzematen  baitituzte  gizartearen 

gorabeherak.  Baina,  hau  arazoa  ere  bada,  kolektiboak  orokorrean  mende  bat 

beranduago  biziko  edo  pairatuko  dituen  sintomak  sufritzen  dituzte  gizaki  hauek 

(Neumann, 2001, 41).

Lege berrien bilaketan dabiltzan gizabanakoei eromena baino ez zaie geratzen, 

ero bilakatu edo erotzat agertzea gizartearen aurrean (Desiato, 1998, 123). Nietzsche-

ri jarraituz, Foucault-ek ere modu ezin hobean ulertu zuen eroaren errealitatetik ihes 

egiteko beharra. Honek esaten duen moduan, eroak umeen moduan egiten du ihes 

errealitatearen  eta  besteen  transformazioa  edo  eraldaketa  gauzatzen  duelarik 

(Foucault, 2002, 49-50). Mekanismo patologikoa, beraz, konflikto baten aurrean eroak 

hartzen duen babesa litzateke. Gizabanakoa ez dago alienaturik gaixorik dagoelako, 

alienatua den heinean gaixotu egiten delako baizik – gaixotasunaren benetako kausa 

alienazioa  bera  da  –.  Gaixotasuna  izango  litzateke,  ikuspegi  honetatik,  alienaturik 

egoteak dakartzan kontraesan sozialen ondorioa. Gaixotasuna normala eta anormala 

terminoen  arteko  ezberdintasunean  oinarritzeak  arazoa  zailtzea  dakar.  (Foucault, 

2002, 115-118). Nietzsche-k bazekien kulturaren oinarriak onartzen ez zituen eta bide 

propioa  egin  nahi  zuen  gizabanakoa  eroa  zela,  anormala,  besteen  begi  aurrean. 

Modernitatean  arruntasuna  eta  dekadentzia  nagusitu  direnez  gizartean  “ona”-ren 

definizio  dekadente  eta  ahula  nagusitu  da  bere  aurkakoa,  moral  ahularen  aurka 

borrokatzen den pentsatzaile aske oro, “gaizto” bezala izan da definitua, gizartearen 

kontra  dagoen  ero  anormala  gisa.  Eroa  gaizto  bezala  ulertua  izan  da  definizioz 

(Nietzsche, 1993, 172). Kolektiboak ezin du horrelakorik ulertu eta Nietzsche-ren eroari 

gertatu bezala, iseka egiten diete. Baina, ero guztien absurdoaren atzean beti dago 

ulertu beharreko nolabaiteko logikaren bat. Foucault-en esanetan, ero patologikoaren 

kasuan eboluzioaren logika naturala baino ez da. Gaixotasuna, zentzu honetan, ez da 

naturaren aurkakoa, natura bera da baina kontrako prozesuan (Foucault, 2002, 32). 

Sadomasokista neurotikoa azaltzeko Lars Von Trier zuzendariaren film batez 

baliatu  garen  bezala,  zuzendariak  badu  ero  bilakatzearen  eta  eroarena  egitearen 

arteko muga lainotsuaren inguruko bestelako film bat: Idioterne (Ergelak). Dogville eta 

Manderlay filmetan  bi  utopia  ezberdinen  porrotaz  mintzatzen  bazitzaigun  Lars  Von 

89



MATRIZE SADOMASOKISTA
BOTEREA, MINA ETA EGIA EGUNGO GIZARTEAN

Trier, hurrengo film honetan ere utopia ezberdin baten porrotaz hitz egiten digu; baina, 

oraingo honetan, utopia horren oinarriak ez dira demokrazia eta arrazoi modernoak 

izango,  nolabaiteko  irrazionalismoa  baizik38.  Aurreko  bietan  gizabanakoren  batek 

salbatu  beharreko  herrixka  edo  klasea  agertzen  zen  bezala,  oraingo  honetan  ere 

lanbidez  antzezlea den gizabanako  batek  gidatu  nahi  du bidean egindako  lagunek 

osatutako  komunitate  berezia.  Komunitatea  osatzen  dutenek  beren  bizitza  baldin 

badaukate ere, elkarrekin batu dira ohiko bizitzetatik ihes egin ahal izateko. Hasieran 

ez da oso argi geratzen agertzen diren horiek eroak diren edo ergelarena egiten ari 

diren – pelikula amaieran ere ez da oso argi  geratzen nor den eroa eta nor ez –. 

Stopher antzezlea, gizarteaz eta honen moralitateaz nazkaturik, gizartearekin gustura 

ez dauden edo gizarteak berak gustuko ez dituen gizabanako batzuez inguratzen da. 

38 Lehendabiziko dialektika batean topatzen ditugu komunitate  utopikoa eta gizarte  burgesa 
aurrez aurre. Behin eta berriro entzuten da filman zehar komunitateko kideek egiten dituzten 
ergelkeria guztiak beren barneko ergela ateratzeko direla eta, barneko ergelaren bidez, gizarte 
burgesari aurre egitea. Kritikatzen duten gizarteak ekoiztutako gizaki burgesekin harremanetan 
sartzen  diren  guztietan,  ergelen  performance  horietan,  gizaki  horien  balio  eta  bizimoduaz 
trufatzen dira; baina, gizartera sartu eta bertakoekin interaktuatu bezain laster itzultzen dira hiri-
kanpoko etxera,  beren paradisura.  Benetan askeak izateko bidea topatu omen dute,  beraz,  
ergelkeria, beren barneko ergela askatzea. Gizarteak, super-egoak, sorturiko min horri  aurre 
egiteko, beraz, ergelen komunitatea Bataille-ren askatasun soberanoaren – Bataille-ren aburuz 
(2007), gizabanakoak bere buruari jarri behar dion helburua nagusia helburu guztiak suntsitzea 
litzateke – bideari  jarraitzen saiatzen da,  bizitzak zentzurik  ez duela eta den-dena humorez 
hartu beharra dagoelaren ideiari.  Logikoa denez,  gizarteari  lotuta dagoen gehiengoak ez du 
lortzen eta komunitatea uzten dute askok kritikatzen zuten gizartera itzultzeko. Gehiengoaren 
kasuan, ondorioz, aldarrikatzen duten anti- ideologia horren atzean hipokresia baino ez dago, 
edo neurosia eta une batez ihes egiteko beharra – experimentazioa zein jokoa –. Gutxiengo 
batean, ordea, topatzen ditugu patologiaren batek jota pirulak hartu behar dituen neska bat, 
umea galdu berri duen eta galduta dagoen Karen eta, azkenik, benetan azkeneko ondorioetara 
heldu nahi duen Stopher antzezlea. 

Bigarren dialektika batean topatzen ditugu Stopher eta taldea. Lehendabiziko begirada 
batean  taldea  kohesionaturik  eta  zoriontsu  badirudi  ere,  gutxika  ateratzen  doa  taldearen 
hipokresia eta loturen beharra. Lehen aipatu bezala, gizartearekin (familiarekin eta lanarekin 
bereziki)  borrokatu  behar  direnean  beren  ergelkeri  guztiarekin  damutu  egiten  dira  eta 
horrenbeste kritikatzen duten gizartera eta bizitza burgesera bueltatzen dira – azken batean, 
kide guztiak familia akomodatuetatik datoz eta lanpostu onak dituzte –; ergelen komunitatea, 
horrenbestez, abagune bat da beren bizitza nazkagarrian, oasis bat. Stopher, kontrara, gizaki 
moderno histerikoa da, eroa den edota eroarena egiten ari den bereizten ez dakiena. Stopher 
antzezlea  da  ogibidez,  gainontzeko  ergelak ergelkeriaren  bidetik  zuzentzen  saiatzen  dena. 
Antzezle  hau  munduaren  ergelkeriaz  jabetu  da,  zentzu-ezaz,  gizartearen  hipokresiaz, 
antzeztokietan baino gogorrago antzeztu beharra dagoela gizartean. Nazkatu egin da gizarteak 
ezarri dion maskara janzteaz edo eman dion papera betetzeaz; orain, berak nahi duen maskara 
jarriko du: bufoiarena beharbada, baina berak aukeratua. Biolentziak eta diruak baldintzaturiko 
gizartearen fikzioak suntzitu nahi ditu antzezlanaren bidez. Barneko ergela atera nahi dutenen 
komunitate ergela sortu nahi du Stopher-ek, helbururik ez duena; baina, konturatzen da gutxika 
kideek  ez  dutela  benetan  apurtu  nahi  gizartearekin,  amodioa,  gorrotoa  eta  lotsa  sentitzen 
jarraitzen  dutela  eta,  nola  ez,  partzialki  eta  helbururen  batekin  jokatzen  dutela.  Stopher-en 
helburua, kontrara, ez da beraiekin batera ergelkeriak egitea – horrek hasiera behar du izan –, 
gizartean  ergelarena  egiten  amaitzea  baizik.  Baina,  gizartearen  kontra  joateko,  gizartean 
ergelkeriak  egiten  amaitzeko,  benetan  ergela  edo  eroa  izan  beharra  dago  –  edo,  bestela, 
eroturik egon gabe egitea posiblea dela pentsatzeko bezain ergela edo eroa izatea –. Ondorioa 
argia da, komunitatearen gehiengoa ez da horren ergela eta beren etxeetara bueltatzen dira 
halabeharrez; Stopher, kontrara, eroturik dago jada, eroturik egon behar baita gizarteari muzin 
egiteko guztiz.
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Stopher-ek  berak  apustu  potoloa  egin  du,  gizarte  burges  eta  hipokritaren  aurka 

altxatzea  erabakitzerakoan  eta  bere  modukoentzako  paradisu  bat  eraikitzean  hiriz 

kanpoko  etxe  batean.  Egun  osoa  ematen  dute  elkarrekin  ergelarena  egiten  eta 

gizarteko burgesei trufa egiten. Une batean, Karen izeneko emakume bakarti eta isila 

batzen zaie. Karen geroz eta liluratuago dago taldearen bizimoduarekin baina, liluraren 

gailurrean, taldea apurtzeko zorian dago. Beraien bizitzak konplikatuz doazen neurrian 

– horrenbeste ergelkeri egitearen ondorioz beren bizitzak ari dira izorratzen –, Stopher-

ek benetako konpromisoa eskatzen die – benetan deseatzen duten horrekiko ere ergel 

gisa  aritu  beharra  dute:  familia,  lana,  etab.  –  eta  taldekideek  uko  egiten  diote 

jarraitzeari  hurrenez  hurren.  Komunitate  zoriontsua  desagertzear  dagoen  unean, 

Karen-ek  itxaroteko  eskatzen  die,  berak  egingo  baitu  Stopher-ek  eskatutakoa, 

gogorregia bada ere. Halaxe, etxera itzultzen da komunitateko emakume lagun batek 

lagundurik. Bertan konturatzen da ikuslea, film amaieran, etxe hori bere senarrarena 

dela  eta  komunitateari  batu  aurretik  hil  berri  zela  bere  semea.  Oraindik  ere  dolua 

bizitzen  ari  diren  senideen  aurrean  hasten  da  ergelarena  egiten  senarrak  jipoitzen 

duen arte. Azkenean, emakume lagunak bertan behera uzteko eskatzen dio Karen-i 

eta  elkarrekin  uzten  dute  etxea.  Ez  dago  lekurik eroak  diren  edo  eroarena  egiten 

dutenentzat gizartean. 

 

2.2. MATRIZE HIPERMODERNOA. ASKATASUN-AMETSEN AMAIERA.  

2.2.1. Nietzsche abiapuntu. Begirada zeihar bat.

“Ezin da Nietzsche irakurri. Ez behintzat Nietzsche bakar bat. Beti 

ere  dago  Nietzsche  bat  baino  gehiago.  Hautaketa  honek,  hasieratik, 

irakurketa hipotesi jakina suposatzen du. Ezeren gainetik, Nietzsche-ren bati 

jarraitzea suposatzen du, bat ez den bati. Eta gure  kasuan suposatzen du 

Nietzsche-ei  jarraitzen  dien  bati  jarraitzea,  Derrida  jarraitzea:  bat  ez  den 

beste bat. Ez jarraitu, horrenbestez, ez bata ez bestea, jarraitu jarraitu barik” 

(Batzuk, 2002, 181).

“Niretzat  eskailera-mailak  ziren;  igotzeko  beraien  gainetik  pasatu 

behar izan nuen. Baina, eskailera-maila haietan geratu nahi nuela pentsatu 

zuten” (Nietzsche, 1999, 46). 

Bere  buruari  agintzeko  gai  ez  denak,  obeditu  egin  behar  du  (…) 

egiatiak izan – gutxi  izan daitezke.  Eta izan daitekeenak ez du nahi!  (…) 
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baina obeditzen duenak ez dio bere buruari  entzuten!39 (Nietzsche, 1992, 

213-214).

Hegel-ekin psikologikoki zein politikoki beste mundu batera salto egin bazuen 

Modernitateak,  Nietzsche-k,  mendebaldeko  metafisika  tradizionalari  egindako 

kritikarekin, salto berri bat egiteko oinarriak jarri zituen – edo, beharbada, saltoa egin 

ahal izateko bota behar ziren oinarri modernoak kolokan jarri zituen –. Bere garaiak 

salto psikologiko berririk ezagutu ez bazuen ere, mende erdi bat geroago agertzen hasi 

ziren,  motelki  eta  zalaparta  handirik  gabe,  ikuspegi  berriak  zituzten  mailuaren 

filosofoaren  jarraitzaile  gutxi  batzuk;  eta,  horien  ostean,  postmodernoa  zein 

hipermodernoa  den  garai  berriaren  etorrera  aldarrikatzen  zuten  kimu  nietzschetar 

berantiarrak.  Orain,  zergatik  jarraitu  behar  dugu  egun  Nietzsche-z  hitz  egiten? 

Zergatik? Nola? Zertarako?

Bat  egiten  dugu  Jose  Jara-rekin  esaten  duenean  Nietzsche  bere  idatziekin 

pentsarazten  duen  pentsalari  horietariko  bat  dela  (Jara,  1998,  11).  Bere 

pentsamenduak,  oraindik  bere heriotzaz ehun urtera,  polemika eta eztabaida biziak 

sortzen  ditu  egun  ere;  bere  garaiaz  harago  joan  den  pentsalarietariko  bat  da, 

beharbada postmodernismoaren ezaugarri nagusiak marraztu zituena. Bai bere estilo 

kaotiko  eta  aforistikoagatik,  edota  kontraesanez  eta  ezintasunez  beterik  dagoelako 

bere pentsamendua, modu batean edo bestean, Nietzsche inor hotz uzten ez duen 

horietarikoa  da,  oraindik  ere.  Gauzak  horrela,  aipatutako  guztiaz  gain,  uste  dugu 

Nietzsche-ren pentsamendua oso erabilgarri zaigula oraindik ere gure garaiko marko 

kulturala  interpretatu  ahal  izateko;  berak  marraztu  zuen  etorkizunak  eta  egungo 

garaiak badutela neurriren batean antzekotasun nahikorik arreta jartzeko. Ondorioz, ez 

da esan behar, eraiki dugun matrize modernoak Hegel-en pentsamenduan oinarriak 

zituen bezala, eraikiko dugun matrize sadomasokista hipermodernoak Nietzsche-ren 

pentsamenduan  izango  dituela  bereak.  Beste  modu  batean  esanda,  Hegel-en 

pentsamendua erabilgarria izan zaigun moduan matrize modernoa ulertzeko, berdin-

berdin  iruditzen  zaigula  Nietzsche-rena  matrize  hipermodernoaren  nondik  norakoak 

ulertzeko. Orain, Nietzsche-ren pentsamenduaz idatzi nahi duen edozeinek ikusiko du 

berehala  egitasmo  honek  dakartzan  zailtasunak.  Zelan  idatzi  Nietzsche-ren 

pentsamenduaz? Idatzi ahal daiteke bere pentsamenduaz? Zein Nietzsche interpretatu 

behar dugu? Nola? 

Metaforaz  eta  aforismoz  beteriko  idatziek  bilakatzen  dute,  zalantzarik  gabe, 

Modernitateko  filosofoetan  eztabaidagarrienetarikoa.  Nietzsche-rekin  zenbait  urte 

konpartitu zituen Lou Andre Salomé-k berak ere onartzen zuen, Nietzsche bere ideiak 

39 Tesi-egileak euskaratua gaztelerako bertsiotik.
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transmititzen saiatu bazitzaion ere, ez zuela ulertu bere idatzietan adierazi nahi zuena. 

Thomas  Mann-ek  adierazi  bezala,  Nietzsche  irakurtzea  artea  baino  gehiago  da; 

Nietzsche-k  ez  du  arte  hutsa  eskaintzen,  Nietzsche  bera  irakurtzea  ere  artea  da. 

Nietzsche hitzez hitz irakurtzen saiatzen dena,  idatzitakoa literalki  ulertzen saiatzen 

dena,  zeharo  galduta  dago  (Mann,  2002,  130).  Zentzu  berean,  K.  K.  Jaspers-ek 

esango  zuen  Nietzsche-ren  idatziak  serio  hartzen  dituenak,  bertan  esaten  denaz 

txunditurik  geratzen  denak,  ez  duela  eskubiderik  ezta  heldutasunik  Nietzsche 

irakurtzeko  (Jaspers,  Desiato-k  aipatua,  1998,  24).  Heidegger-en  sententziak  argi 

uzten  du  bere  idatziak  ulertzen  saiatzea  dakarren  ezinegona:  “Nietzsche-k  nirekin 

amaitu  du”  (Heidegger,  Hernandez  Arias-ek  aipatua,  2002,  15).  Nietzsche-ren lana 

bukatugabe  dagoen  eskultura  da,  ez Nietzschek bukatu  gabe  utzi  zuelako,  artelan 

biziduna  delako baizik,  etengabe aldatuz  doan lana delako,  atzetik  datozenek lana 

hartu eta berau etengabe eraldatu eta berrinterpretatu dezaketelako (Desiato, 1998, 

25). Halaxe egingo dugu guk ere. 

Mailuaren filosofoa irakurtzea, beraz, lan hermeneutiko gogorra da, Nietzsche-k 

berak  ohartarazten  duen  bezala,  jakin  baitzekien  bere  idatziak  ez  zirela 

Modernitatearentzat ulergarriak: “Hilondoko gizakiei – ni, adibiderako – bere garaiaren 

seme-alabak  direnei  baino  okerrago  ulertzen  zaie,  baina  ozenkiago  entzuten  zaie. 

Zehaztasun handiagorekin esanda: ez zaigu sekulan ulertzen; eta horretan datza gure 

autoritatea” (Nietzsche, 1999, 41). Nietzsche-k uste du filosofiak bere garaiarekin duen 

loturaren izaera esentziala dela guztiz, filosofoak bere garaiarekin kritikoa izan behar 

duela,  beti  ere  bere  garaiaren  aurka  altxatu  beharra  duela  (Deleuze,  1971,  151). 

Horrexegatik,  jakinda bere idatziak ez direla Modernitatean ulertuko,  “denontzat  eta 

inorentzat  ez”  idazten  du,  hausnartzaileentzat  eta  ez  beste  inorentzat,  etortzear 

zeudenentzat, alegia. 

Nietzche-ren  idatziak  hitzez  hitz  hartu  ezin  direnez  gero,  lan  hermeneutiko 

anitzak  zenbait  Nietzsche  ezberdin  erditzen  ditu  nahitaez.  Ondorioz,  Peretti  eta 

Vidarte-rekin batera, uste dugu ez dagoela Nietzsche bakarra irakurtzerik, ez baitago 

Nietzsche bakar bat.  Horrexegatik,  Nietzsche interpretatzeak Nietzsche jakinen bati 

jarraitzea  suposatzen  du  nahitaez.  Anitzak  dira  interpretazio  posibleak  eta,  horrez 

gero,  bere  inguruko  interpretazio  bat  irakurtzen  dugunean  Nietzsche  jakin  baten 

ingurukoa ari gara irakurtzen. Guk, gure aldetik, Nietzsche-k berak benetan zer esan 

nahi izan zuen ezagutzeari uko egiten diogu, komeni zaigun interpretazioa egin ahal 

izateko,  nahi  dugun  Nietzsche  jakin  hori  jarraitzeko,  lan  honen  helburua  ez  baita 

Nietzsche-ren  pentsamenduan  sakontzea,  berau  tresna  gisa  erabiltzea  baizik. 

Ezinbestez,  Nietzsche  asko  daudela  onartzeak aukeran  dauden  posible  guztietatik 

jakin bat aukeratzera behartzen gaitu. Eta, kasu gehienetan, guri halaxe gertatu zaigu 
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ere, Nietzsche bat aukeratzeak zera esan nahi du, Nietzsche-rengana hurbildutako 

hirugarren pertsona batengana ere hurbiltzea, hirugarren pertsona horrek hautatutako 

Nietzsche-rengana.  Honi  deitzen  diote,  Derrida-ri  jarraiki,  Vidarte-k  eta  Peretti-k 

begirada zeiharra (Batzuk, 2002, 182). Begirada zuzenari uko egitean,  Nietzsche-k 

eta bere aztertzaileak bat egiten dute zer dagokion bati eta zer besteari ezberdintzeko 

gai ez garelarik, egia atzean uzten dugularik. Gauzak horrela, Nietzsche ezberdinak 

daudela onartzen dugunetik, eta Deleuze, Derrida edota Foucault-en bidezko begirada 

zeiharra egiten diogunetik, Nietzsche frantsesa hautatu dugu gehienbat,  heterodoxo 

eta  matxinatua den Nietzsche horietariko  bat  (Hernandez Arias,  2002,  110);  eraiki 

dugun matrize hipermodernoa azaldu ahal izateko beharrezkoa dugun Nietzsche jakin 

bat, berau hautatzen dugun unetik Derrida, Deleuze eta Foucault ere – eta beste asko, 

neurri txikiagoan bada ere –hautatzen ditugularik. 

Nietzsche-ren ibilbideari  erreparatzen badiogu,  ikus dezakegu zelan  hasiera 

batean  Erromantizismoaren  ezaugarri  asko  bereak  egin  zituen;  baina, 

Erromantizismoarena  lehendabiziko  eskailera-maila  baino  ez  zen  izan.  Hasiera 

batean,  Schopenhauer  eta  Richard  Wagner-en  eta  orduko  Alemanian  nagusi  zen 

izpiritu  artistiko  eta  literarioaren  eraginpean,  Ilustrazioak  aldarrikatzen  zuen 

arrazionalismoaren aurka altxatu zen. Garai honetan Dionisos erabiltzen du Nietzsche-

k bizitza baieztatzeko berau justifikatu barik, agertzen den oro baieztatuz, mina eta 

sufrimendua  barnean  daudelarik.  Sasoi  honetan  izaera  tragikoa  nagusi  izango  da, 

tragedia  irrika  eta  alaitasunaren  baieztapen  estetikoa  bezala  ulertzen  delarik, 

aniztasunaren alaitasuna (Deleuze,  1971, 29).  Horrenbestez, Nietzsche-k hasierako 

garai erromantikoan tragediaren adierazpen dramatikoari kontrajarriz aldarrikatuko du 

jokalari  alaia  den  heroia.  Eta,  hala  eta  guztiz  ere,  uste  dugu  Erromantizismoaren 

eskailera-maila  arnasa  hartzeko  erabili  zuela  Nietzsche-k,  baina  ez  zuela  bertan 

geratzeko asmorik40;  Ilustrazioaren  aurkako aldarrikapenak,  utopiekiko  mesfidantza, 
40 Habermas-ek  Nietzsche-ren  proiektuan  mundu  modernoaren  atomizazioa  gainditu  ahal 
izateko  Grezia  arkaikora  itzultzeko  nahia  baino  ez  du  ikusten,  eta  ondorioz,  Nietzsche-ren 
ibilbide erromantikoaren froga; Habermas-en aburuz, Nietzsche-k zentzu bitalistan garatzen du 
erromantizismoaren programa, gizaki  modernoari  mito berriak eskaini  nahi dizkion neurrian, 
beti  ere modu estetikoan (Sanchez Meca, 2005, 316).  Ondorengo zenbait  testuk,  kontrara, 
erakusten  dute  Nietzsche-k  uneren  batean  erromantizismoarekin  apurtu  nahi  izan  zuela; 
adibidez “arte erromantikoa errealitate frustrantea mozorrotzeko azken baliabidea da” esaten 
duenean (Sanchez Meca, 2005, 324). Uste dugu, Nietzsche-k metafisikaren aurka egiten duen 
atake bortitzak argi erakusten duela erromantizismoarekiko apurketa. Lehendabiziko sasoian 
dionisiarra  zentzu  erromantikoan  ulertu  behar  bada  ere,  1875  geroztik  ikuspegi 
erromantikoarekiko apurketa  bezala  ulertu  beharra  dago.  Eztabaida ebaztekotan esaten du 
Sanchez Meca-k: “Por un lado, pues, Nietzsche es incompatible con el mesianismo del primer 
romanticismo  con  el  que   se  pretendía  actualizar  el  Cristianismo  en  la  Modernidad;  es 
incompatible también con el  tardorromanticismo  y su nostalgia de losorígenes porque está 
muy presente en él la conciencia moderna  del tiempo orientada hacia el futuro. Pero, por otro 
lado,  Nietzsche se  había visto  obligado  a  fundamentar  su  crítica  a  la  Modernidad en un 
concepto de voluntad de poder como arte que, al no  poderse reducir a los planteamientos  
característicos de su etapa de juventud, tiene que extenderse al  conjunto de su pensamiento 
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unibertsaltasun ororen aurkako mesprezuek eta estetikaren erabilerak ez dutela zertan 

erromantiko bilakatu. Bestetik, erromantizismotik urruntzen duen makina bat arrazoi 

egonik  ere,  nagusiki  nabarmentzen  da  heziketa  estetikoaren  bidezko  kulturaren 

berrikuntza  aldarrikatzen  duen  proiektu  erromantikoaren  aurkako  altxamendua, 

pentsalari alemaniarraren ustez, proiektu hau bizi dugun mundu faltsua eta bilatzen 

den errealaren arteko dualismo metafisikoan oinarritzen delako (Sanchez Meca, 2005, 

289). 

Behin Schopenhauer eta Wagner-ekin harremana hautsi eta gero, Nietzsche-k 

eskaileran gora egiten du eskailera-maila berri batean geratzeko, berriz ere arnasa 

hartzeko – ondoren, aurrera jarraitu ahal izateko, noski –. Une honetan nabarmenki 

ikus  daiteke,  gure  ustez,  kritika  ilustratuaren  eragina.  Baina,  Erromantizismoarekin 

gertatu bezala, kointzidentziak abiapuntua baino ez dira, eskailera-maila hori atzean 

uzteko beharrezko urratsa41.  Ilustrazioaren garaian den-dena jarri  behar  bazen ere 

benetako kritika baten menpe, Nietzsche-k ikusi zuen azkenean ez zela holakorik egin. 

Kant-ekin Jainkoaren gaixotasuna egoera larrian sartzen bada ere, Nietzsche izango 

da  azken  batean  bere  heriotza  diagnostikatuko  duena;  Nietzsche-k  ikusi  zuen 

Ilustrazioa Jainkoa bere lekutik kentzen saiatu zela, baina Niaren ordez baino ez zuela 

egin. Jainkoarengan sinestetik, Nian sinestera pasatu ziren; bai kimera hutsa den Ni 

pentsatzaile cartesiarra, bai ilusio hutsa den Ni transzendental kantiarra. Bi autoreei 

eginiko  kritika  bortitzarekin,  esan  daiteke,  zentzuren  batean  behintzat,  Nietzsche 

ilustrazioaz  harago  joan  zela,  edo  behintzat  saiatu  zela,  kontra-argitzailea bilakatu 

zelarik (Nietzsche, 2004, 13-14); Ilustrazio erradikaletik kontra-ilustrazio erradikalera 

pasatu  zen,  Ilustrazioaren  Ilustrazioa  gauzatu  nahi  zuelarik  (Nietzsche,  2004  7). 

Gauzak horrela, ematen du izpiritu aske nietzschetarrak proiektu ilustratua onartzen 

duela, baina harago joan nahi duela, azkenik. Eta, Menschliches, Allzumenschliches.  

Ein Buch für freie Geister lanak izaera ilustratzailea duen arren, argi geratzen da gure 

asimilándolo así a su Romanticismo inicial” (Sanchez Meca, 2005, 332). 
41 Bai Kant-ek eta bai Nietzsche-k bat egiten dute Modernitatearen ezaugarri batzuen kritikan. 
Kant-ek,  gizateriaren zati handi bat adingabetasunean ikusten bazuen alferkeriak eta beldurrak 
gidaturik, tutoretza politiko, erlijioso zein bestelakoen menpe, Nietzsche-k ere, zentzu berean, 
esango  du  filosofatze  moderno  oro  gobernuek,  elizak,  ohiturak  zein  gizakien  koldarkeriak 
mugatzen  dutela  (Nietzsche,  2000,  79).  Biek  ikusten  dute,  azken  batean,  Modernitatean 
gizakiak  bere  girgiluak  apurtu  behar  dituela  bere  bidea  berak  askatasunez hautatu  dezan.  
Baina, autore askok nabarmendu bezala, Kant-ek eta Nietzsche-k zenbait ikuspegi konpartitzen 
bazituzten ere, Nietzsche-k Kant-ez harago joan nahi izan zuen. Zaratustra-k azaltzen dituen 
hiru  eraldaketei  dagokienez,  Ilustrazioak  aldarrikatzen  zuen  gizaki  adin-nagusiak  ez  zuen 
inolako  zerikusirik  ez  lehoiarekin  ez  umearekin.  Moral  kantiarrak  gameluak  baino  ez  ditu 
sortzen  ezinbestean,  beren  buruei  aginduak  edo  inperatiboak  ezartzen  dizkioten  gizakiak 
(Avila,  1999, 31);  eta gizaki  honek ez dauka inolako zerikusirik  Nietzsche-k beharrezkotzat 
zuen lehoiarekin, azken honek, gizaki nagusi bezala, balio berriak sortzeaz gain bere nahia 
inperatibo kantiarraren gainetik jarri nahi duelako. 
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ustez horixe gainditu beharreko eskailera-maila baino ez zela izan, ondorengo Horrela 

mintzatu zen Zaratustra lanean ilustrazioaz harago joan nahi duelako.

Nietzsche-k  uste  zuen  gizateria  ez  zegoela  osotasun  unitariotzat  hartzerik, 

bizimodu ezberdinen aniztasuna bezala, baizik. Horrexegatik ez zuen sinisten hobera 

doan  gizateriaren  eboluzioan.  Ondorioz,  gizarte  baketsu  eta  askeak  imajinatzen 

zituzten  utopia  iraultzaileekiko  mesfidantza  agertzen  zuen  maiz  bere  lanetan. 

Horrenbestez,  Nietzsche-k  ezin  du  onartu  Ilustrazioaren  proiektu  historikoa;  eta 

zentzuren  batean, ilustrazioaren zenbait pentsalari ere ez, Götzen-Dämmerung, oder:  

Wie man mit dem Hammer philosophirt laneko  jasan ezin ditudan autoreak kapituluan 

aitortu  bezala  (Nietzsche,  1999,  99).  Ukaezina  da,  Deleuze-k  adierazi  bezala, 

Nietzsche-k jaso zuela Kant-en eragina, baina, bestetik, bazuela Kant bera gainditzeko 

irrika  bat  ere,  bien  arteko  norgehiagoka  bat.  Nietzsche-k  kantismoaren  eraldaketa 

erradikala  bilatu  eta  aurkitu  zuen,  Kant-ek  berak  traizionatu  zuen  kritikaren 

berrasmakizuna  (Deleuze,  1971,  77).  Nietzsche-k  sentitzen  zuen  Kant-ek  kritika 

traizionatzeaz  gain,  konprometitu  eta  alferrik  galdu  zuela  hasiera-hasieratik;  eta, 

horrexegatik,  Zur Genealogie der Moral. Eine Streitschrift lanean saiatu zen Kant-en 

Arrazoi hutsaren kritika lana berregiten (Deleuze, 1971, 125). Nietzsche-k horixe bera 

kritikatzen  zion  bereziki  Kant-i,  bere  kritika  osoa  amaiera  arte  eraman  ez  izana. 

Perspektibismo  falta  izanik,  arrazoia  bera  arrazoiaren  bidez  kritikatzen  saiatu  zen 

berau  akusatu  eta  epaile  bihurtu  zituelarik,  eta  ondorioz,  amaitu  zuen  benetako 

ezagutza,  erlijio  eta moralean sinisten.  Arrazoi  zientifikora murrizturik  geratzen den 

arrazoia, Ilustrazioak berak goratu zuena, erradikalizatu nahi du Nietzsche-k arrazoiak 

dituen  ezaugarri  suntsitzaileak  arrazoia  beraren  aurka  zuzenduz.  Susmoaren 

filosofoak  sentitzen  zuen  tradizio  filosofikoak  zentzuak  ukatu  eta  baztertu  izana 

arrazoiaren  mesederako,  zentzuen  testigantzak  faltsutzearen  kausa  arrazoia  bera 

denean (Nietzsche, 1999, 56). Kant berak eginiko kritiken menpe geratu zen, kritika 

kantiarra gertakizun huts bilakatu zelarik. Kant-ek arrazoi teorikoaren bidez ideien eta 

idealen  mundua  ukatu  bazuen  ere,  bere  arrazoi  praktikorako  berreskuratu  zituen 

azkenean, Jainkoa bera bere etikaren hiru oinarrietariko bat bilakatu zelarik, eta kritika 

teorikoa herrena utziz. Nietzsche-k lehenago apurtutako kaiolara itzultzen den azeria 

bezala ikusten zuen Kant (Klossowski, 2004, 27). 

Bada egotzi zitzaion bestelako eskailera-maila bat ere, askok eta askok ikusi 

baitzituzten  Nietzsche-ren  botere-nahia  eta  betiereko  itzuleraren  eta  garaiko 

darwinismoaren artean antzekotasun anitz; baina, hauxe, berriz ere, beste eskailera-

maila bat baino ez zen – bizitza osoa Nietzsche-ren pentsamendua ikertzen ibilitako 

Colli-k adierazi  bezala,  pentsalari  alemaniarraren liburutegian ez zegoen Darwin-en 

edota darwinismoaren inguruko liburu bakar  bat  ere ez;  bai,  ordea,  Lamarck-enak, 
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honen  ikuspegiak  eragin  ez bazuen ere –.  Zentzu honetan,  proiektu  modernoaren 

gizaki unitarioaren aurrean esango du Nietzsche-k: Gizakia kaosa da42. Gizakia ez da 

pentsatzen  duen  subjektua,  pentsamenduak  gainera  datozkion  aniztasuna  baizik. 

Gizakia pertsona ezberdinen, subjektu ezberdinen, arteko barne harreman soziala da. 

Izaera ezberdin hauek guztiek burua ateratzen dute egoeraren arabera, une orotan 

beharrezkoa eta egokia den errola betetzeko. Modernitateak aldarrikatzen zuen gizaki 

unitarioaren aurrean, Nietzsche-k indar aniztasuna baino ez du ikusten, beraien arteko 

borrokekin  gorputza  gudu-zelaia  bilakatzen  duten  barne  subjektu  eta  pertsona 

aniztasuna. Indar ahulenak ere menderatzaile izatera bultzatzen duen nahi  quantum 

bat dauka. Gizakiak, ondorioz, bere baitan elkar menderatzea bilatzen duten botere-

nahi  mordoa  dauka.  Horrez  gero,  niaz  edo  subjektuaz  mintzatzen  garenean  indar 

kontzentrazio  bat  adierazten  ari  gara.  Gorputza,  Nietzsche-rentzat,  elkarren  aurka 

borrokatzen den indar aniztasuna da, eta era berean, beste gorputzekin ere lehian 

ibiltzen den  botere-nahia. “Gorputzaren kohesioa niarena da” (Klossowski, 2004, 53). 

Behin  indar  batek  besteak  hartu  dituenean  mendean  finkatzen  da  gorputza,  eta 

honekin  batera  nia;  baina  ez  betirako,  gorputza,  niarekin  batera,  hamaikatan 

eraldatzen baita fisionomia bakarra osatu arte. Behin barne indarrek beren quantum-a 

gutxitzen eta murriztuz doazen neurrian finkatzen da gizabanakoaren izaera, horrela 

bere izaera, malgu eta dinamikoa apurtzen delarik. Baina, gizabanakoa anitza denetik, 

plurala,  zaila  oso  egiten  zaio  etengabe  izaera  finko  bati  heltzea  Modernitatearen 

aldarrikapenari  jarraituz.  Baliteke,  zentzu honetan,  egokiago izatea  gu erabiltzea  ni 

baino; izan ere, plural singularra, edo singular plurala, gara – Nietzsche-ren aurretik 

Leibniz-en monadologiak zein beste batzuek ere aldarrikatu bezala –.  Baina singular 

plurala izateak ez du esan nahi, Nancy-ri jarraituz, jatorrizko unitatea zatitu denik, ezta 

jatorrizko aniztasuna batu denik, jatorritik unitatea plurala dela baizik – bata ezin da 

zatitu  baina  bat  baino  gehiago  da  beti  ezin  baita  bat  zenbatu  bat  baino  gehiago 

zenbatu barik – (Nancy, 2006,55). 

42 Nietzsche-k  ez  du  Ni  osoan,  subjektu  pentsatzaile  cartesiarrean,  sinisten,  ezkutuko  ni 
ezberdinen arteko botere harremanean baizik. Gizakia Nietzsche-rentzat, horrez gero, elkarren 
aurka borrokatzen diren bizitza-indarren multzoa da, pentsamendu indarren multzoa (Deleuze, 
1971, 15). Subjektu, Nia edota indarra bezalako hitzak zeinuak baino ez dira, hizkuntza-jokoak. 
Subjektua, nahien aniztasuna ezkutatzen duen asmaturiko irudipenezko unitatea baino ez da – 
kategoria  linguistikoa,  komodina  edo  eraketan  dagoen estruktura  bat  (Butler,  2001,  21)  –. 
Pentsalari  alemaniarrarentzat,  ondorioz,  pentsamenduaren  jatorria  subjektua  denaren 
baieztapen cartesiarra faltsua da, pentsamenduak ez baititu Ni edo subjektu batek sortzen, eta 
are gutxiago subjektuak berak nahi duenean. Pentsamenduak gainezka egiten dio subjektuari, 
pentsamenduak berak nahi duenean nagusitzen zaiolarik. Gauzak horrela, Nietzsche-k uste du 
benetan ez dagoela  pentsatze  arrazionalistarik,  hauxe beste  abstrakzio  bat  baino ez dela. 
Horrenbestez,  esan  daiteke  Nietzsche-rena,  pentsamenduak  sorturiko  Nia  ezabatuz, 
subjekturik gabeko indibidualismoren bat dela (Avila, 1999, 204). 
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Esandako  guztiarekin  ere,  ez  dago  gorputza  neurgarriak  diren  baldintza 

biologiko  edota  irriketara  murrizterik;  gorputza,  Nietzsche-rentzat,  botere-nahia  da, 

indarren  sintesiaren  printzipioa,  non  botere-nahia  bera  ere  ez  den  indar  huts  bat, 

baieztapen tragikoa baizik;  ez da naturaren indarra, ezta irrika biologiko irrazionalak 

ere,  boterearen bilaketa amaigabea baizik  (Sanchez Meca,  2005,  124-126).  Zentzu 

honetan,  gorputzaren  botere-nahia  eta  indar  aniztasunaren  arteko  harremana 

beharrezkoa  da,  indarrek  botere-nahiaren  zentzua  determinatzen  duten  bezala 

determinatzen  duelako  botere-nahiak  barne  indarren  izaera.  Nietzsche-k 

Schopenhauer-en eragina izan bazuen ere,  ez dago botere-nahi  nietzschetarra eta 

bizi-nahi  schopenhauertarra  berdintzerik,  gizabanako  batek  gauza  asko  estimatu 

ditzakeelako bizitza bera baino gehiago. Botere-nahia ez da, ondorioz, nahi hedonista 

edo  eudemonista  hutsa,  zoriontasuna  eta  plazera  ez  baitira  azken  helburuak, 

ondorioak  baizik;  ezta  bizirautera  bultzatzen  gaituen  garapen  baten  ondorioa  den 

nahia,  askok  horrela  ikusi  nahi  izan  badute  ere,  pentsalari  alemaniarraren  aburuz 

gizakia bere patuaren jaun eta jabe delako, bere eskuetan baitago dena ongi joatea. 

Gizaki  ororengan  bizi-nahiarekin  berdindu  ezin  daitekeen  botere-nahia  dago,  asko 

horren jakitun ez badira ere. Gizabanako bakoitzari dagokio bere baitan berezkoa duen 

botere-nahia  aurkitzea,  horrez gero.  Hala  ere,  botere-nahia  ez dago Hobbes edota 

Hegel-en nahiekin berdintzerik,  azken bi hauek nahia botere gehiago lortzeko bidea 

bezala ulertzen baitute. Nietzsche-k deskribatzen duen botere-nahiak ez du, Deleuze-n 

hitzetan,  boterea  deseatzen;  ezta  menderakuntzarik  ere  –  botere-nahiak  ez  du 

moralaren  ukapena  bilatzen,  menderakuntza  eta  menderatzaile  eta  menderatuen 

arteko tentsioa mantentzen duen dualismoaren ukapena baizik; menderakuntza eredu 

horrek baino ez gaitu eramaten bide okerretik (Schutte, 2000, 134) –; inondik inora 

ohorea, ospea edo arrakasta lortzeko bidea.  Nietzsche-k aldarrikatzen duen botere-

nahia, azken batean, dena eraldatzea bilatzen duen nahia da, suntsitu, gainditu eta 

sortzea bilatzen duen nahia. Autoreak Zaratustra-ren bidez esaten duen bezala, “beti 

ere suntsitzen du sortzailea izan behar duenak” (Nietzsche, 1997, 100). 

2.2.2. Sadomasokismo hipermodernoaren psikea. 

Nietzsche-ren botere-nahiak behin betiko amaitu nahi du menderakuntzarekin 

berdinen  arteko  lehiari  ekiteko,  Modernitatean  Hegel-en  dialektikak  bere  horretan 

mantentzen duen menderakuntza-harremana gainditzeko,  azken honek nagusia  eta 

esklaboaren  arteko dialektikaren  analisiarekin  demostratzen baitzuen egungo gizaki 

menderatzailea atzoko menderatzailearengandik sortu izan zitekeela. Hasiera batean, 

auto-kontzientzia  bi  aurrez  aurre  topatzen  direnean,  bietatik  batek  menderatuaren 
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papera  hartzen  du  jarraian  bizitzagatiko  borrokan  heriotzaren  beldur  delako. 

Heriotzaren mehatxupean esklaboa bilakatu den auto-kontzientziak bestea nagusitzat 

hartzen du, menderatzailetzat. Koldarkeriagatik esklaboa nagusiaren menpe jartzen da 

bere bizitzagatik erregutzen, eta, erregutzerakoan, ikasten du esklaboaren hizkuntza 

menderatuak,  nahirik  gabeko  obedientzia,  sumisioa.  Orain,  menderatuarengan 

nagusitzen hasten da gaitasun praktikoa bat auto-kontrolaren bidez auto-satisfazioari 

uko egiten dion  neurrian.  Gutxika,  menderatzaileak  berak  behar  duenaren berri  du 

esklaboak eta egoerari buelta emateko aukera duela sumatzen hasten da. Aldi berean, 

baina kontrara, bere baitan bilduz doa menderatzailea esklaboarekin amaitu ezin duela 

eta  bere  beharra  duela  sumatzen  hasten  da,  gauzen  aurrean  zuen  nagusitasuna 

galduz doalarik. 

Nietzsche-k  Hegel-en  dialektika  gainditu  nahi  du,  azken  hau  esklaboek 

marrazturiko  teatroa  baino  ez  da-eta,  benetako  eraldaketarik  bilatzen  ez  duen 

esklaboaren gidoia delako non nagusia omen den menderatzailea menderatua bezain 

esklaboa den. Gizabanakoen artean adoretsuenak ere gutxitan du benetan dakienari 

aurre egiteko adore nahiko (Nietzsche, 1999, 39), eta, horrenbestez, menderatzaileak 

ez  du  onartu  nahi  benetan  menderatuaren  beharra  duela,  menderatuak 

menderatzailearen beharra duela onartzen ez duen bezala; baina ez hori bakarrik, egia 

hegeliarraz gain Nietzsche-k nabarmentzen du biengan benetan onartu nahi ez duten 

beste sentimendu bat ere badela, ez batak ez besteak ez duela bestearen beharrik eta 

adoreaz  baliaturik  barnean  badutela  menderakuntzarekin  amaitzeko  indar  nahiko. 

Hegel-en  dialektikan,  azken  batean,  menderatzaile  sadikoa  menderatu  masokista 

bezain  esklaboa  da,  Nietzsche-ren  aburuz,  izan  ere  biek  dute  oztopoen  aurrean 

erreakzionatzeko  gai  ez  den  botere-nahi  ahul  bat,  eta  botere-nahi  ahul  oro  da 

degenerazio  formaren  bat  (Nietzsche,  1999,  64).  Menderatuak  nagusiarekiko 

mendekotasuna  agertzen  duen  bezala  koldarkeriak  bultzaturik,  nagusiak  ere 

nolabaiteko  mendekotasuna  agertzen  du,  ezkutukoa  bada  ere,  menderatzailearen 

beharra duenez gero, esklaboarengandik askatzearen ideia hutsak beldurtzen duelarik. 

Gauzak  horrela,  Nietzsche-rentzat  esklabo  eta  nagusi  hegeliarrak  ahulak  eta 

dekadenteak dira neurri berean, esklaboak edo erreaktiboak, zentzu nietzchetarrean. 

Modernitateko  gizakien  artean  gehiengoa  nagusi  edo  esklaboa  da, 

esklabo(erreaktibo)ak  azken  batean,  den-denek  baitute  gauza  bakar  bat  buruan: 

biziraupena. Esklaboak edozer gauza egingo du nagusiak bere bizitzarekin amaitu ez 

dezan, horretarako sumisioetan lotsagarriena ere pairatu behar badu. Zentzu berean, 

sadikoak badaki  bizirauteko esklaboaren beharra duela,  esklaborik  gabe harremana 

bukatuko litzatekeelako, eta harremanarekin bizitza. Hala ere, gizateriaren gehiengoak 

biziraupena  bilatzearen  arrazoia  edo  kausa  ezin  dugu  espeziearen  biziraupenean 
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kokatu, hasieratik inprimatua izan zaion artalde-senean baizik. Horren sakon du gizaki 

orok sen hori  non gure espeziaren esentzia  ere  bilakatu  den.  Ondorioz,  esklaboak 

diren gizakiek edozer gauza egingo dute bizirauteko; berdin du gorrotatu, menderatu 

zein menderatua izan horrekin guztiarekin irauten badu bizirik. Horrenbeste erotu du 

sen horrek gizakia  non gainontzeko animalien  gainetik  biziraun  nahi  duen animalia 

alditsu  eta  fantastikoa  bilakatzera  heldu  den.  Modernitateko  gizaki  esklabo  eta 

dekadenteak ez du oraindik  ulertu bizitzaren arrazoiarenganako fedea zentzugabea 

dela  eta  espeziearen  garapenean  oztopo  bat  dela  (Nietzsche,  1998,  31-33). 

Horrenbestez,  Nietzsche-rentzat  gizakiaren  historia  nihilistan  esklaboak  izan  dira 

nagusi,  barne  indarren  arteko  borrokan  indar  zentripeto  eta  erreaktiboak  nagusi 

dituzten  gizakiak,  botere-nahi  ahula  duten  gizakiak;  menderatu  zein  menderatzaile 

izan,  boterea izan edo ez,  botere-nahi  ahuldun gizakia  beti  da esklabo.  Nihilismoa 

garaile  ateratzen  denean  botere-nahiak  sortu  nahi  izateari  uko  egiten  dio 

menderakuntza hutsa bilatzeko (Deleuze, 2000, 33-35). 

Modernitateko  matrize  sadomasokistak,  Hegel-en  dialektikaren  eraginpean, 

menderatzailea edo nagusia sadikoarekin eta menderatu edo esklaboa masokistarekin 

berdintzen bazituen ere,  Nietzsche-k ikuspegi  berria agertzen digu.  Lehenago esan 

bezala,  mailuaren  filosofoarentzat,  gorputza  fenomeno  anitza  da,  indar  ezberdinez 

osaturik baitago; eta, gizaki oro denetik indar aniztasun bat gizaki orok botere-nahi bat 

du, barneko indarrek determinaturiko botere-nahia. Baina, gizaki guztien botere-nahia 

ez da berdina izango, barne indarrak berdinak ez diren neurrian. Nietzsche-k bi indar 

mota  bereizten  zituen,  aktiboak eta  erreaktiboak,  eta,  horrez  gero,  bi  botere-nahi 

ezberdin, aktiboa eta erreaktiboa. Gizabanakoa aktiboa eta sortzailea izango da beti 

ere  bere  botere-nahia  aktiboa  den  neurrian,  hau  da,  bere  barne  indarren  artean 

gehiengoa  aktiboa  denean;  kontrara,  gizabanakoa  ahula  eta  erreaktiboa  izango  da 

bere  botere-nahia  erreaktiboa  denean,  bere  barne  indarren  artean  gehiengoa 

erreaktiboa eta zentripetoa denean, barnerantz zuzentzen denean, indar erreaktiboak 

aktiboei gailentzen zaienean. 

Nietzsche-k  esklabo  deitzen  duen  hori  gizaki  erreaktiboa  da,  esklaboen 

moralduna  izanik  bere  baitan  artaldearen  kontserbazio-sena  nagusi  duen  gizakia 

ahula; eta horrez gero, ez dago gizaki erreaktiboa edo esklaboa eta masokista edo 

menderatua berdintzerik – Hegel-en pentsamenduan oinarrituriko matrize modernoak 

bereizten  zituen  esklabo-menderatu-masokistak  eta,  bestetik,  nagusi-menderatzaile-

sadikoak  –.  Esklaboaren  ezaugarri  nabarmenena,  Nietzsche-ren  aburuz,  indar 

aktiboen murrizketarekin batera nagusitzen den erresuminez blaituriko mina da. Indar 

erreaktiboak gailentzerakoan botere-nahia mendeku-nahi bilakatzen da, menderatzaile 

zein menderatuaren formapean bada ere. Hala ere, kuantitatiboki askoz murritzagoa 
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izanik  ere,  historian  holakorik  aurkitzea zaila  bada ere,  bada esklaboaz gain  beste 

gizaki mota bat, lehenago esan bezala. Jaun moralduna edo gizaki aktiboa, esklaboak 

ez bezala, barne indar erreaktiboak neutralizaturik ditu botere-nahia aktiboa bilakatzen 

delarik. Indar erreaktiboak geldirik dituenez ez dira gizabanakoaren aurka zuzentzen 

erresuminak sorturiko mina uxatzea lortzen duelarik. Erresuminak gidatzen ez duenez 

botere-nahia  ez  da  mendeku-nahia.  Horrez  gero,  gizaki  aktiboak  ez  du  besteen 

beharrik bere burua baieztatzeko, ez baitu inor mendean hartu nahi horretarako, ezta 

inoren menpe egon nahi ere. Honek ez du esan nahi aurkaririk behar ez dituenik, izan 

ere, gizaki aktiboak beste indar edo botere batzuk behar ditu aurrez aurre indarberritu 

eta  aurrera  egin  ahal  izateko;  horrexegatik,  aurkariak  behar  baditu  ere,  ez da inor 

mendean  hartzeko  edo  norbaiten  mende  egoteko,  bere  botere-nahia  sendotu  eta 

garatzeko baizik, ez baitu inoren beharrik izateko; berdinen arteko borroka bilatzen du, 

eta inoiz ez maila baxuagoa dutenekin. 

Laburbilduz,  Hegel-entzat  bi  gizaki  mota  bazeuden  –  menderatu-esklabo-

masokistak  eta  menderatzaile-nagusi-sadikoak  –,  Nietzsche-ren  aburuz  ez  dago 

esklaboa  (esklabo-moralduna)  menderatuarekin  parekatzerik,  menderatzaileak  ere 

menderatuak  bezain  esklabo  izan  daitezkeelako.  Berdin-berdin  bigarren 

berdintasunarekin.  Nietzsche-rentzat  ez  dago  jauna  (jaun-moralduna) 

menderatzailearekin  berdintzerik,  menderatuak  menderatzaileak  bezain  jaun  izan 

baitaitezke. Hegel-entzat mailaketak adierazten du nor den sadikoa eta nor masoka – 

menderatua  beti  masokista  da,  eta  menderatua  beti  sadikoa  –;  Nietzsche-rentzat, 

ordea,  mailaketak ez du adierazten zein den zein,  barneko botere-nahiaren izaerak 

baizik – menderatu zein menderatzaile izan, masokistak eta sadikoak beti dira botere-

nahia  erreaktibodunak;  botere-nahi  aktibodunek,  ordea,  menderakuntza-harreman 

sadomasokistatik ihes egiteko bideak bilatuko dituzte –.  

2.2.2.1. Gizaki sadomasokista.

Zaila da jakitea zein lekutan gauden43 (Sloterdijk, 2007, 193).

Autonomian  eta  arrazionaltasunean  oinarrituriko  Modernitatean  nagusi  den 

paradigma kulturalean,  lehenago adierazi  bezala, menderatua konturatzen da berak 

ere eskubide osoa duela menderatzaile izateko eta besteren bat mendean hartzeko, 

botere-harremana  hautsi  barik  egoerari  buelta  emateko;  eta,  bestetik,  ez  batak  ez 

besteak onartu nahi ez badute ere, biek elkar behar dutela nahitaez – sadikoak eta 

masokistak –. Paperak aldatzeko gaitasuna baldin badute ere,  beti  dira sadiko edo 

43 Tesi-egileak euskaratua gaztelerako bertsiotik.
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masokista,  baina  ez  biak  aldi  berean.  Gizabanakoa  masokista  gisa  arituko  da 

menderatua den neurrian, baina sadiko peto-petoa bilakatuko da menderatzaile izatea 

lortzen badu.  Bestetik,  matrizetik  at,  dialektika  bortitzetik,  aldendu  nahi  den  izpiritu 

librerik ere agertzen da Modernitatean, etengabean bera fagozitatu nahi duen sadikoen 

eta  masokisten  harremanaren  aurka  egin  behar  duen  gizaki  aktibo  eta  sortzailea. 

Egun,  hipermodernoa  eta  globalizatua44 den  garai  honetan,  Modernitateko  zenbait 

oinarri hankaz gora jarri izan badira ere, gizakiak jarraitzen du lehen bezala besteei 

loturik.  Jada  gizarteak,  subjektuak  zein  kontzientziak  modernizatzeko  ereduen 

44 Zer da globalizazioa? Terminoaren adiera anitzen artean, guk Giddens-enari helduko diogu.  
Pentsalari ingelesak esan bezala, globalizazio bezala ulertzen da gero eta nabariago geratzen 
hasia dela mundu bakarrean bizi dugula guztiok, gizabanakoak, talde ezberdinak zein nazioak 
gero  eta  elkarren  menpekoagoak  direlarik  (Giddens,  2007,  69).  Globalizazioa  prozesu 
ekonomiko, teknologiko, sozial zein kulturala da eskala itzelean non mundu osoko herri guztien 
arteko komunikazioa eta elkarmendekotasuna geroz eta handiago den. Baina ez hori bakarrik. 
Globalizazioa askok pentsatzen dutena baino askoz konplexuagoa da ez baitago gizartearen 
alor  bakar  batera  murrizterik.  Globalizazioa  faktore  politiko,  ekonomiko  eta  kultural  askoren 
arteko  konjuntzioak  sortzen  du;  eta,  bestetik,  ez  da  fenomeno  batere  berria.  Orain  arte 
filosofiaren historia deitu izan den hori, salbuespenik gabe, materialaren eraikuntza zuzenen 
bidez eta biolentziaz egin nahi izan dutenen ametsetako sistema bilduma baino ez da izan 
(Sloterdijk,  2007,  20),  eta,  horrez  gero,  historia  unibertsalaz,  edota  izenondorik  gabeko 
historiaz, hitz egin behar bagenu, zalantzarik gabe, globalizazio lurtarraren garaiaz hitz egingo 
genuke  (Sloterdijk,  2007,  189-190).  Gauzak  horrela,  bada  Modernitate  osoan  zehar 
globalizazioaren  sustrairen  bat  ikusterik;  izan  ere,  Modernitatea  bera  intrintsekoki 
globalizatzailea da, zalantzarik gabe. Modernitatean espazioa eta denboraren arteko distantzia 
geroz eta handiago egiten da beste garaiekin konparatuz, eta mundializazio horrekin lurrean 
zehar zabaltzen da geroz eta sendoagoa den sarea (Giddens, 2004, 67-68). Egoera berria oso 
konplexua bilakatu da eta gure tresna zaharrek ez dute dagoeneko balio diagnostiko egokiak 
egiteko; ondorioz, globalizazioak  “ikusle global” bihurtzen gaitu. Eszeptikoen – globalizazioaren 
inguruko guztia handietsi egin dela eta egungo elkarmendekotasun maila lehenago ere ezagutu 
izan  duela  gizakiak  aldarrikatzen  dute.  Hauen  ustez,  XIX.  mendeko  prozesuaz  ez  da  oso 
bestelakoa  egungo  globalizazioa  delakoa  –,  hiperglobalizatzaileen –  Hauen  ustez  badago 
globalizazioa handiesteko arrazoi  nahikorik  fenomeno honen ondorioak ia  edonon pertzibitu 
daitezkeelako. Orden berri baten aurrean aurkitzen gara zeinetan gobernu nazionalek geroz eta 
eragiteko indar eta garrantzi gehiago galtzen ari diren – eta  transformazionisten – muturreko 
aurreko bi ikuspegien artean kokatzen dira. Hauen ustez, gure gizarteak eraldatzen ari diren 
fenomenoen  atzean  dagoen  indar  esentziala  globalizazioa  dela  onartzen  dute,  eta  ordena 
globala eraldatzen ari dela, noski, baina beti ere zaharrak eta tradizionalak diren joera ugari  
mantentzen direlarik oraindik gurean. Nazioei eta gobernuei dagokienez, transformazionisten 
aburuz, ez dira beraien soberania galtzen ari, egoera berrira egokitzen baizik, ez baikara bizi 
estatuaren  inguruan  biratzen  duen  munduan  (Giddens,  2007,  79-81)  –  artean  baliteke 
errealitatetik hurbilen dagoen ikuspegia hirugarrena izatea. Uste dugu zalantza barik zer edo 
zer aldatzen ari dela, eszeptikoek horrela ikusi nahi ez badute ere. Baina, hiperglobalizatzaileen 
aurka,  Giddensekin  batera,  uste  dugu  aldatzen  ari  den  zer  edo  zer  horren  kausa  ez  dela 
ekonomikoa soilik.  Estatu nazionalek ezin dute elkarmendekotasuna ukatu eta jarraitu beste 
nazioei atzea ematen. Beraien arteko mugak geroz eta malguagoak dira eta, horrez gero, Beck-
ek  adierazi  bezala,  globalizazio  informatiboaren aurrean  aurkitzen  gara  (Beck,  2007,  49). 
Jakina  da,  bestalde,  munduko  punta  batean  isuritako  hondakinek  eragina  izan  dezaketela 
munduko  beste  puntan  ere.  Kasu  honetan,  globalizazio  ekologikoaren aurrean  ere  egongo 
ginateke. Egun, musika eta kulturarekin orokorrean, nabaritzen da berriz ere nazioen arteko 
mugak geroz eta malguagoak izateaz gain kulturenak ere holakoak direla, zentzu eta norabide 
guztietan  bidaiatzen  baitute  mundu  osoko  kulturek  globoaren  beste  bazterretara.  Hauxe, 
globalizazio  kulturala  litzateke (Beck,  2007,  50-53).  Honetatik  guztiatik  ondorioztatu  daiteke, 
dena  bilakatzen  hasia  dela  modu  kontziente  eta  gartsuan  geroz  eta  globalagoa.  Modu 
globalean  sortutako  arazoen  zabortegi  bilakatu  dira  gure  gizarteko  hiriak  eta,  horrez  gero, 
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amaieraren  eta  menderakuntza  sistema  berrien  aurrean  topatzen  gara. 

Berdintasunaren izenean autoritate eta hierarkia ororenganako mesfidantza da nagusi 

eta,  ondorioz,  Modernitateko  adituek  ez  dute  jada  lehengo  estatusa  eta  eragina 

gizartean. Ondorioz, Modernitateko programazioko instituzioek – familiak, Elizak, etab. 

– lehen zuten garrantzia eta eraginkortasuna galdu dute neurri handi batean. Oraindik 

ere Modernitatean bezala askeak eta autonomoak direla uste duten, baina ez diren, 

gizabanakoak  ekoizten  dira,  egungo  instituzioek holako  subjektuak  nahi  baitituzte; 

baina,  orain,  askatasuna  eta  autonomia  ez  dago  rol  finko  batek  determinaturik, 

abenturak eta esperimentazioak baizik – jada ez zaio diziplinarik ezartzen subjektuari, 

ez da subjektu esperimentaturik behar; kontrara, motibatua eta esperimentazio berriak 

izateko  irrikatan  dagoen  subjektua  baizik  –.  Bestetik,  Lyotard-ek  esan  bezala, 

Modernitateko errelato handiek ere galdu dute beraien garrantzia eta jada gizakiak 

proiektu handiekiko itxaropena galdu du; egun, jainkozko planen zein naturalenganako 

mesfidantza  nagusitu  da,  eta  hori  guztiari  lehen  aipaturiko  autoritate  eta 

hierarkizazioarekiko mesfidantza gehitzen badiogu, gizakia bakarrik aurkitzen da bat-

batean  kanpoan  bestelako  oinarririk  aurkitu  beharrarekin.  Narrazio  handien 

gainbeherarekin  desertuarekin  topatzen  da  gizakia  ezinbestean,  arrisku  mordoaren 

mehatxupean. Noraez honetan ondo ainguraturik zegoen Modernitateko gizakiak bide 

uzten  dio  fedea  edo  oinarri  bila  dabilen  gizaki  hipermodenoari.  Norberarenganako 

konfiantza  galduriko  gizakiak  nagusitzen  diren  neurrian,  euskarriren  bat  bilatzen 

dutenak  geroz  eta  gehiago  direnez  gero,  agertzen  hasiak  dira  aspalditik  ziurtasun 

berriak eskaini nahi dituzten konfesore, sendagile eta aholkulari – aditu – berriak. Eta, 

terapeuta  adituekin  batera  hedatu  dira  ziurtasun  sistema  mordoa,  protokoloak  – 

Protokolo hitza hemen Apodakak (2012)  erabiltzen duen zentzu berarekin  erabiliko 

dugu –. Egun denetarako gidak aurki daitezke, horrez gero: umeak hezteko, altzairuak 

hiritarrek eta beraien ordezkari politikoek ezinezko bati egin behar diote aurre: globalki sortutako 
arazoei  ebazpen  lokalak  bilatu  behar  dizkiete  (Bauman,  2007,  119-120).  Nahitaez, 
globalizazioak loturak sortzen ditu (Beck, 2007, 108) eta, inoiz baino lotuago daudela globo 
osoko bazter guztiak zalantzaezina izanik ere, ezin da ukatu, bestetik,  globo berean denak 
elkarrekin bizi  bagara  ere,  ez  garela  mundu  bakarrean  bizi,  orandik  ere  gure  mundua 
barbaroengandik  babestu  beharra  dagoela  jarraitzen  dugulako  entzuten.  Noski,  mundua 
barbaroengandik babesteko beharra baldin badago, barbaro horiek beste mundu batean bizi 
direlako da, mundu bakarrik ez dagoelako, globoaren zatiak baizik  (Badiou, 2006, 49). Mundu 
bat zentzu osotasuna da, benetakoa lekua, edo, den-denek lekua ez duten eremua, kontrara 
balitz ez litzakeelako globoa izango, mundu bakarra baizik. Den-denak gaude munduren baten 
barruan,  gure  aurrean  ikusiko  bagenu  bestelako  munduren  bat  litzakeelako  eta,  ondorioz, 
mundua  habitatzen  duenarentzat  baino  ez  da  (Nancy,  2003,  29-31).  Horrenbestez,  hemen 
globalizazioaz arituko gara eta ez mundializazioaz, uste baitugu mendebaldeko kulturaren nahi 
homogeneizatzaileak globalizazioarekin mundualizazioa ere ekarri nahi badu ere, modu berean 
erabil  ditzaketela  egungo  komunikazio  bideak  gainontzeko  munduek  ere  beren  eragina 
hedatzeko mundializazioari oztopoak jarriz.  Globalizazioak burutzen du, azkenik, intelektualki 
posmodernitatearen  bidez  eta  politikoki  indibidualizazioaren  bidez  sumatutakoa,  halaber, 
Modernitatearen kolapsoa (Beck, 2007, 29). Hemendik aurrera, orain arte ikusia eta ezagutua 
ez den moduren berriren batean batzeko aukera dute gizakiek (Sloterdijk, 2007, 142).
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muntatzeko, gorputza lirain eta osasuntsuak izateko eta abar luze bat. Baina, protokolo 

berri  hauek  gizabanakoa  norabide  ezberdinetan  motibatzen  badu  ere,  bestalde, 

limiteak eta mugak ezartzen dizkio. Gauzak horrela, Modernitateko programa handiak 

desagertu  badira  ere,  orain  neurri  txikian  planifikaturiko  gizartearen aurrean gaude, 

motibatu  eta  kontrolatzen  duten  arau,  kodigo  zein  protokolo  eta  errituen  aurrean. 

Globalizazioaren  garai  honetan  inoiz  baino  lotuago  daude  gizaki  guztiak,  elkarren 

beharra inoiz baino nabariagoa da, baina ez hurbilekoarekiko beharra, munduko beste 

puntan dagonaren beharra ere. Egun inoiz baino argiago dago mundu osoko gizaki 

guztiok sare estu bat osatzen dugula eta munduko bazter batean eragindako ekintza 

batek eragin izan dezakeela munduko beste edozein bazterretan. Ondorioz, motibatu 

eta kontrolatu nahi duten protokoloek, autoritate eta hierarkiekin inolako zerikusirik izan 

nahi  ez  dutelarik,  ez  dute  jada  autonomoa  den  subjekturik  sortu  nahi;  ez  dute 

orokorrean ageriko balio  zein araurik  ezarri  nahi  horrela gizabanakoen mesfidantza 

saihesten dutelarik, baina jarraitzen dute lehenago bezala gizabanakoak kontrolatzen, 

orain lehen baino ezkutukoagoa bada ere. Geroz eta lotuago eta konektatuago dagoen 

mundu honetan hain  handiak  dira harremanak eta hauen sareak non ni  autonomo 

modernoa  desagertzen  da.  Jada  ez  dago  harreman  horietatik  ihes  egiterik  eta, 

ondorioz, Sloterdijk-ek esan bezala, Modernitateko izpiritu libre edo autonomoak utzi 

dio bere lekua noiz, nola eta nork engainatua den erabakitzen duen gizaki soberanoari 

(Sloterdijk, 2007, 88).

Laburbilduz, egun ere, Modernitatean bezala, gizakiek elkar behar dute – inoiz 

baino argiago dago garai  globalizatu  honetan ez  dagoela  elkarmenderakuntzatik  at 

geratzeko modurik, ez dagoela saretik kanpo egoterik; inoiz baino argiago dago elkar 

behar dugula denok –; eta, elkar behar dutenez gero, Hipermodernitatean ere agertuko 

da  egoerari  etekina  atera  nahi  izango  dionik,  besteak  mendean  hartu  nahi  izango 

duenik – eta, nola ez, menderatu izan nahi duenik ere –. Ondorioz, Hipermodernitateak 

ere,  Modernitateak  bezala,  menderakuntza-harremanak  ezagutuko  ditu,  baina  oso 

bestelakoak. Harreman sadomasokistak izanik ere biak, bada zer bereizi bien artean; 

eta,  nola ez,  menderakuntza sadomasokista ezberdina den neurrian,  Modernitateko 

zein Hipermodernitateko menderatu eta menderatzaileak ere ez dira berdinak izango. 

Beste modu batean esanda, harreman sadomasokista modernotik hipermodernoa salto 

egitean, episteme zein matrizez aldatzean, gizaki modernoak bidea utzi dio bestelako 

gizaki mota hipermoderno bati:  gizaki sadomasokista. Modernitateko gizaki sadikoek 

eta masokistek Hipermodernitateko gizaki  sadomasokistari  utzi  diote bidea.  Botere-

harreman  berri  honen  berezitasuna  zera  da,  pertsona  berean  forma  biak  ager 

daitezkeela, aktiboa zein pasiboa, eta ondorioz, besteak sufriarazten plazera jasotzen 

duen  horrek  mina  pairatzeko  orduan  ere  plazera  jasotzeko  gaitasuna  duela;  are 
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gehiago,  sufriarazten  eta  sufritzen  duen  hori  pertsona  bera  dela.  Deleuze-k  argitu 

bezala,  milaka  bide  asmatu daitezke egoera batetik  bestera  pasatzeko,  eta  horrez 

gero,  edozeinek  duela  sadiko  zein  masokista  izateko  gaitasuna.  Zentzu  honetan, 

sufritzen eta sufriarazten plazera jasotzen duena pertsona bera da (Deleuze,  2001, 

133). Gizaki sadomasokistak ulertu du ez duela zertan menderatzailea izan boterea 

eduki eta mina arazteko – menderatua izan behar ez duen bezala mina pairatzeko –; 

ulertu du boterea ez duela maila batek ematen, ez dela eduki daitekeen gauza bat, 

gizaki  guztietatik  zehar  bidaiatzen  duena  dela  baizik;  ulertu  du  jada  ez  dagoela 

lehenagoko errol finkorik, mailaketak ez duela horrenbesteko garrantzirik, eta sadiko 

zein masokista izan daitekeela aldi berean, agerian zein ezkutuan izan. 

Gauzak  horrela,  matrize  sadomasokista  berrian,  sadomasokismo sexualaren 

inguruko  egungo  diskurtso  konstrukzionistak  nabarmendu  bezala45,  malgutasuna, 

aldakortasuna eta  ikusezintasuna  dira  ezaugarri  nagusiak.  Hots,  gizaki 

sadomasokistak  ederki  ere  ezagutzen  ditu  maskaren  jokoak.  Zentzu  honetan, 

Agamben-en  edozein-a  edo  edozelakoa litzateke  egungo  gizaki  sadomasokista, 

indeterminazio  hutsa  ez  bada  ere,  identitaterik  ez  duelako,  kontzeptu  jakin  batek 

determinatua  ez  delako  (Agamben,  2006,  57).  Edozein  izan  daitekeen  gizaki 

sadomasokista,  horrez  gero,  aukera-osotasunak baino  ez  du determinatzen.  Gizaki 

sadomasokista ez da,  jada,  inolako klaserekin  identifikatzen,  ez du horren beharrik 

nahi beste lekutan nahi bezala joka dezakeelako. Edozein izateko aukera honek ez du 

inolako  zerikusirik  indiferentziarekin,  ezta  natura-komunarekiko  menderakuntza  ere 

(Agamben,  2006,  21);  edozein den gizaki  sadomasokista  potentzialtasun hutsa da, 

nahi  duen  papera  bete  dezakeelako  –  komuna  zein  propioa,  kolektiboa  zein 

indibiduala, menderatzailea zein menderatua, sadikoa zein masokista, etab. –, ale edo 

burua delako, edozelako singulartasuna  (Agamben, 2006, 29).

Lars  Von  trier-en  filmografiari  erreparatuz,  beste  behin  ere,  bada  aurretik 

aipatutako trilogiak agertzen zuen harreman sadomasokistarekiko oso bestelakoa den 

sadomasokismo baten trazak perfilatzen  duen beste  film bat:  Antichrist46.  Hasieran 

azaldutako trilogiako bi filmetan zein Idiotern filmean pertsonai guztiek aurpegi jakin bat 
45 Freud-i jarraituz, aipatu diskurtsoak onartzen du egun gizaki oro izan daitekeela sadiko eta 
masokista,  eta  nola  ez,  biak  aldi  berean  ere.  Gizaki  sadomasokistaren  malgutasunak  eta 
aldakortasunak ahalbidetzen dute rolak aldatu ahal izatea edota rol ezberdinak antzeztea aldi 
berean.  Jada  gizontasunarekin  oldarkortasuna  eta  izaera  menderatzailea  eta  emakumeekin 
pasibotasuna eta izaera menderatua lotzen zuen ikuspegi esentzialista eta bio-medikua hankaz 
gora jarri da; eta ondorioz, matrize sadomasokistan bai emakumeek zein gizonezkoek dakite 
botere nahikoa dutela bata zein bestea izateko,  menderatu zein menderatzaile izateko.  Are 
gehiago,  lehen  esan  bezala,  simulakroen  eta  irudien  garai  honetan,  ikusezintasuna  ere 
nagusitzen denez gero, menderatuak ulertu du menderatu egoeratik ere aukera handiak dituela 
besteak  mendean  hartzeko,  paradoxikoa  badirudi  ere.  Sadomasokismo  sexualean  gertatu 
bezala, masokistak ulertzen du azkenik sadikoak bere beharra duela izateko, eta horrez gero,  
masokistak  berak  izan  dezakeela  harremanaren  kontrola  bere  boterea  ezkutuan  erabiltzen 
baldin badu.
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bazeukaten – eta beraien perfil psikologiko mugigaitza ederki ere definitua zegoen –, 

Antichrist pelikulako pertsonai nagusi biek ez dute izenik – izaera malguaren erakusle 

–,  eta  gainontzeko  pertsonai  guztiek  ez  dute  ezta  aurpegirik  ere  –  Agamben-ek 

definitutako  edozein horiek  bailiran  –;  baina,  ez  hori  bakarrik.  Aurreko  bi  filmetako 

harreman  sadomasokistan  agerian  bazegoen  noiz  zen  gizaki  bat  sadiko  eta  noiz 

masokista – izan ere, pelikulek ederki azaltzen dute nola pasatzen den gizaki bakoitza 

rol batetik bestera –, Antichrist pelikulan ez dago rol finkorik, pertsonai biek etengabe 

tartekatzen dituztelako rol  biak.  Lars Von Trier-ek sadiko eta masokista modernoak 

46 Gizakiaren erorketa oinarri duen pelikularen prologoan ikus daiteke, bikote bat txortan dagoen 
bitartean, seme txikiak leihoa zabaldu eta jausi egiten dela hutsera – umea erortzen den une 
berean, emakumeak orgasmoa du –. Ama doluan galtzen da eta ospitalean egon behar du 
luzaroan. Ama biktima da, minduta dago, erru-sentimenduak harrapatu du eta ezin da ondotik 
atera. Aitak, terapeuta den neurrian, mina eta beldurrari aurre egin omen dio eta hobeto darama 
–  ez  dago  argi  gainditu  duen  edota  arrazionalizazioaren  bidez  sailkatu  eta  gorde  duen  –. 
Emakumeari ematen dizkioten botika zein piruletan oinarrituriko terapiarekin ez dator bat eta, 
mina  onartu  eta  gainditzen  erakutsi  nahi  dio.  Galduta  dagoen  neurrian,  izenik  gabeko 
emakumeak onartzen du senarraren gidaritza;  bestetik,  senarrak,  bide ezberdinetatik  egiten 
saiatzen  bada  ere,  Tom  eta  Grace-n  ereduari  jarraitzen  dio  gidari/hezitzaile  dominatzaile 
bihurtzean. Erregresio baten bidez ateratzen da emakumearen ezkutuko beldurrik handiena, 
Eden izeneko baso batean dagoen etxe bat, zeinetara hurbildu zen aurreko udan – umearekin 
batera – feminizidioaren inguruko tesia amaitzera. Beldurrak gainditu behar dituenez, gizonak 
bertara  joatea  erabakitzen  du,  beldurrari  aurrez-aurre  begira  diezaion.  Bidean  emakumea 
beldurtzen duen zubi batekin topatzen dira. Senarrak beldurrari aurre egitera behartzen badu 
ere, emakumeak ezin du jasan eta korrika aldentzen da. Gaua heltzean ailagetzen da gizona 
etxera eta bertan aurkitzen du emakumea lotan. Gau horretan, urrak teilatu gainera erortzen 
dira eta naturak gizona atakatzen du odolustu nahi duten kaparren bidez. Orduantxe esaten dio 
emakumeak  bere  ustetan  natura  satanas  dela.  Denborarekin,  terapiarekin  jarraitu  duten 
neurrian, emakumeak esaten dio askoz hobeto sentitzen dela, baina berak ez du gauza bere 
uste. Emakumeak aurpegiratzen dio ez duela bera hobeto ikusi nahi, ez duela benetan sendatu 
nahi, horrela berarekin nahi suena egiten jarraitu baitezake – senarrak mendean hartu nahi du, 
bere aburuz –. Gizonak ikusten du gutxika emaztearekiko kontrola galduz doala, beste zer edo 
zertan  bilakatzen  hasia  dela  emakumea;  baina,  aldi  berean,  gizona  bera  ere  aldatuz  doa. 
Etsipena izeneko  kapituluan,  gizonak  emaztearen  tesi  lana  aurkitzen  du  eta  berehala 
konturatzen  da  burua  galtzen  hasia  dela.  Tesiaren  xedea  emakumeekin  egindako 
bidegabekerien  diskurtsoak  topatzea  bazen,  azkenean  emakumeak  amaitzen  du  onartzen 
emakumeak  izatez  gaiztoak  direla,  naturak  berak  gidatzen  dituelako  beren  gorputzak 
gaiztakerian erortzeko – Eden-ean Eva-ri gertatu bezala –. Senarrak gaia ateratzen dionean, 
emakumeak salto egiten du bere gainera sexu harremanak izateko modu sadiko eta bortitz 
batean.  Jarraian,  bere  mendean  duenean,  jipoitzeko  eskatzen  dio  senarrari.  Unean  uneko 
masokismoa ageriz,  sadiko gisa jokatzeko eskatzen dio  oraingoan senarrari  – bere esanak 
betetzen  ez  baditu  maite  ez  duelako  izango  dela  oihukatzen  dio,  biktimismoaren  eta 
txantajearen bidez harremanaren gidari bera dela erakutsiz –. Ezezkoaren aurrean, emakumea 
etxetik ateratzen da eta, naturarekin bat eginez, zuhaitz baten azpian hasten da masturbatzen. 
Azkenean,  gizona  hurbildu  egiten  zaio  eta,  jipoi  batzuen  ostean,  krudelki  bortxatzen  du. 
Hurrengo egunean,  umearen autopsiaz mintzatu  eta  berehala,  senarrak beragan konfiantza 
izateko eskatzen dio emakumeari  – berriz ere arazoa bideratu nahian –, baina emakumeak 
salto egiten du bere gainera modu sadikoan senarra bortxatzeko. Senarraren erresistentziaren 
aurrean, barrabiletan ematen dio  kolpe bat.  Gizona konortea galduta dagoelarik,  hasten da 
senarra masturbatzen zakilak odola isuri arte. Jarraian, Dogville-ko biztanleek Grace-kin egin 
bezala,  betiko  mendean  izan  nahi  duenez,  hanka  zulatzen  dio  eta  harri  handi  bat  lotu. 
Emakumeak  etxea  uzten  duen  une  batean,  gizonak,  konortea  berreskuratzean,  lortzen  du 
kostata  ihes  egitea  basoraino.  Emakumeak jarraitzen  du  zulo  batean  topatu  arte.  Egoeraz 
ohartzen denean emakumea, barkamena eskatzen dio gizonari eta ahal bezala eramaten du 
berriz etxe barrura. Behin ohean etsanda, ea hilko duen galdetzen dio gizonak. Une horretan 
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agertzen badizkigu  Dogville eta  Manderlayn,  Antichrist-en Hipermodernitateko gizaki 

sadomasokistak  agertzen  dizkigu,  sadiko,  masokista  zein  biak  aldi  berean  izan 

daitezkeen gizakiak. 

Laburbilduz, Modernitateko matrize sadomasokistan bi gizaki mota bazeuden, 

oldarkortasuna  barneratzen  zuten  sadiko  eta  masokistak  (neurotikoak)  eta 

oldarkortasuna indar  sortzaile  eta berriztatzaile  gisa kanporantz zuzendu nahi  zuen 

gizakia (histerikoa), izpiritu librea, matrize sadomasokista berriak ere bereiziko ditu bi 

gizaki ezberdin: giza sadomasokista faltsua eta benetakoa. 

Gizaki  sadomasokista  faltsua  aurreko  sadiko  eta  masokisten  ondorengoa 

litzateke,  Ilustrazioaren  eta  Modernitate  aurrerakoiaren  ametsari  uko  egiten  diona, 

gizaki autonomoa izateari muzin egiten diona menderakuntza harremanean ziurtasuna 

bilatuz – heriotza edo eromena ez denean –. Sadomasokista faltsuak ez du bere burua 

gobernatzeko  inolako  asmorik;  are  gehiago,  kanpo-gobernua  behar  eta  nahi  du 

desertuari eta noraezari aurre egin nahi ez diolarik. Bere barneko ezinegona baretzeko 

babesa behar du, kanpo-indarren bat, eta babesik gabe geratzen denean beste baten 

aurka  oldarkortasun  erresumindua  zuzentzen  du.  Egiazko  edo  benetako 

sadomasokistak,  aldiz,  mina  onartu  egiten  du  gizaki  faltsuak  ez  bezala.  Egiazko 

sadomasokista  Modernitateko  autonomoa izan  nahi  duenaren  ondorengoa  litzateke 

neurriren  batean,  Modernitateko  autonomia  eta  askatasuna  ametsenganako 

mesfidantza nagusi zaiolarik ere. Egiazko sadomasokistak, hala ere, jakin badaki ez 

dagoela  gizakiek  osatzen  duten  saretik  ihes  egiterik,  etengabe  bizi  behar  duela 

besteekin  harremanetan  nolabaiteko  menderakuntzan,  baina  beti  ere  saiatuko  da 

sarean bitartekari lanak egiten dituen protokoloengandik ihes egiten, honek ez baitu 

mina baretu beharrik edota babesik aurkitu behar; egiazko sadomasokistak nahiago du 

arriskua,  oztopoak  gainditzen  saiatzea  eta  menderakuntzan  sadiko  zein  masokista 

errolak saihestea ahal den neurrian. 

2.2.2.1.1. Gizaki sadomasokista faltsua.

Zinismoa jakintzaren subjektuaren hedapenaz lagundurik doa, modu 

horretan,  sistemaren  zerbitzariak  eskuinarekin  egin  dezakeelarik  ezkerrak 

sekulan utzi ez diona. Goizean kolonizatzaile, arratsean kolonizatu; ogibidez 

trantxetik ateratzen da une batez eta aitortzen du umea eror zitekeela ikusi zuela baina nahiago 
izan  zuela  momentu  hartan  sexu  harremanekin  jarraitzea.  Erru-sentimenduak  bultzaturik, 
gizonari  arren besarkatzeko erregutzen  dio  eta holan egiten dute.  Jarraian,  berriz  ere  bere 
senetik irtenda, artzazi batzuk hartzen ditu eta klitoria mozten du hotzean. “dena alferrikakoa 
da” esaten du orduan emakumeak. 
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esplotatzaile  eta  administrari,  aisialdian  esplotatu  eta  administratu47 

(Sloterdijk, 2007, 192).

Modernitatean nagusi den erresuminaren gizakiak, sadiko zein masokista den 

gizaki  modernoak –  gizaki  neurotikoak  –,  ezeztapena  jartzen  du  filosofiaren  eta 

pentsamenduaren oinarri  gisa.  Kimu nietzschetarrek aldarrikatu bezala,  esklaboaren 

garaipena eta arrakasta Modernitatean ezeztapen bikoitzaren dialektika edo logikari 

esker  ematen  da.  Zentzu  horretan,  esan  daiteke  dialektika  dela  erresuminaren 

ideologia. Eta, ideologia hau nagusitzen den neurrian, gizaki ona ez da gehiago izango 

ekintzara  zuzentzen  dena,  ekintza  kontrolpean  mantendu  edota  besteren  baten 

agintepean ekiten dena baizik. Indarrak kanporatzeari uko egiten dion gizabanakoak, 

horrez gero, ez ditu bere barne indar aktiboak pizten eta barnerantz zuzentzen dira 

bueltan, indar erreaktibo bilakatzen direlarik.  Botere-nahi erreaktiboaren bidez gizaki 

honek  irudi  inbertituak  sortuko  ditu,  fikzioak  Nietzsche-ren  hitzetan  (mundu 

sentikorraren  aurkakoa  den  mundu  adigarriaren  fikzioa,  bizitzaren  aurkakoa  den 

Jainkoaren  fikzioa,  eta  beste  abar  luze  bat).  Fikzioaren  bidez  bilakatzen  da  gizaki 

erreaktiboa  aktiboaren  aurkakoa,  azken  honekiko  nagusiagoa.  Erlijioari,  eta  honen 

ordezkariak  diren  apaizei,  esker  esklaboa  den  gizaki  erreaktiboak  barneratzen  du 

azkenik silogismo erreaktiboa: “zu gaiztoa zara, ondorioz, ni ona”. Eginkizun honetan 

nahitaezkoa izan zen kontzientzia  txarraren barneraketa.  Gizaki  mota honek ez du 

nahikoa  bere  indarrak  barneratzearekin  eta  besteak  ere  behartu  nahi  ditu  barnera 

begiratzen, akatsak onartu eta barnera bihurtzen. Sinestarazi behar dio besteari errua 

berea baino ez dela, bere sufrimenduaren kausa bere barnean dagoela. 

Egungo gizaki sadomasokista faltsua Modernitateko esklaboaren ondorengoa 

da,  arestian  aipatu  bezala,  azken  honek  bezala  lehenengoak  ere  botere-nahi 

erreaktiboa  duenez,  oraindik  ere  fikzioengandik  askatu  ez  delako.  Gizaki  faltsuak 

sortutako fikzioak sinestera ere heldu da, Richard Rorty-ren gizaki metafisikoak egiten 

duen  bezala.  Gizaki  metafisikoak  bezala,  sadomasokista  faltsuak  uste  du  bere 

azkeneko lexikoan – gizabanakoaren bizitza narratzeko hitz multzoa, gizabanakoaren 

ekintzak eta sinesmenak justifikatzen dituen hitz multzoa (Rorty, 1991, 91) –  agertzen 

den termino orok adierazten duela esentzia errealen bat. Honez gero, sadomasokista 

faltsuak  ez  du  zalantzatan  jartzen  azkeneko  lexikoa,  ezta  errealitate  bakar  eta 

aldaezinaren existentzia.  Ez du,  beraz,  errealitatea berridazten,  deskripzio zaharren 

bidez analizatu baizik. Rorty-ren gizaki metafisikoak bezala (Rorty, 1991, 115), gizaki 

sadomasokista  faltsuak  itxuren  aniztasunaren  gainetik  egon  nahi  du,  altueretatik 

unitatea  ikusiko  duelakoan,  errealitatea  ezagutu  eta  munduak  sortzen  dion 

47 Tesi-egileak euskaratua gaztelerako bertsiotik.
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ezinegonetik  urrundu.  Hala  ere,  ezin  du  ondoeza  saihestu  eta  sadomasokista 

faltsuaren ezinegona zinismo zirriborrotsu gisa agertzen zaigu orain  (Sloterdijk, 2007, 

37).  Peter  Sloterdijk-ek  Kritik  der  zynischen  Vernunft lanean  esaten  duen  bezala, 

burgesia beheko eta goikoen arteko zubiak eraikitzen hasi zenetik muturrak geroz eta 

gehiago hurbilduz joan dira, zinismo berriarekin gizabanakoa aldi berean biktima zein 

sufriarazle bilakatzen da (Sloterdijk, 2007, 39-40), gizaki sadomasokista bat; baina ez 

edozelako  sadomasokista,  faltsua  baizik,  Modernitateko  gizaki  honek  bere  sintoma 

depresibo guztiak kontrolpean mantenduz erreaktiboa bilakatzen delako, metafisikoa, 

kontserbazio senak oraindik ere gauzak modu jakin batean izan behar dutela sinestera 

eramaten  baitu;  oraindik  ere  obedientzia  mekanismoen  menpekoa  baita. 

Sadomasokista  faltsuak  oso  ondo  ikasi  ditu  ikusezintasunaren  trikimailuak,  inor  ez 

izatearen  artea.  Erresuminak  eta  mendeku-nahiak  gidatzen  badu  ere  sarritan, 

kontserbazio nahiak mendeku-kateari amaiera emateko bideak bilatzen ditu, beti ere 

berak bere mendeku-nahia ase eta gero, noski. Ulises eta Ziklopearen artekoak ezin 

hobe azaltzen du inor ez izateak izan dezakeen garrantzia. Ulises-ek Ziklopearen begi 

bakarra itsutu eta berehala ihes egiterakoan inor ez izan dela erruduna oihukatzen dio. 

Ekintza honekin Ulises-ek amaiera ematen dio mendekuaren kateari, Ziklopeak ezin 

baitu  mendekua  hartu,  ez  baitaki  nor  izan  den.  Ulises  babespean  geratzen  da, 

bitartean  Ziklope-k  Jainkoen  barreak  jasan  behar  dituelarik  (Sloterdijk,  2007,  137). 

Sadomasokista faltsuak ikusezintasuna erabiltzen duenez gero, saiatuko da beti ere 

mina arazten mina pairatu barik; eta, uneren batean, mina pairatzen badu, egoera hori 

erabiliko  mendeku-nahiari  edo  erresuminari  bidea  irekiz.  Zinismo  guztiarekin 

sadomasokista faltsua, Ilustrazioak egin bezala,  itxuren aurka altxatzen da; besteek 

egindako  itxuren  aurka,  noski,  berak  nahi  beste  itxura  eta  fikzio  sortu  baitezake. 

Modernitateari jarraituz, egun ere nagusitzen dira dekoratuak, irudi kontraesankorrak, 

simulakroak eta mamuak; lehen baino gehiago, beharbada. Eta egoera honen aurrean, 

gizaki  sadomasokista  faltsuak  egiak  aldarrikatzen  ditu,  biluztasuna,  gardentasuna, 

berak gezurra eta itxurakeria gogoko dituenean. Zentzu honetan, esan daiteke gizaki 

sadomasokista faltsua agente bikoitza dela, batean zein bestean egiten duela lan beti 

ere interesen bat duenean, une bakoitzean egoera bakoitzak eskaintzen dion aukera 

aprobetxatuz;  eta,  nola ez,  zinikoa ere bada,  zentzu arruntenean,  bere ekintzak ez 

duelako diskurtsoarekin bat egiten. Egungo sistemaren zerbitzariak eskuinarekin egin 

dezake ezkerrak sekulan utzi ez diona; lanbidez hurrupatzaile eta aisialdian esplotatua. 

Horrez gero, oso zaila da jakitea zinikoa zein lekutan dagoen (Sloterdijk, 2007, 192-

193). 

Orain,  gizaki  sadomasokistarengan  malgutasuna  ezaugarri  nabarmena  eta 

oinarrizkoena bada ere, gizaki sadomasokista faltsuengan batzuetan potentzialtasuna 
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hutsaren  hurrengoa  da;  sadomasokista  faltsu  askok  sadismo  zein  masokismotik 

pasatzea lortzen duten arren, sufritzaile  zein sufriarazle izan arren,  beste askok ez 

dute lortzen rol aldaketarik beren bizitzan; baina, behean egotetik gora igotzea lortzen 

ez badute ere, ikusgai diren rol aldaketak gauzatzen ez dituzten arren, jakin badakite 

menderatuak ere baduela botere nahikorik eta, horrela, sadomasokismoak bi posizio 

dituen arren,  batetik zein bestetik lor dezaketela nahi  dutena.  Jada ez dago zertan 

sadikoa izan boterea izateko, menderatu zein pairatzaile egoeratik ere sadikoak bezala 

erresuminari  irtenbidea  eman  diezaiokeelako.  Sadikoak  ere  ulertu  du  itxurak  egin 

behar  dituela,  autoritate  ororekiko  zabaldu  den  mesfidantzagatik,  eta  hobe  dela 

menderatu gisa agertzea boterea behar bezala erabili nahi badu. Goiak eta beheak ez 

dute  Modernitatean  zuten  garrantzia,  horrez  gero.  Baina,  kontrara,  Modernitateko 

mailek beren garrantzia galdu badute ere, Modernitatean ere ezaguna zen eta bertatik 

datorren ikusezintasuna areagotu egin da. 

2.2.2.1.2. Gizaki sadomasokista egiazkoa.

…  ironista  guztiek  bezala  egiten  du:  autonomian  saiatu. 

Heredatutako  kontingentzien  inperioarengandik  askatzea  eta  bere 

kontingentzia  propioak  sortzen  saiatzen  da;  azken  lexikoaren 

inperioarengandik  askatzea  eta  berea  den  bestelako  bat  modelatzen 

saiatzea48 (Rorty, 1991, 116)… 

Sloterdijk-ek zinismoa eta kinismoa aurrez aurre jarri dituen bezalaxe jarri behar 

ditugu hemen ere sadomasokista faltsua eta egiazkoa bata bestearen aurrean;  edo 

beste  modu  batean  esanda,  barne  indarrak  erreaktiboak  dituen  eta  barnerantz 

begiratzen duen gizaki inflexiboa eta barne indarrak aktiboak dituen eta kanporantz 

begiratzen duen gizaki erreflexiboa nor baino nor. 

Gizaki sadomasokista faltsua Modernitateko sadiko eta masokisten ondorengoa 

bazen,  gizaki  sadomasokista  egiazkoa  Ilustrazioko  autonomoa  izan  nahi  zuen 

gizakiaren ondorengoa da, izpiritu librearena; gizaki berri honek, bere aurrekariarekin 

konparatuz,  elkarmenderakuntzatik  ihes  egiteko  ezintasuna  onartuz  utzi  badio  ere 

Modernitateko  askatasunarekin  amesteari,  askatasunaren  definizio  berriei  bidea 

zabalduz. Modernitateko eroari gertatu bezala, sadomasokista egiazkoari ere gizarteak 

ezartzen  dio  sekulako  presioa,  mekanismo  homogeneizatzaileek  geroz  eta  elkarri 

lotuago dagoen gizartean ezkutuan zein agerian egindako presio lanak, sadomasokista 

faltsuak  bere  modukoa  bihurtu  nahi  du-eta;  baina,  lotuta  egoteari  uko  egin  ezin 

48 Tesi-egileak euskaratua gaztelerako bertsiotik.
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badiezaioke ere,  sadomasokista egiazkoak bilatuko ditu  bere autonomia handitzeko 

bide  berriak;  askatasunaren  aldarrikapen  handiak  ezerezean  geratu  badira  ere, 

sadomasokista egiazkoak erabaki nahi du behintzat nork hartzen duen mendean eta 

noiz.  Edo,  zehazkiago,  maskaren  artea  ezagutzen  duenez,  elkarren  mendeko 

harremanetan norekin, nola eta zertarako sartzen den erabakiko du – menderakuntza-

harremanetan egotea gustuko ez duenez,  sadomasokista faltsuak ez bezala bestea 

objektutzat  hartu nahi  ez duenez,  bere moduko gizabanako duinekin egin nahi ditu 

hitzarmenak –.  Menderakuntza  harremanez harago,  sadomasokista  egiazkoak bere 

modukoen arteko, elkarren mendeko, hartu-emanak sortzea du xede.

Sadomasokista  faltsuak,  iraganarekin  lotura  estua  zuenez  gero,  Rorty-ren 

gizaki  metafisikoekin  alderatzerik  bazegoen,  berdin  egingo  dugu  sadomasokista 

egiazkoa eta Rorty-ren ironistaren artean,  biek iraganarekin  apurtu eta zer edo zer 

berriari ekin nahi dioten neurrian. Sadomasokista egiazkoak, ironistak bezala, ez du 

azkeneko  lexikoan  sinesten,  lehenik  eta  behin  egunerokotasunean  erabiltzen  duen 

azkeneko lexikoarekiko mesfidantza eta zalantza handiak dituelako, beti ere, besteen 

lexikoekin topatzerakoan ezberdintasunak ikusterakoan, bere lexikoari batzen diolako 

besteen lexikoengandik hartutakoa; Bestetik, jakin badaki bere lexikoaren bidez ezin 

dituela lexikoak berak sortzen dizkion zalantzak ebatzi; eta, azkenik, ez duelako uste 

bere lexikoa inorena baino hurbilago dagoela errealitatetik. Zentzu horretan, ironistak 

bere lexikoa aukeratzen du beti  ere zaharkitua dagoenari  aurrez aurre zer edo zer 

berria jarri ahal izateko, eta inondik inora itxurak baztertu eta Egia aurkitu ahal izateko 

(Rorty,  1991,  91).  Sadomasokista  egiazkoak  ironia  erabiltzen  du  sadomasokista 

faltsuak  erabiltzen  duen  zentzuaren  aurrean,  zentzuaren  bidez  azkeneko  lexikoa 

aldarrikatzen baita,  zentzudunak azkeneko lexikoaren bitartez ekintza eta sinesmen 

guztiak  deskribatzen eta  epaitzen baititu.  Sadomasokista  egiazkoarentzat  azkeneko 

lexikoa beste lexiko bat baino ez da beste askoren artean, irizpideak huskeria baitira. 

Sadomasokista egiazkoa ironistak saiatzen diren horretan saiatzen da:  autonomian. 

Horrez gero, zaharkitutako herentziaz askatzen saiatzen da sadomasokista egiazkoa, 

propioak dituen kontingentzia berriak sortu ahal  izateko;  azkeneko lexiko  bakar eta 

unitarioaz askatu berea dena modelatu ahal  izateko.  Zentzu honetan,  esan daiteke 

sadomasokista faltsua imitatzaile bat dela, sadomasokista egiazkoa berritzailea delarik. 

Baina,  noski,  izpiritu  kritiko  eroari  gertatzen  zitzaion  bezala,  berritzailea  izatea 

ezarritakoaren  aurka  egitea  da,  azkeneko  lexikoaren  aurka,  eta,  azken  batean, 

komunitatearen  aurka;  horrez  gero,  jakin  badaki  sadomasokista  egiazkoak 

berritzailearen bideari ekin nahi badio, gehiengoa izango duela bere aurka, gaiztotzat 

hartua izango dela, eta honek dakarren guztia pairatu beharko duela artaldean sartzen 

ez den bitartean. Jada ez dago fantasiazko mundu utopikoetan ezkutatzerik.
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Sadomasokista egiazkoak berritzailea izan nahi baldin badu, ezinbestekoa zaio 

arriskatzeko beldurrik ez izatea eta, lotsagabekeria. Egiazko sadomasokismoak, izan 

ere,  berezkoa du lotsagabekeria,  kinismo zaharrak  bezala49 (Sloterdijk,  2007,  175). 

Gizaki  sadomasokista  egiazkoak,  ironista  den  neurrian,  idealismoak  sorturiko  eta 

ezarritako iruzur  oro  nahi  du agerian utzi  eta,  kinikoa den neurrian,  lotsagabekeria 

guztiarekin kanporatuko du oldarkortasun guztia beharrezkoa denean, sadomasokista 

faltsuak ez bezala, egiazkoak ez duelako oldarkortasuna erreprimitu nahi, mina modu 

erreaktiboan bizi beharrean onartu egiten duelako. Sadomasokista egiazkoaren botere-

nahia aktiboa denez, indarrak kanporatu egiten dira barneratu beharrean eta, horrela, 

ez ditu irudi inbertituak sortzen. Indarrak kanporatzeari  uko egiten ez dion neurrian 

bere barne indar aktiboak piztuta daude, sortzaile  izateko beharrezkoak diren indar 

aktiboak; horrexegatik, arriskatzen delako eta lotsagabe hutsa ere badelako, ekintzara 

zuzentzen da, ekintza kontrolpean mantendu barik edota besteren baten menpe jarri 

barik. Erresuminak gidatzen ez duenez ez du mendeku-nahirik eta, horrez gero, ez du 

pentsatzen “zu zara gaiztoa, beraz ni ona naiz”, baizik eta “ni ona naiz”. Orain, bere 

burua  ontzat badu  ere,  jakin  badaki  azken  lexikoa  jarraitzen  duen  gehiengo 

sadomasokista  faltsuarentzat  gaiztoa  dela,  terrorista edo  izu-zabaltzailea;  eta, 

paradoxikoa  badirudi  ere,  sadomasokista  egiazkoak  gaiztotzat  du  bere  burua 

azkenean,  jakin  baitaki  berari  eta bere modukoei  tokatu zaiela deabruarena egitea, 

suntsitzea eta den guztia iraultzen saiatzea – gaiztoa izateak zeharo mintzen duen 

arren, gaiztakeria du xede, gaiztakeria bera baita bere zorionaren iturri, aurrera egitera 

bultzatzen duen motorea –.

Gauzak horrela, sadomasokista egiazkoa ez da oposizioan edo kontraesanean 

geratzen,  ez da antagonismo hutsa, izpiritu  soberanoa da. Gizartean egun eratu den 

sareak menderakuntza-harremanetara behartzen badu ere, sadomasokista egiazkoak 

ez du bilatzen mailaketarik, ez du menderatu edo menderatzaile izan nahi. Berdinen 

arteko talka baino ez du bilatzen, eta ez horiek mendean hartzeko, bere burua gainditu 

ahal izateko baizik, berdinen arteko bestelako sare ereduak sortu ahal izateko. Bere 

antzekoak  direnek  baino  ez  dute  inpresionatzen,  izpiritu,  borroka,  bizi-nahi  eta 

independentzia antzekoa dutenek (Sloterdijk, 2007, 249). Horrexegatik, sadomasokista 

den  neurrian,  menderatu  zein  menderatzaile  izateko  aukera  duen  arren,  ez  du 

sadomasokista  faltsuak  bezala  bere  malgutasuna  erabiltzen  ezkutuan  besteengan 

49 Sadomasokismo faltsuak Grezia klasikoan, eta bereziki Sokrates-engan, badu bere jatorria, 
sadomasokismo egiazkoak ere leku berean du sorterria, non Sinope-ko Diogenes litzatekeen 
europar erresistentziaren  aitzindaria,  berak ikusten  baitu  lehenengoz argitasun  osoz  orduko 
abstrakzio idealisten iruzurra eta gailentzen zen pentsatzeko modu zerebralizatua; ikusia zuen 
idealismo hark iruzurra bizimodu eta bizitza eredu bihurtzen zuela eta, horrez gero, iruzurra 
azalarazteko egia esateko beldur ez ziren gizabanako aske eta oldarkorrak beharrezkoak zirela 
(Sloterdijk, 2007, 177).
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eragiteko  edo  besteak  mendean  hartzeko  –  bestea  objektutzat  hartzeko  –. 

Malgutasuna  berezkoa  duenez,  nahi  beste  maskara  jar  ditzake,  unearen  arabera, 

baina ez ezkutuan ibiltzeko, izaera eskizofrenikoa duelako baizik. Izaera edo maskara 

ezberdinetatik  igarotzen  bada  ez  da  besteak  mendean  hartzeko,  bere  izaera 

esperimentatzaileagatik  baizik,  etengabe  bere  bizitza  eraldatu  eta  indarberritu  nahi 

duelako – eta bizitza eraldatzearekin batera gizartea irauli nahi du –, ez duelako betiko 

pertsona  bera  izan  nahi  –  eta,  horretarako,  Sinope-ko  Diogenes-en  edota  lehoi 

nietzschetarraren  moduan,  beharrezkoak  ez  dituen  zamak  lurrera  bota  behar  ditu; 

baina, ez betiko biluzik kupela harat-honat bultzatzen ibiltzeko, zer edo zer berria eraiki 

ahal  izateko  lehendabizi  dagoena  suntsitu  beharra  dagoelako  baizik,  eraldatu  nahi 

duelako –; sadomasokista egiazkoa bitalismo nietzschetarraren paradoxa gauza egina 

da,  bizitza  bizitzeko  nahiaren  arrazoia  bizitzaren  gehiegikeria  delako,  bizitza 

arriskatzeko nahikoa den zer edo zer badenaren kontzientzia duelako; bestela esan, 

sadomasokista  egiazkoa  benetan  bizirik  sentitzen da bizitza  arriskatu  nahi  duelako 

(Zizek, 2005, 74).

2.2.3. Desertu Hipermodernoa. Nihilismoaren garaia.

Hona hemen hurrengo bi  mendeen historia.  Datorrena deskribatzen 

dut, bestelako moduren batean ezin daitekeena etorri: nihilismoaren etorrera50 

(Nietzsche, 1888ko hilondoko idazki zatia). 

Nihilismoaren  ibilbideak  zenbait  fase  ezberdin  bazituen  ere,  ukaezina  da 

Nietzsche-rentzat  Jainkoaren  heriotzak  zuen  pisua,  gertakizun  itzel  honek 

nihilismoarekin jarraitzera behartzen bagaitu ere, berari  esker baino ezin litekeelako 

nihilismoa51 gainditu. Nietzsche-k berak heriotza famatu egin bazuen ere, bere garaian 

50 Tesi-egileak euskaratua gaztelerako bertsiotik.
51 Zer  da  nihilismoa?  Nihilismoa  hitza  literaturan  lehenengoz  Ivan  Turgueniev  errusiarrak 
baloreen  dekadentziari  erreferentzia  egiteko  XIX.  mendean  erabili  zuela  mantentzen  duten 
bitartean zenbait  adituk, beste batzuen aburuz, Jean Paul-ek erabili  zuen lehenengoz 1800. 
urtean poeta erromantikoak izendatzeko, behintzat literaturari dagokionez. Modu batean zein 
bestean,  ukaezina  da  Turgueniev-ek  terminoari  ematen  dizkiola  ezaugarri  edo  berezitasun 
berriak. Bere lanetan intelektual ateoi deitzen die nihilista. Nietzsche-k berak iturri hauetatik jaso 
zituen eraginak argiak dira, Turgueniev eta honen interpretatzaileak irakurri baitzituen. Politikan 
ere, nihilismo hitzak badu bere ibilbide historikoa. XIX. mendeko bigarren erdialdean nihilismo 
hitza erabilia izan zen orduko anarkistak izendatzeko, eta bereziki Bakunin, Ogarev eta Herzen 
moduko  anarkista  errusiarrak.  Baliteke  Nietzsche-k  Bakunin-en  lanak  nolabait  ezagutzea, 
Bakunin-ek eta Wagner-ek zuten adiskidetasuna zela-eta. Baliteke Wagner bera Nietzsche eta 
Bakunin-en  arteko  zubia  izatea.  Baina,  ezin  da  ukatu  hasiera  batean  Bakunin-en  teoriak 
ezagunak  bazituen  ere,  azkenik  horiek  guztiak  kritikatzen  amaituko  zuela  pentsalari 
alemaniarrak.  Modu batean zein bestean, Bakunin-ek nihilismo hitza eragin hegeliar batekin 
erabiltzen zuen, beharrezkoa zen etengabeko suntsitzea adierazteko. Suntsitzea gizaki guztiak 
alienatu  nahi  dituen  elementuen  aurkako  borroka  giza  ulertzen  zuen,  Eliza  eta  Estatua, 
adibiderako. 
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Jainkoaren heriotzaren ingurukoak ez ziren inolaz ere berriak, izatez, topiko literarioa 

ere bazen; izan ere, Jainkoaren heriotzaz gizateria Ilustrazioaren ondorioz enteratzen 

hasi zen. Jean Paul-ek aspaldi hitz egin zuen bere Vision-en Jainkoaren desagertzeaz. 

Jainkoaren  umezurtzak  bakarrik  geratu  dira  ezerezaren  erdian,  jainkorik  gabeko 

ezereza  bilakatu  den  zeru  desertikora  begiratzen  dutelarik.  1800  urtetik  Europatik 

zehar  zabaltzen  hasia  zen  hutsa erraldoia,  Jainkoaren  heriotzak  eta  ordena  zahar 

ustelduak  utziriko  desertua.  1837  urtean  Alfred  de  Vigny-k  abandonatua  izan  den 

gizakiaren  egoeraz  hitz  egiten  digu,  eta  Gerard  de  Nerval-ek  Jainkorik  gabeko 

gizakiaren  ahotsa  helarazten  digu.  Nietzsche-k  horrenbeste  maitatu  zuen  idazleak, 

Heine-k,  heriotzaz  hitz  egiten  digu,  egiptiarren  artean  boteretsu  altxatu  eta 

kristautasunaren  garaian  hil  beharrean  zen  jainkoaz.  Garaian  beraz,  ikusia  zuten 

Jainkoaren heriotzak ekartzen zuena eta pesimismoa zabaldu zen halabeharrez. 

Zer  da  heriotza  honek  dakarrena?  Zer  esan  nahi  du  heriotzak?  Jainkoaren 

heriotzak mundu suprasensibleak bere indar eraginkorrak galdu dituela esan nahi du. 

Mundu adigarria sostengatzen zuten balio gorenak suntsituak izan dira, horrez gero, 

mundu  honek  eta  bere  inguruan  zegoen  metafisika  guztiak  zilegitasuna  galdu  du, 

garrantzi guztia. Gertaera honen aurrean, gure munduak biratzeko ardatz zuen eguzkia 

desagertu da, gizakia bakarrik geratu da, Brujularik gabe, noraezean, etsiturik ezereza 

infinituaren aurrean – hedatzen den neurrian balio zahar guztiak fagozitatzen dituen 

ezereza  da,  gurea  tera  jotzen  duen  ostalari  kezkagarria  (nihilismoa)  –.  Baina, 

gertakizun  honek  badu  bere  arriskua  ere,  Nietzsche-k  adierazten  duen  bezala. 

Pentsalari  alemaniarrak  ez  zuen  gizakia  Jainko  eta  Jainkoa  gizaki  bihurtzen  zuen 

Jainkoaren  heriotzarik  bilatzen.  Heriotzak  galdu  behar  du  bere  izaera  abstraktua 

eraginkor eta aktibo bilakatzeko. Jainkoaren heriotza aldarrikatu bai, baina bere beldur 

Historian atzera eginez, ikus daiteke nihilismo hitza XII. mendean ere agertzen dela, 
baina ordutik hona hitzak sekulako eraldaketa sufritu izan duela filosofoen artean. Gehienetan 
nihilismo hitza lehenengoz erabili  zuen pentsalaria Jacobi dela uste bada ere, teologian XII. 
mendetik erabiltzen zen. Nihilianismus-a teologo batzuen herejiak izendatzeko erabiltzen zen. 
Hala  ere,  famatua  egin  zen  Jacobi-k  ematen  zion  adiera,  bereziki  Fichte-ri  bidali  zion 
gutunarengatik.  Honen  aburuz,  nihilistak errealiatetaren nozioa galtzen du ezerezean.  Alor 
filosofikoan nihilismo hitzak hartu zuen adiera negatiboari buelta ematen dio Hegel-ek izaera 
baikorragoa emateko. Hegel-entzat filosofiaren lehenengo betebeharra edo eginkizuna ezereza 
absolutuaren ezagutza da, horrela, nihilismoa hasiera berri baten adierazlea baino ez litzateke 
izango.  Stirner-ek,  aldiz,  nihilismo  hitza  erabiliko  du  bere  garaia  izendatzeko,  eta  garaian 
ematen  ziren  ezaugarriak  adierazteko;  hala  nola,  kristautasunaren  zentzu  gabezia  eta 
gizakiaren gatibutza, bai estatua, moral burgesa zein filosofoen erreinu ikusezinaren menpe. 
Azkenik, Nietzsche-k nihilismoaren esangurari mugak jartzen dizkio eta gutxika zehazten du, 
Deleuze-k esan bezala,  nihilismoaren ezerezak ezerezaren balioa izendatu arte,  eta ez ez-
izatearena (Ferraris, 2000, 5-6).  Nihil-ek ez du ez-izatea esan nahi, ezerezaren balioa baizik. 
Bizitza mesprezatu eta ukatzen den heinean, honek ezerezaren balioa hartzen du, hutsarena, 
irreala gisa agertzen zaigularik (Deleuze, 1971, 207). Nihilismo hitza zentzu honetan nihilismo 
negatibotzat hartzen bada ere, ezerez-nahia gisa, beste adiera bat hartzen du nahia erreakzio 
bilakatzean, nihilismo pasiboarena, alegia. Gauzak horrela, esan daiteke Nietzsche-k ez zuela 
nihilismoa gertakizun historikotzat hartu, historia unibertsalaren motore gisa baino. 
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ere bada. Nietzsche ez da heriotza horretaz fidatzen (Deleuze, 1971, 220). Gertakizun 

honek garai berrietara eraman behar gaitu zuzenean, bestela ez du ezertarako balio. 

Heriotzak zer edo zertarako balio behar du, eta horretarako ez da Jainkoak utzitako 

hutsunea bete behar, hutsunea bera desagerrarazi behar da. Baina, Nietzsche-k ondo 

iragarri bezala, behin Jainkoa hilda gizakiak Jainkoaren itzala erakutsiko du nihilismoari 

jarraibidea emanez. Jainkoaren heriotza eta gero hasten da nihilismo garai berri bat – 

aktiboa  Deleuze-entzat,  osatugabea  Heidegger-entzat  –  non  balio  zaharrak 

ordezkatuak  diren  baina  leku  berean  jarraituz.  Nihilismoaren  gainditzea  ez  da 

gertatzen, beraz, balio zaharrak ordezkatzearekin batera, horrela nihilismoan jarraituko 

genuke-eta. Baina, heriotzak duen garrantzia oraindik ulertzen ez badute ere, nahi ala 

ez, heriotzak egiten du berea eta ezereza gero eta gehiago zabalduz doa. Heidegger-

ek esan bezala, Jainkoaren heriotzak zera esaten digu, ezereza zabalduz doala bidetik 

aurkitzen dituen balio zaharrak irensten dituelarik. Nihilismoa atean dago eta geratzeko 

etorri da. Jainkoa hil da, baina gizakien izaeragatik baliteke milaka urtetan Jainkoaren 

itzalak irakatsiko diren haitzulorik ere egotea.

Zeintzuk dira Jainkoaren itzal horiek? Ez al da benetan hil Jainkoa? Nietzsche-k 

heriotza horren berri  eman zigunean heriotza erreal  baten berri  eman zigun,  baina 

osoa eta behin betikoa ez zen heriotza, bestetik. Jainkoa zendurik ere, bere mamuak 

gure artean jarraitzen zuen, Modernitatean mamuak gorputz anitz hartuko zituelarik. 

Amaren absentziarekin jolasten duen umeak bezala,  gizakiak mamuren bat  asmatu 

behar  izan  zuen  heriotzaz  geroztik  Aitak  utzitako  hutsunea  bete  ahal  izateko  eta 

desertuari  aurre  egin  ahal  izateko.  Gizaki  modernoen  jokoak,  ondorioz,  Aitaren 

absentziari  loturik  daude,  hutsa  betetzeko  nahia  azalarazten  duen  absentziari. 

Absentziarekin  bizitzerik  ez  zutenez,  gizaki  modernoek  mamuren  bat  asmatzera 

derrigorturik  aurkitu  ziren arrakastarekin  errealitate  krudelari  aurre  egin  nahi  baldin 

bazioten. Baina, heriotzaz geroztik, ez zegoen ezer asmatu beharrik, heriotzak berak 

eskaini baitzien ezaguna zitzaien mamu bat jolastu ahal izateko. Aita desagertu zen, 

baina bere absentziak mamu bat utzi zigun; bere mamua, Jainkoaren espektroa – edo, 

beharbada,  artxi-espektroa  –.  Beste  modu  batera  esanda,  gizaki  modernoek 

absentziarik  pairatu izan ez balute,  aitak ez zukeen mamurik  utziko,  mamua hutsa 

sumatzen den guztietan baino ez baita agertzen, bestearen absentzia. Jainkoa hil bada 

ere, bizirik jarraitzen du bere mamuan. Orduan, ez al da benetan gertatu heriotza? 

Heriotza heriotza da eta, hala eta guztiz ere, sintagma honetan ez dago tautologiarik, 

alde bietako terminoek ez baitute esanahi edo erreferentzia bera, ez dute gauza bera 

adierazten. Bien arteko hutsuneak bereizketari uzten dio leku bat, errepikatuak diren 

unean bereizten baitira. Zentzu honetan, heriotza heriotza da esaldiak zera esan nahi 

du, heriotza ez dela guztiz heriotza, heriotza eta bere mamua baizik: heriotza heriotza 
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eta  bere  mamua  da,  non  mamua  subjektua  eta  honek  desiratzen  duenaren  (bere 

fantasia)  arteko  zubia  litzateke.  Horrexegatik,  Jainkoaren  espektroaren  heriotza 

gertatzen ez den bitartean,  ez da izango benetako eta behin betiko heriotzarik. Soilik 

artxi-espektroaren desagerpenarekin desagertu daiteke termino bien arteko hutsunea, 

bereizketa. Zoritxarrez, espektroak zein horren gauzatze ezberdinek gurekin jarraitzen 

dute,  Aitaren  heriotzaz  geroztik,  parrizidioaren  ondoren,  Modernitateko  gehiengoak 

(eraldatzailea)  mamua berraragitzeari  etengabe ekin  baitzion  –  bitartean,  gutxiengo 

(sortzailea) batek, gorputzekin baino, mamu ezberdinekin jolasten jarraitu zutelarik –. 

Gizaki nagusiek, mamuaren berraragitze ezberdinek, ekin zioten berehala Jainkoaren 

hutsunea betetzeari, edozer gauza hobe baita ezereza baino: hobe da ezereza nahi-

izatea ezer nahi ez izatea baino – asto bat bera ere bilakatu daiteke zer edo zer egokia 

Aitaren  hutsunea  betetzeko  –.  Parrizidioaren  ondoren,  gizaki  nagusiek  beren erara 

moldeatzen dute Jainkoaren mamua, beren irudira, gizaki[moderno]aren irudira. Gizaki 

nagusiek balio jainkotiarrak gizatiarrekin – gizatiarregiak – ordezkatzen dituzte, gizakia 

jainkotuz. Baina, ordezkapen hutsarekin dena aldatu daitekeela pentsatzen badute ere, 

esentzian ez da gauza handirik aldatzen, azken batean, Jainkoak bizirik dirau-eta bere 

mamuan, beraien barnean. 

Laburbilduz,  esan  daiteke  Nietzsche-k  ez  zuela  nihilismoa  gertakizun 

historikotzat hartu, historia unibertsalaren motor gisa baino. Nihilismoak mendebaldeko 

historia  zeharkatzen  duten  sintomak  baino  ez  ditu  islatzen.  Nihilismoa  ez  da 

dekadentziaren kausa, bere logika baizik (Parmeggiani, 2002, 26). Nihilismoa, beraz, 

dekadentziaren  logika  baino  ez  da;  Nietzsche-rengan  nihilismoa  ez  da  inolaz  ere 

prozesu unitarioa,  ezin  dugu izatez txarra edo  kaltegarria  den zer  edo zer bezala 

ulertu.  Nietzsche-k  adierazten  digun  bezala,  bizitzarentzat  beharrezkoa  da 

dekadentzia,  hondakinak  ere  beharrezkoak  diren  bezala.  Hazkundearen  ondorio 

saihestezina  islatzen  du.  Horrexegatik  dekadentzia  bera  ez  da  suntsitzen  eta 

desagerrarazten saiatu behar; berau txikitzen saiatu diren filosofoak ilusio baten jausi 

dira  eta  dekadentziak  berak  fagozitatuak  amaitu  dute.  Era  berean  amaitu  dute 

bizitzaren hazkundea eragozten duten gaixotasunak eta krimenak eliminatzen saiatu 

diren  doktrinek,  hazkunde  orok  zaborra  eta  hondakinak  uzten  dituelako  bidean. 

Nihilista osoak ederki ere ulertzen du ezin dela nihilismoaren bidea oztopatu, prozesu 

nihilista  moteldu  edo  oztopatzen  saiatzen  diren  ekintzek  egoera  kakaztu  baino  ez 

dutelako egiten. Izpiritu libre orok daki nihilismoak arteak edo tranpak jartzen dizkigula, 

baina ez dagoela berau suntsitzerik, horregatik nihilismoaren prozesua jarraitzea baino 

ez  zaigula  geratzen,  baina  nihilismoaren  ibaiaren  urak  eramaten  utzi  gabe,  honen 

azken ondorioetara aktiboki zuzendu baino (Parmeggiani, 2002, 34). Nihilismoa ez da 

soilik  etortzear  zegoena  Nietzsche-rentzat,  Europan  aspaldi  gertatzen  ari  zen 
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historiaren zati bat ere bazen; eta, hala eta guztiz ere, bere muturrera eramaten saiatu 

behar dugula aldarrikatzen zuen. Azkenik, egun, erradikalismo musulmanak Hegel-en 

ikuspegiari  –  nihilista  pasiboa  –  jarraitzen  dion  bitartean,  mendebaldeko  gizarteek 

Nietzsche-ren  ikuspegiari  –  nihilista  aktiboa  –  jarraitzen  diote.  Hots,  erradikal 

musulmanek auto-suntsiketa ekar ditzaketen arriskuak hartzeko prest agertzen diren 

ez  bezala,  mendebaldeko  azken  gizaki  nietzschetarrak  eguneroko  plazeretan 

nahasturik  bizi  dira  (Zizek,  2005,  36)  –  eta,  hala  eta  guztiz  ere,  ezin  da  esan 

mendebaldean  azken  gizaki  nietzschetarra  baino  ez  dagoenik,  azken  gizaki  honek 

bestelako  gizaki  nihilistekin  (bi  erregeak,  gizakietan  itsusiena,  aztia,  azkeneko  Aita 

Santua, izaina, eskalea eta igarlea)  batera bizi behar baitu oraindik ere –, oraindik ere 

desertuan; eta, desertuan, beldurra areagotu egiten da horrenbeste mamuren artean. 

Marx-ek komunismoaren mamua zerabilkigula esan zuen bezala, esan daiteke egun 

terrorismoaren mamua, biolentziarena, kapitalismo globalarena zein arrisku naturalena 

darabilkigula, besteak beste. Ongi etorri desertura! 

2.2.3.1.  Bi  erregeak. Programa  modernoen  gainbehera  eta  protokolo  

ezberdinen agerkundea. 

Jainkoaren aurrean! – Baina oraindik hilik dago Jainko hori!  Gizon 

garaiagook, jainko hori izan da zuon arriskurik handiena.

Bera  hilobian  dagoenetik,  berpiztu  zarete  zuek.  Orain  soilik  dator 

eguerdi handia, orain soilik bihurtzen da gizon garaiagoa – jaun! (Nietzsche, 

1992, 297).

Jainkoaren  heriotzarekin  batera  agertzen  dira,  Nietzsche-k  Also  sprach 

Zarathustra lanean aipatu bezala, herri xehearen gainetik nabarmentzen diren gizaki 

nagusiak (garaiak), Jainkoaren heriotzak utzitako hutsunea bete nahi dutenak; gizaki 

erreaktiboak  nagusia  bezala  agertzeko  duen  irudia  (Deleuze,  1971,  231),  gizaki 

erreaktibo  guztien  artetik  beraiek  baino  ez  baitute  heriotzaren  eta  ondorioen  berri, 

baina egia horren jakitun egotetik benetako aldaketa bat ahalbidetzera egingo ez duten 

urrats  handi  bat  dago.  Dena  aldatzeko  aukera  bezala  ikusi  beharrean,  Jainkoaren 

heriotzak balio  die orain gizakia jartzeko Jainkoaren lekuan,  gizakia  eta gizatasuna 

jainkotzeko.  Beraiek  ere,  gainontzeko  gizakiek  bezala,  galdu  dute  iparrorratza,  eta, 

zentro  grabitatoriorik  gabe,  behar  dute  argidorreren  bat,  gizatiarra  izanik  ere. 

Horrexegatik,  aldaketa handia gauzatzera eraman dezakeen egia ezagututa ere, ez 

dute sakrifikatu nahi eta edozer gauza erabiliko dute – beharbada astoren bat ere – 

Jainkoaren lekua betetzeko; nahiago dute astoa gurtzea, ezereza baino; nahiago dute 
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Jainkoa  edozein  formapean  gurtu,  berau  ez  gurtzea  baino;  gauzak  horrela,  gizaki 

nagusiak  dira  balio  dibinoak  balio  gizatiarrengatik  ordezkatzen  dituztenak,  horrela 

nihilismoari jarraipena ematen diotelarik. 

Bi  erregeak  dira  gizaki  nagusi  nietzschetarren  artean  Jainkoaren  heriotzaz 

baliatu nahi dutenak gizakia modu berriekin bezatu ahal izateko. Bi erregeak ez dira 

iraganean  bizi,  nolabait  loturak  apurtzen  ikasi  dute  eta  heriotzak  eskaintzen  dien 

aukera aprobetxatu nahi dute.  Beraiek jartzen dute astoa Jainkoaren lekuan gurtua 

izan dadin, beraiek jartzen dute gizakia Jainkoaren lekuan; bi erregeek adierazten dute 

ohituren moralitatea. Ez da, horrez gero, ezer aldatu bi erregeekin. Jainkoa desagertu 

da,  eta  berarekin  balio  jainkotiarrek  eskaintzen  zuten iparrorratza,  ondorioz,  zentro 

grabitatorio izateko bi erregeek betetzen dute Jainkoaren lekua, gizakia bera gauza 

guztien  neurria  bilakatzen  dutelarik.  Beraien  prozedura  horretan  datza,  gizakia 

neurgailutzat  hartzea,  baina  Zaratustra-k  igarri  bezala,  porrot  egiten  dute  beraien 

aurrean dauden berehalako gauza oro objektu  purutzat  hartzen dutenean.  Ahazten 

dute metaforen aurrean daudela eta berezko gauzatzat hartzen dituzte. Horrenbestez, 

bi erregeek gizakia jartzen dute gailurrean eta, horrela, gizakiaren ikuspegitik sortuko 

dute mundu-ikuskera berria, giza zientziak eta giza hizkuntzan oinarriturik, oraindik ere 

lehenagoko metafora ugari erabiltzen dutelarik, balio nihilistetan oinarriturik. 

Hizkuntzaren sorkuntzarekin gauzen izendatze konbentzionala egiten da, egia 

eta gezurra dena ondo bereizirik geratzen delarik. Bi erregeek Jainkoaren heriotzarekin 

ia dena ahaztu dute, iraganarekin neurri handi batean apurtu dute, hizkuntza bera ere 

giza asmakizuna dela ahazten dutelarik.  Horrenbeste konbentzionaltasun sortu dira, 

eta horrenbeste barneratu, non beren buruak engainatzera ere heldu diren, aurrean 

dituzten  gauzak  berezkoak  direla  sinistuz.  Gizakiak  hizkuntza  sortzearekin  batera 

kolektiboak  jarraitu  beharreko  erregelak  eta  jokabide-arauak  ezartzen  ditu.  Egian 

oinarrituriko  balioen  hierarkia  berria  ezartzen  da,  ongia  eta  gaizkiaren  birdefinizio 

berria. Hortik aurrera, ilusioa egia bilakatzen da, ilusio hutsa dela ahaztu delako. Egia 

bilakatzen da, horrela, baliorik gabeko fikzio erabilgarria. Gauzak horrela, bi erregeekin 

batera sortuko dira Modernitateko iparrorratz izango diren programazioak.

Tradizio soziologiko klasikoak onartu bezala, Modernitatea indibidualtasunaren 

gutxika-gutxikako  sorkuntza  bezala  izan  da  definitua,  gizabanakoaren  finkapena 

subjektu gisa; Iparrorratz propioak gidaturiko gizabanako autonomoaren sorkuntza, beti 

ere iparrorratz horrek, beste guztiekin batera, egokia den lekura gidatzeko; izan ere, 

Modernitatea sozializio eta kontrol-sistemen garaia ere baita. Bere buruaren kontrola 

duen subjektu modernoa agertzen zaigu, horrez gero, paradoxikoa bada ere, diziplina 

eta kontrolaren areagotzearekin batera. Gizarte modernoak, Jainkoan, arrazoian edota 

zientzian  oinarrituriko  gizarteak,  ezin  du  utzi  subjektuak  beren  kaxa  eratzen  eta 
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horrexegatik  adituen  taldea  sortzen  du  lan  hori  bete  dezan  modu  egokian. 

Horrenbestez,  Modernitatea  unibertsala  eta  arrazionala  den  proiektu  kultural  gisa 

agertzen  denez,  sortu  ditu  etengabean  gizabanako  unibertsalak  ekoiztuko  dituen 

eskolak,  epaitegiak,  instituzio  zientifikoak  eta bestelakoak;  programa instituzionalak, 

François Dubet-en hitzetan (Dubet, 2006, 36-37); 

Desertua  geroz  eta  handiagoa  eta  neketsua  bilakatuz  zihoan  neurrian  ikusi 

zuen gizaki modernoak Jainkoaren leku hutsa bete beharra zegoela eta horretan saiatu 

zen. Horrez gero, Modernitateak Jainkoaren lekua ordezkatzen zuten zenbait instituzio 

–  non,  Dubet-i  jarraituz,  instituzioak  erakundeak,  ohiturak,  azturak  zein  bestelako 

erregelak  diren;  izateko  erak,  pentsatzeko  moduak,  kosmos-ikuskerak…  erregelak 

sortzea helburu duten aparatuak (Dubet, 2006, 30-31).– ezagutu izan ditu, beste mota 

askotariko mesianismoekin batera, beti ere galdurik zegoen gizabanako oro artaldera 

ekartzeko.  Ondorioz,  gizartearen  iparrorratza  bezala  funtzionatu  behar  zuten  eta 

instituzionalak  ziren  programak  sortu  ziren  Modernitatean,  printzipio  unibertsaletan 

oinarrituriko  balioak  aldarrikatzen zituzten programak.  Gizartearen zati  handitxo  bat 

programengan, eta hauek sorturiko fikzioetan, konfiantza osoa izatera heldu bazen ere, 

beste askok ez zuten konfiantza handirik horiengan, baina denek, bai batzuk eta bai 

besteek, hartzen zuten azkenik parte programetan hutsik eta galdurik jarraitu nahi ez 

bazuten. 

Lipovetsky-k adierazi bezala, desertua gero eta handiago bilakatzen hasia da 

berriz,  jakintza,  boterea,  lana,  Eliza,  alderdiak  eta  bestelako  instituzioek  printzipio 

absolutuak bezala funtzionatzeari utzi diote beraiengan sinestea oso lan zaila bihurtu 

delarik;  maila  ezberdinean  izanik  ere,  jada  ia  inork  ez  du  beraiengan  sinesten 

(Lipovetsky,  2007,  34).  Jainkoaren  heriotzak  umezurtz  utzi  gintuenetik  saiatu  da 

gizakia  iparrorratz  berriak  aurkitzen  nihilismoari  aurre  egin  ahal  izateko,  azkenik, 

Jainkoa  gu  lasaitzeko  gure  buruari  jartzen  diogun  edozein  kate  litzatekeelarik. 

Jainkoaren lekua bete dugu gauza ezberdinekin, kate ezberdinak jarri dizkio gizakiak 

bere buruari, baina Jainkoaren heriotza guztiek uzten gaituzte umezurtz azkenean, bai 

Modernitatean  zein  Hipermodernitatean.  Zenbait  heriotza  ezberdin  eman  dira,  eta 

gizakiak  jarraitzen  du  loturik;  dagoeneko  ia  dena  hil  da:  Holokaustoak  eman  zion 

erlijioari  eta  edozelako  teodizeari  zartada  bortitza;  ondoren,  Berlingo  harresiaren 

erortzearekin  batera  etorri  zen  proiektu  sozialistaren  porrota.  Berlingo  harresiaren 

erortzearekin batera sozialismo erreal guztiak erortzen dira, totalizazio oro aurkezten 

da  hortik  aurrera  ezintasunaren  aurpegiarekin.  Foucault-ek  Jainkoaren  heriotzaz 

geroko  gizakiaren  heriotzaren  berri  ematen  digu;  Fukuyama-k,  Hegel-i  jarraituz, 

historiarena.  Lyotard-ek  esan  bezala,  meta-errelatuak  hutsean  geratu  dira,  hil  dira: 

sozialismoa,  ideologiak,  masen  iraultza  utopikoak,  teleologismo  arrazionalistak, 
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objektibotasun zientifikoa zein estatua bera, oraindik ere beraien mamuak berpiztu nahi 

badituzte ere. Diskurtso totalizatzaile oro eta mundua arautzeko arrazoia susmopean 

geratu dira, are gehiago gure buru gainean zenbait botere ezkutuk hegan egiten dutela 

dakigunetik.  Mesfidantza  zabalduz  doa  desertuan  zehar,  berriz  ere.  Ongi  etorri 

desertura, berriz ere.

Bai  postestrukturalistek  bai  postmodernoek  eginiko  kritika  bortitzengatik, 

programek Jainkoaren lekua ordezkatu dutela baina zentzu berean kontrolatzen eta 

diziplinatzen  gaituztela  erakusteagatik,  eta  baita  gizartearen  sarea  geroz  eta 

handiagoa eta lotuagoa dagoen neurrian, instituzioek galdu dute lehenago zuten lekua 

eta  garrantzia.  Instituzioek  beren  baitan  zituzten  kontraesanak  agertuz  joan  diren 

heinean, eta neurri berean bestelako erakunde txikiago eta konplexuagoak sortuz joan 

diren neurrian, ahulduz joan dira gutxika. Baina, instituzio gehienek beren monopolio 

eta hegemonia galduz joan badira ere, Dubet-ekin bat gatoz esaterakoan programen 

dekadentzia edo gainbehera ez dela homogeneoa eta osoa izan (Dubet, 2006, 61), 

izan ere, batzuk desagertu badira ere, beste batzuk oraindik jarraitzen dute zutik – oso 

ahul bada ere –. Gauzak horrela, gure garai honetan, instituzio finko eta bertikalekiko 

mesfidantza  nagusi  denez  gero,  sortuz  joan  dira  gutxika  askoz  malguagoak  diren 

erakunde berriak,  beren printzipioei  leial  izatea baino,  gizabanakoei  moldatzen den 

erakunde malgu mordoa. Jada, ez dago goitik bide egokia zein den argitzen duenik, 

eta, ondorioz, sortuz doaz makina bat erakunde malgu eta ezberdinak. Horrenbestez, 

subjektua erakunde ezberdinen artean aukeratzera behartuta dago orain, aukeraketa 

horretan arrazionalitasun eta logika ezberdin mordoaren tartean kokatzen delarik jakin 

barik  zeini  egin  behar  dion  kasu.  Horrenbeste  mezu  kontraesankorren  artean 

gizabanakoa zatitu egiten da, fragmentatu. Sadikoak eta masokistak ziren gizakiek utzi 

diote  lekua  askoz  malguagoa  eta  fragmentatua  den  gizaki  sadomasokistari, 

pasticheari. Bizitza erregular eta koherentera eramaten zuten iraunkortasun, oreka eta 

benetakotasunak  galdu  dira  eta,  horrez  gero,  identifikatzeko  erraza  zen  subjektu 

iraunkorraren lekuan topatzen gara egun inkoherentzia, malgutasuna eta zatiketarekin, 

norabiderik gabeko bizitzekin, ez-lekuen52 gehitzearekin. Bizitzaren xedea pasticheak 
52 Jada, ez dago nortasun edo identitate absolutu eta substantzialez hitz egiterik; eta, osotasuna 
adierazten  baldin  badute,  ikuspegi  jakin  batetik  da  beti.  Aurrerapenaren  ideia  zaharkitua 
bazterturik  egoteak,  batetik,  eta  gertakizunen  ugaritasunak,  bestetik,  zaila  egiten  dute 
Hipermodernitatean denbora pentsatzea. Baina, Hipermodernitateak, denboraren arazoaz gain, 
espazioarena ere  badu,  ez-lekuak gero  eta  gehiago  agertzen  hasiak baitira  aspaldi.  Lekua 
nortasun-leku historikoa bezala ulertzen bagenuen, orain ez-lekua nortasun-leku historikoa ez 
den espazioa bezala ulertu behar dugu (Augé, 2008, 83). Ez-lekuek, beraz, ez dute nortasun 
singularrik edo harremanik sortzen, bakardadea eta berdintasuna baizik. ez-lekuak mendebalde 
osoan zehar berdin-berdinak diren espazioak dira:  geltokiak,  autobideak, aireportuak, zentro 
komertzial  erraldoiak,  etab.  horietan  guztietan  sartzen  garen  unean  ez-gai  gara  leku  jakin 
batekin  identifikatzeko,  antzekoak baitira  leku guztietan.  Horrexegatik,  nortasuna sortzen  ez 
dutenez  gero,  ez-lekuetan  maiz  egoten  diren  gizabanakoek  halabeharrez  sentitzen  dute 
lekuetara  itzultzeko  irrika.  Ez-lekuen  sarrera  zein  irteeretan  baino  ezin  dira  gizabanakoak 
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ordezkatu  du,  asetasunaren  teknologiek  izaera  finkorik  gabeko  gizabanakoa 

modelatzen baitute (Gergen, 1997, 221-222). 

Gauzak  horrela,  esan  daiteke  garai  kritiko  eta  globalizatu  honetan,  meta-

narrazioen eta instituzio modernoen ahultzearekin, nortasun eredu edo estilo ezberdin 

asko  hautatzeko  aukera  eskaintzen  digula,  beti  ere  eskaintzen  denaren  barnekoa 

bada.  Narrazio  Handiak  amilduta  ere,  badira  gizartean  iparrorratzik  gabe 

daudenentzako  zentzu-araurik,  idatziriko  gidoiak;  beharbada  erritualak;  protokoloak, 

azken batean. Modernitateko menderatzaile edo sadikoek bezala, egun menderatzaile 

izan nahi duen sadomasokista faltsuak ere ez dio gizabanakoari  bere kaxa eratzen 

uzten eta mesfidantza eta zalantza saihestu dezaketen erakunde protokolario malguak 

sortzen laguntzen du. Kontzienteki idazten diren, askotan lege bilakatuz ere, zentzu-

arau horiei  deitzen diegu hemen protokolo.  Desertuan sartu berriak garenez berriz, 

gure garaian oso eraginkorrak bilakatu dira protokoloak, horiek jarraituz gizakiek ez 

baitute  zertan pentsatu,  protokoloak araututakoa era zorrotzean betetzea baino ez. 

Protokolo ezberdin ugari dagoenez gero, gizabanako bakoitzak hobekien datorkiena 

hautatzen  du.  Sadomasokista  faltsuak  ezin  du  bizi  egun  protokolorik  jarraitu  barik, 

honek eskaintzen baitio berak bilatzen duen babesa, bai zentzu moralean, nahiez gero, 

bai  zentzu praktikoan ere,  egun dena pentsatuta baitago  gizabanakoaren  beharrak 

asetzeko, horrekin askatasuna galtzen badu ere. Egun gizabanakoak mota guztietako 

zerbitzuak ditu aukeratzeko, estilo guztietakoak, baina guztiek funtzio bera betetzen 

dutelarik:  haurtzaindegiek  noizean  behingo  amak  eskaintzen  dituzte,  ebanjelizazio 

erakundeek  neba-arrebak,  larrialdietarako  24  orduko  zerbitzu  medikuak,  zerbitzu 

telefonikoek  berehalako  aholkuak  edozelako  arazoak  konpontzeko,  noizean  behin 

afektua jasotzeko pertsonak, eta beste abar luze bat (Gergen, 1997, 230-231). Gizaki 

sadomasokista egiazkoak, beren buruen jaun eta jabe izan nahi dutenak, zokoratzen 

baditu  ere,  protokoloek  babesa  eskaintzen  dute  sare-harremanak  sortuz,  beraietan 

sartzeko  erraztasunak  emanez  eta  sare  horietan  ager  daitezkeen  arazoetan 

bitartekaritza lanak eginez.  Menderatzaile  edo agintari  sadomasokistek,  sadiko  gisa 

agertu nahi ez dutenez, agerian egon nahi ez duenez, susmorik gabeko bitartekaritzaz 

baliatzen dira gizabanakoak mendean hartzeko, nahi duten bidetik zuzentzeko. 

Honen adibide argia da azken aldian milaka eta milaka gizaki hil behar zituen 

gripearekin  gertatutakoa.  Denborarekin  horren  guztiaren  atzean  interes  ekonomiko 

zein  politikoak  zeudela  agerian  geratu  bada  ere,  agintariek  martxan  jarri  zituzten 

makina bat protokolo gaitza ekidin ahal izateko – beti ere adituen iritzi eta ikerketetan 

oinarriturik –, gizateriarentzat onena egin ahal izateko. Eskoletan,  lanpostuetan zein 

identifikatu  eta  lokalizatu.  Honek  guztiak  eramaten  ditu  politikariak  beren  buruei  behin  eta 
berriro nora ote doazen galdetzera, geroz eta gutxiago baitakite une bakoitzean non dauden 
(Augé, 2008, 118).
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gizarteko  bestelako  alorretan  gizabanakoek  protokoloek  araututako  bideei  jarraitu 

behar zieten nahitaez, kontrakoa arduragabekeria litzatekeelako, gizartearen aurkako 

atentatua.  Jarraitu  gure  esanak,  zure  onerako  egiten  dugu-eta!  Dena  zure  

osasunagatik. Izan ere, osasuna eta ongizatea bilakatu dira egungo menderatzaileen 

Troiako zaldi. Mendebaldeko hirietako bazter guztietan topa ditzakegu gure osasuna 

zaintzeko kanpaina ezberdinak, agintariak hiritarron osasunaz arduratzen omen dira-

eta.  Utzi  erretzeari,  zaindu  ezazu  zure  osasun  kapitala esaten  zuen  Frantzian 

zabaldutako kanpaina batek53. Francois Cusset-ek Le Monde Diplomatique-n adierazi 

bezala,  honen  guztiaren  atzean  ezkutuko  kontrola  dago,  osasuna  prebentzio 

indibidualerako betebehar moral gisa definitzen dutelako – gauzek horrela izan behar 

dutelako, ez agintari batek esaten duelako, zentzuagatik baizik –. Mekanismo guztiak 

jartzen  dira  martxan  inork  bere  buruaren  aurka edota  kolektiboaren  aurka  egin  ez 

dezan,  agintariak  gutaz arduratzen baitira  – Noski,  lan honetan oso lagungarri  dira 

aseguru etxeak, komunikabideak zein industrialak –. Jada, erretzaileak, edaleak zein 

zabor-janaria jaten dutenak erasotzaile gisa agertzen dira, beraien esku baitago urteko 

heriotza  kopurua  gutxitzea  edo  ez,  ardura  morala  dutelako.  Horrenbesterainoko 

garrantzia  du  honek  guztiak,  non  enpresa  handiek  ere  ezarri  dituzte  beren 

langileentzako holako protokolo mordoa. Pepsi edota Credit Agricolé bezalako enpresa 

handiak hasi dira, jada, protokoloei jarraitzen ez dieten gizabanakoei isunak jartzen. 

Estatuen  biopolitika  eredu  berrien  aurrean  gaude:  prebentzio  politikak,  jokaeren 

moralizazioa,  arriskuen  kontrola,  etab.  Estatuek  ez  dute  zertan  gehiago  eragin  – 

Derrida-k agertu bezala54, agintari sadomasokista faltsuek ederki ere ikasi izan dute 

Machiavelli-ren  irakaspena,  arrakasta  duten  agintariak  beti  direla  azeriarena  egiten 

dutenak, behar bezala mozorrotzen eta disimulatzen ikasi dutelako (lehoiak eta otsoak 

ez bezala).  Hain dira sinpleak gizakiak engainatzea xede duenak beti ere topatuko 

duela engainatzen utziko dionik –, gizabanako orok auto-kontrola izan behar baitu – 

kontrol  horrek  protokoloek  ezarritako  bideei  jarraitzen  badie,  noski  –;  soilik  auto-

kontrola irizpide ez duten gizabanakoekin mugituko dira agintariak, beren kabuz bidera 

ez  badatoz  behartuak  izan  behar  dutelako.  Oso adierazgarria  da,  zentzu  honetan, 

squat,  gaztetxe  zein  bestelako  okupazio  moduekiko  duten  jarrera  europar  estatu 

gehienek.  Okupatutako  etxeak  bertan  bizi  direnentzako  arriskutsuak  direnaren 

aitzakiapean,  estatuek  etxe  horiek  botatzen  dituzte  bide  batez  antolakuntza 

alternatiboak  bilatzen  dituzten  gazteen  zein  ezer  ez  duten  etorkinen  itxaropenak 

zapuzten dituztelarik. 2005eko Abuztuan Pariseko bi etxek su hartu eta gero, Sarkozy-

k erabaki zuen okupatutako etxe guztiak ixtea holako arriskurik berriz gerta ez zedin. 

53 Le Monde Diplomatique, 08-01. 
54 Le Monde Diplomatique, 08-10.
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Kasu hartan,  bestelako aukerarik zein lekurik  ez zuten etorkinek bete zituzten etxe 

haiek.  Alde  batetik,  estatu  frantsesak  ez  die  bermatzen  bizileku  duina  izateko 

eskubiderik eta, bestetik, babestu nahi dituenaren aitzakiapean, bertatik botatzen ditu 

ondoren herrialdetik kanporatuak izateko55. Ematen du babesa baino, garbiketa dutela 

xede kasu honetan. 

Horrenbestez,  egungo  sadomasokista  faltsuak,  babesa  bilatzen  duenez, 

protokoloen  eskuetan  uzten  badu  bere  bizitza  –  agintari-azeri  eta  bitartekarien 

eskuetan, hobe esanda –, sadomasokista egiazkoak, aldiz, sare-harremanetara loturik 

egonik ere, saiatzen da protokoloengandik urrun mantentzen sare-harreman berri eta 

alternatiboak  eratu  nahian.  Egungo  sadomasokista  egiazkoak,  lehenagoko  izpiritu 

kritikodun eroak bezala, nahiago du arriskua babesa baino, ahalik eta askatasun eta 

autonomia gehien izatea. Hala ere, protokolo gehienen atzetik ez dagoenez ezaguna 

den agentziarik,  gehienetan protokoloaren atzaparretan jausten garen ere bereiztea 

zaila  denez  gero,  sadomasokista  egiazkoak  kontu  handiz  ibili  behar  du;  izan  ere, 

gizabanakoak erakartzeko marketin kanpaina itzelak egiten dira, askotan ukatzea zaila 

egiten  delarik.  Marketinaren  bidez  ederki  ere  jakin  izan  dute  menderatzaileek 

noraezean babes bila dabiltzan sadomasokista faltsu horientzako bizimodu edo estilo 

ezberdinak eskaintzen. Gizabanakoak bere beharrak eta desirak ase ditzakeen milaka 

produktu  aukera  ditzake,  beti  ere  protokoloen  barnean  mantentzen  delarik. 

Sadomasokista faltsuek askeak eta autonomoak direnaren ideia daukate nahi beste 

kontsumitu  eta  nahi  beste  plazer-bide  hautatu  ditzaketela  uste  baitute,  baina 

protokoloek ezarritako eremuen barnean jarraitzen dute egoten. Hala ere, pozik daude 

protokoloek eskainitako segurtasun-uhala jantzita eta ez dute inolako arazorik izango, 

beti  ere  ezarritako  muga gainditzen  saiatzen  ez  diren  bitartean.  Lipovetsky-k  esan 

bezala,  gehiengoa diren sadomasokista faltsuei berdin die Jainkoa,  instituzioak edo 

bestelakorik hil diren edo ez, kontsumitzea eta beren desira nartzisistak asetzea baino 

ez  dute  helburu-eta.  Protokoloek  lan  erdia  dute  egina  baldin  eta  lortzen  badute 

gizabanakoaren  fantasiak  ezagutu  eta  asetzea;  ondorioz,  neurri  handi  batean, 

mendebaldeko kulturak gero eta gehiago ematen du gadget eta tramankuluen kultura 

bat  –  eta,  harrigarria  bada  ere,  mendebaldeko  kulturakoak  ez  diren  gainontzeko 

gizarteek mendebaldeko tramankulu horiek hartzen dituzte (Jeep-ak, armak, telebista 

programak etab.) gainontzeko guztia bazterrean utziz, gainontzeko hori mendebaldeko 

kulturaren  izaera  diabolikoaren  ezaugarri  baitira  –  (Castoriadis  2007,  41-42); 

zoriontasuna  xede  duen  politika  eredu  bat,  benetako  helburua  askatasuna  eta 

autonomia indibidual zein kolektiboak izan behar duenean – eta, nahitaez, gizarte bat 

askea  eta  autonomoa  izango  da  bere  buruari  berak  hautatutako  legeak  ematen 

55 Le Monde Diplomatique, 05-10.
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dizkionean  jakinda  halaxe  egiten  duela  –  (Castoriadis,  2005,  86,161);  zoriontsuak 

izateko  eta  desioak  asetzeko  fantasiak  baino  ez  dira  aldarrikatzen,  eta, 

sadomasokisten fantasiak ezagutzea ez da oso zaila,  fantasia gehienak  berezkoak 

izan barik, kanpo eragileren batek sortuak baitira. Horkheimer-ek eta Adorno-k adierazi 

bezala,  subjektuaren  irudipena  eta  berezkotasuna  ez  da  jada  mekanismo 

psikologikoen bidez atrofiatu behar, bizitza eta zinea bereiztea hain zaila denez gero. 

Zineak, eta beharbada marketinak orokorrean, gizabanakoak ematen zaien produktua 

bizitzarekin  identifikatzeko  hezten  ditu  (Horkheimer-Adorno,  2007,  139).  Modu 

honetan, gure bizitzek nola izan behar duten esateko modu askoz finagoa aurkitu dute. 

Hala ere, sadomasokista faltsu eta zinikoak diren egungo menderatzaileen diskurtsoa 

argia da, mass mediek gizarteak eskatzen duena baino ez du eskaintzen, hiritarren 

nahiak eta desirak asetzen dituzten produktuak baino ez dituztela saltzen – kuriosoa 

da  oso  gehiengo  sadomasokistak  telebistarekin  duen  harreman  berezia.  Denek 

kritikatzen eta gorrotatzen omen dute, baina biraoak botatzen beste denbora pasatzen 

dute  azkenean  telebista  bera  ikusten  (Onfray,  2006,  84).  2003an  Ofcom enpresak 

egindako  ikerketa  baten  arabera,  mendebaldeko  gizarteetako  gizabanako  helduen 

arteko %85-ak egunero ikusten du telebista, astean 24 ordu ikusten dutelarik, bataz 

beste.  Ingalaterran  egindako  ikerketaren  ildotik,  bataz  beste  4  ordu  ikusten  dute 

telebista egunean;  4-5 urteetako umeek ia  3 ordu ikusten badute,  beste muturrean 

leudeke  55  urte  baino  gehiago  dutenak  5  ordu  baino  gehiagorekin56 –.  Baina, 

Habermas-ek  adierazi  bezala,  benetan  kontrakoa  gertatzen  da:  horniketak  eskaria 

sortzen  du.  Populazioa  mediatizaturik  bizi  da,  neurri  handi  batean  mass  mediek 

bizitzeko  behar  edo nahi  duguna  esaten digutelako,  baina noski,  ez  digute  esaten 

zelan  bizi  gintezkeen  benetan  ditugun  potentzialtasunak  ezagutuko  bagenitu 

(Habermas,  1999,  109).  Modaren  kasua  oso  adierazgarria  da  zentzu  honetan, 

komunikabideak  eta  arropa-enpresek  elkarlanean  dihardutelako  gizarteari  zer  erosi 

behar duen argi eta garbi adierazteko. Enpresa ezberdin asko egonik ere, den-denek 

obeditzen diote moda kanon berdin bati, interes berdinei, eta kontsumitzaileak ez du 

beste  irtenbiderik  jantzi  nahi  badu.  Beren  arropekin  modan  dauden  pertsona 

arrakastatsu eta ezagunak janzten dituzte ondoren telebistatik paseatzeko – modeloek 

ezarritako  kanonarekin  bat  egin  behar  dute  ezinbestean,  horrela  egiten  ez  duena 

kanpoan geratzen baita –. Kontsumitzaileek, pertsona ezagun horien antza izan nahi 

dutenez,  arropa  hori  erostera  animatzen  dira  gehienetan  jakin  barik  manipulatuak 

direla.  Estatu  espainoleko  emakumeen  arteko  %80-aren  masa  korporala  normala 

izanik  ere,  horren  erdiak  ez  du  bere  neurriko  arroparik  aurkitzen57.  Ikerketa  baten 
56 Etxebitzetan telebista ikusten den ordu kopurua. Ofcom, urtarrila-martzoa 2003. Giddens-ek 
bildua (2007, 559). 
57 El Correo, 10-09-13. 
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arabera,  30  urte  inguruan  dabiltzan  espainolen  arteko  %40-k  onartzen  du  egoera 

horren aurrean dieta egitea bururatu egin zaiola – osasunaz arduratzen diren enpresek 

etekina ateratzen dutelarik, noski –. Medikuarenera joan barik, herritar hauek amaitzen 

dute  beteezin  beren  gorputzekin,  dendek  erakusten  duten  prototipoarekin  bat  ez 

datorrela  ikustean.  Ikerketaren buru den Cristina  Carretero-k  argitu  bezala,  dendek 

ezarritako neurrien patroi anomaloak ahalbidetzen du anorexia edo bulimia bezalako 

trastornoen ugaritzea – osasuna helburu omen duen gizarteak gaixotasun eta gaitz 

psikikoen  agerpena  ahalbidetzen  duelarik  –.  Inditex,  Mango  edo  El  Corte  Inglés 

bezalako  inperioek  ezarritako  edertasun  ereduak  emakumeen  gehiengoa  bere 

gorputza  mespretxatzera  eramaten  du  nahitaez  –  zenbat  eta  urrunago  egon 

ereduarekiko,  gero  eta  ezbeteago  sentitzen  da  pertsona  –;  eta,  ondorioz,  bere 

gorputza eraldatzera. Ikerketa beraren arabera, espainiar gazteen %65-ak nahiko luke 

bere gorputza aldatu. Zentzu honetan,  ez da harritzekoa kirolarekin zerikusia duten 

enpresen  – gimnasioak etab. – eta osasunarekin dutenen – dietistak etab. – etekin 

ekonomikoa itzela izatea. 

Egun inoiz baino egiago bilakatu da irudi batek mila hitz baino gehiago balio 

duenaren baieztapena, izan ere, Freud-ek esan bezala, subjekturen bat liluratzeko argi 

dirdiratsuak  jartzearekin  nahikoa  da.  Enpresek  beren  produktuak  saltzeko  irudi 

erakargarriak erabiltzen dituzten bezala, gizabanakoaren irrikak piztu ditzakeen irudiak 

erabiltzen dituzten bezala, bestetik, zineak irudien bidez esaten digu zer nolako bizitza 

desiratu  behar  dugun.  Egun  denak  hartzen  du  irudiaren  forma,  errealitatea  irudien 

azpitik  ere  desagertzen  delarik,  askotan  irudia  bera  ere  errealitatearen  azpitik 

desagertzen delarik, askotan irudiak bere originaltasuna galtzen baitu errealitatearekin 

duen kidetasunagatik, egungo irudi askok gizatasunaren miseria erakusteagatik. Hori 

bai, errealitatearen gordintasunaz zenbat eta beteago egon, geroz eta eragin gutxiago 

du  gugan,  kontraesana  ematen  badu  ere  (Baudrillard,  2006,  55-56).  Horrexegatik, 

errealitate birtualak  substantziarik  gabeko produktuen bidez  orokortzea58 du xede – 

honek  badu  bere  alde  ona  eta  bere  alde  txarra.  Alde  batetik,  substantzia  orotatik 

askatu garen neurrian, gizabanakoak igarri du benetakotasuna antzezpena baino ez 

dela eta,  ondorioz,  gizabanakoa librea dela nahi  duena eraikitzeko;  baina,  bestetik, 

58 Birtualtasunaren zein itxuren gailentzeak adierazten digu jada ez dagoela errealitaterik, ez 
dagoela  benetakotasunik;  eta,  hala  ere,  benetakotasunik  edo  egiarik  ez  dagoen  arren, 
orokortzea xede duen lege nagusi ziniko bat nagusitzen da: ez dago ezer egiterik, ez dago honi 
guztiari  buelta emateko modurik. Ondorioz, gozatzea baino ez zaigu geratzen.  Goza ezazue 
eskaintzen  zaizuen  produktu  mordo  eta  erakargarri  hauekin! Errealitatea  itxurazkoa  da, 
produktuak  itxura  dira…  den-dena  da  itxura  eta  oinarri  gabekoa.  Gauzak  horrela, 
sadomasokista  faltsuaren etika ere,  zentzu  berean,  funtzik  gabeko etika da,  hartu  eta  bota 
daitekeena, nahi beste eta nahi bezala aldatu eta erabili daitekeena. Ikuspegi honen atzean,  
esan bezala, orokortzeko eta homogenizatzeko xedea dago, horretarako gaiztakeria debekatu 
behar  dutelarik;  mezu  honen  bidez,  egungo  etika  demokratikoek  botere-harreman  berrien 
agerpena sahiestu eta ekidin nahi dituzte. 
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substantziarik  ez  egoteak,  funtsik  edo  fundamenturik  gabe  uzten  du  gizabanakoa, 

honek eraiki behar duen zer edo zer berri hori zein oinarriren gainean egingo duen ez 

dakielarik. Beste modu batean esanda, eraikitzea ahalbidetzen duen nihilismo aktiboan 

bizi gara egun, baina, zelan gainditu daiteke nihilismoa? Ba al dago gainditzerik? –. 

Deskafeinatuak  kafe  zapore  eta  usaina  duen  bezala  kaferik  izan  gabe,  errealitate 

birtualak  substantziarik  gabeko  errealitatea  eskaintzen  digu;  errealitate  birtuala 

errealitate  gisa  esperimentatzen  da,  baina  erreala  izan  barik  (Zizek,  2005,  15). 

Errealitatea  eta  fantasia  nahastatzen  dira  azkenean  zein  den  zein  bereizterik  ez 

dagoelarik,  bata bestea bilakatu daiteke bat-batean. Baina, eraldaketa ez da zentzu 

bakarrean  ematen,  saldu  nahi  diguten  fantasia  erreal  bilakatu  nahi  izateaz  gain, 

kontrako  prozesua  ere  ematen  da  sarri.  Errealitatea  gordinegia  edo  gogorregia 

zaionean sadomasokista faltsuari, honek ukatu egiten du eta irreal gisa agertzen dio 

bere buruari, amesgaiztoa bezala. Erreala dena, jasan ahal izateko, espektro irreala 

gisa hauteman behar da (Zizek, 2005, 20). 

Azkenik,  Jean  Baudrillard-ek  aldarrikatu  bezala,  gure  garaiko  ezaugarririk 

nabarmenena errealaren  produkzio  eta  erreprodukzioa  litzateke,  menderatzaile  den 

sadomasokista faltsuak ederki ere ikusi duelako simulazioa askoz boteretsuagoa dela 

ezer baino beti  ere zalantza izpiari  lekua uzten diolako,  ordena eta legea bera ere 

simulazio  hutsak  izan  zitezkeelako  (Baudrillard,  2007,  47).  Meta-narrazio  eta 

instituzioekiko  mesfidantza  nagusitu  denez  gero,  autoritate  eta  diziplinatze-nahi 

ororenganako mesfidantzarekin batera, lehenagoko balioen produkzioak galdu du bere 

zentzua eta eraginkortasuna; hobe da irudien bidez, hutsik dauden irudien bidez, lehen 

egiten  zena  egitea,  balioak  transmititzea,  irudiak  metaforak  baino  ez  dira-eta 

(Braudillard,  2007,  53).  Baina,  hala  ere,  modu metaforikoan  bada  ere,  informazioa 

berdin-berdin helduko zaio subjektuari, oraingo honetan modu ezkutuan egiten bada 

hutsik  dauden  irudien  bitartez;  eta  informazioarekin  batera  beti  transmititzen  da 

zentzuren bat, azken batean, lehenago masa ziren multitude berriak zentzuren baten 

mende mantendu behar dira. Sadomasokista faltsuak arduratzeko arrazoirik nahi ez 

duenez,  espektakulua  baino  ez  du  aldarrikatzen,  pentsatzeko  ez  baizik  eta  ondo 

pasatzeko tartetxo bat, irudi hutsez beteriko espektakulua. Sadomasokista faltsuak ez 

du  inolako  esfortzurik  egin  nahi,  ondo  pasatzea  baino  ez,  eta  horrexegatik  ez  du 

inolako mezurik jaso nahi; zeinuak baino ez ditu nahi, espektakularra den irudi huts oro 

maite duelako. Hala ere, modu batean zein bestean, sadomasokista faltsuok osatzen 

duten multzotasun orori  heltzen zaio azkenik  mezuren bat,  metafora edota zeinuen 

bidez bada ere, azken batean zentzu eramaileak baino ez gara-eta (Baudrillard, 2007, 

121).  Zein da mezu nagusia? Esana dago. Diziplina-metodo modernoak bazterturik, 

etika  demokratikoak  birtualtasunaz  eta  itxuraz  baliatzen  dira  funtsik  ez  duten  eta 
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berehala hartu eta bota daitezkeen etikak gure zain daudela esanez, bakoitzak nahi 

dituen  elementu  eta  ezaugarri  ezberdinak  nahastatuz,  beti  ere,  bidegabekeria  zein 

gaiztakeriaren bidetik ez doazen neurrian, gehiegi bereizten ez diren neurrian.

Egungo dogma demokratiko eta globalizatzaileak argi uzten du inork ere ezin 

duela  besteengandik  gehiegi  bereizi  sistemaren altzoan  babesa  aurkitu  nahi  badu. 

Horrexegatik,  oso  zaila  egiten  zaio  sadomasokista  egiazkoari  bide  berriei  ekitea. 

Ordenaren aurka altxatzen direnen artean alternatiba erreal gehiegirik sortzen ez bada 

ere, Michael Albert bezalakoek ez dute bide berbera jarraitu eta saiatu dira alternatiba 

bat  gauzatzen59.  Mugimendu  libertarioari  atxikirik,  kapitalismoarekin  zein 

sozialismoarekin apurtu behar zuen sistema gauzatu nahi zuen. Orain dela 15 bat urte, 

Robin  Hahnel-ekin  batera,  ekonomia  parte-hartzailean  oinarrituriko  proiektua  hasi 

zuen. Proiektuak ez zuen bakoitza bere beharren arabera edota berdintasun absolutua 

aldarrikatzen.  Eredu  marxistarekin  apurtzen  du  koordinatzaileen  lanean 

oinarritzerakoan eta, bestetik, sistema fordistarekin ere langile guztiek postu guztietatik 

igaro behar dutela aldarrikatzean. Aspaldi  gauzatu zuen bere proiektua Argentinako 

Patagonian  eredu  utopiko  autogestionatua  jarraitzen  duten  zenbait  kooperatiba 

antolatzean.  Helburua  argia  da:  ez  dago  menderatzaile  edo  menderaturik  finkorik, 

denek  egin  behar  baitute  tokatzen  zaiena  une  bakoitzean  –  izatez,  langile  bat 

kanporatua  izan  zen  momentu  batean  ardurak  hartu  nahi  izan  ez  zituelako  –. 

Zuzendari  izandakoak  garbitu  beharko  du  eta  garbitzaileak,  tokatzen  zaionean, 

zuzendu. Dena denena da, hierarkiarik gabe. Orain, Albert-ek berreskuratu zituen 180 

enpresak  hain  ahulak  ziren  non  kapitalismoarekin  edozelako  harremana  izanda 

irentsiak lirateke. Jakina da kapitalismoaren atzaparrak luzeegiak direla eta oso zaila 

egiten  zaiela  holako  egitasmoei  lekuren  bat  egitea  lehiakortasun  krudel  horretan. 

Enpresa hauek egundokoak pasatu izan dituzte, eta jarraitzen dute pairatzen, sistemak 

bidean oztopo ugari jartzen dizkielako eta, bestetik, langileek – hasieran langabeziari 

aurre  egiteko  aukera  paregabetzat  bazuten  ere  –  ez  diotelako  kasu  askotan  bide 

arriskutsu  horri  heldu  nahi.  Sistema  kapitalista  saiatuko  da  behin  eta  berriro  bere 

bidera ekartzen – langile utopikoek horren jakitun egon behar ez badute ere –, ezerk 

ezin baitio ihes egin. 

Nahi beste bereiz gaitezkeela sinistarazten digu, munduko edozein estilo har 

daitekeela,  munduko  edozein  espektakulorekin  txunditu  gaitezkeela,  beti  ere, 

ezberdina  izateko modu guztiek  benetako apurketa  suposatzen ez  duten bitartean. 

Faltsua den gehiengo sadomasokistak – protokoloek gidaturik – behartzen gaitu, eta 

oso zaila zaigu protokoloetan oinarrituriko elkarmenderakuntza-sareetatik ihes egitea. 

Baina, gehiengoak babesa bilatzen du nahitaez. Zizek-i jarraiki, pentsamendu askea 

59 Le Monde Diplomatique, 06-08.
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askatasunaren  aurkako  armarik  hoberena  da.  Esklabo  bati  erakusten  bazaio  bere 

askatasunarengatik arduratuta bizitzen sekulan ez du lortuko benetako emantzipazioa. 

Inperatibo  jakin  batek  du  lehentasuna:  “pentsatu  nahi  beste,  nahi  beste 

askatasunarekin,  baina  obeditu!”.  Inperatibo  zaharrak  –  “ez  pentsatu,  obeditu!”  – 

matxinada  elikatzen  duenez  gero,  egokiagoa  bilakatu  da  inperatibo  berria.  Azken 

batean,  egungo  gizabanakoa  askea  da,  zuzena  dena  aukeratzen  duen  bitartean 

(Zizek,  2005,  8).  Gehiengoak,  gauzak  horrela,  zuzentasuna bilatzen  du  aske  eta 

babesean  egoteko,  protokoloek  gidatua  izatea.  Protokoloak  masa  atomizatu  eta 

sadomasokistari  segurtasuneko  uhala  jartzen  dio  inguruan  ezberdinak  izan  nahi 

dutenen ustezko erasoengandik babesteko – non ezberdin izateak ez du esan nahi 

eskaintzen zaigun guztitik  ezberdina den zer edo zer aukeratua izan dela,  benetan 

ezberdina  izatea  baizik,  eskaintzen  denarekiko  oso  bestelakoa  dena  aukeratzea, 

funtsezko alternatibak sortzea, mugak gainditzea –. Gizaki sadomasokista faltsuak ez 

du  behar  bezala  onartzen bizitzak  eragiten  dion  mina eta  ezinegona,  mina zentzu 

negatibo edo erreaktiboan hartzen du eta horrez gero, onartu eta bideratu beharrean, 

baretzen  saiatzen  da;  eta  baretze  hori  protokoloak  eskaintzen  dion  erosotasun, 

fideltasun eta bake-nahian baino ezin du aurkitu, protokoloak ezartzen duen ordena 

sinboliko  hegemonikoaren  barruan.  Babes  egoera  horretan,  gizaki  sadomasokista 

faltsuaren ardura eta kezka bakarra estresa, larrimina, ezinegona eta holakoak baino 

ez  dira,  ez  baitago  beste  moduko  arrisku  edota  liskarrik.  Bake  horrek  nolabaiteko 

erosotasuna eskaintzen dio, baina bizitzaren gordintasunari aurre egiteko tresna eta 

baliabiderik gabe uzten du, biluzik.

Freud-en ustez, Modernitateko gizaki zibilizatuak bere zoriontasunari uko egiten 

zion segurtasun apur baten truke. Zygmunt Bauman-ek  Freud-en baieztapena inbertitu 

egin  dela  aldarrikatzen  badu  ere  (Bauman,  2008,  49),  ematen  du  egungo 

sadomasokista  faltsuak  bere  aurrekoaren  moduan  askatasunari  uko  egiten  diola 

babesaren  trukean,  horren  jakitun  ez  badira  ere.  Modernitateko  ustezko  gizaki 

autonomo eta askeak ere uko egiten bazion askotan askatasun galtzen zuela ikusi 

bari, sadomasokista faltsuak modu berean sakrifikatuko du bere askatasuna, den-dena 

berak  askatasunez  hautatzen  duela  esaten  zaion  bitartean.  Giorgio  Agamben-ek 

adierazi bezala, segurtasuna kategoria politiko bakarra bilakatzen denean desordena 

kudeatzea  du  helburu  eta  ez  desordena  saihestea.  Fisiokratek,  Foucault-en 

terminologia erabiliz, segurtasunaren kontzeptua asmatu zuten desordena kudeatzeko, 

sadomasokismoaren  matrizeari  bidea  emanez,  jakin  baitzekiten  desordena 

beharrezkoa zutela. Protokoloek funtzionatu dezaten galduta edo beldurtuta dauden 

gizabanakoak  behar  ditu,  eta  gizabanakoak  beldurtzeko  ez  dago  desordena 

bezalakorik. Eta, behin gizabanakoek protokoloren bat hautatu dutenean eta babesean 
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jarri  dituztenean  beraien buruak,  behin  desordena  desagertzen denean,  desordena 

berriz ekar dezaketen mamu eta simulakroak sortaraziko dituzte, beti ere aukeraketa 

egokia  egin  dutenaren  sentsazioa  izan  dezaten.  Beharturik  baino,  protokoloa 

gizabanakoak berak askatasunez hautatzen duela sinistu behar du eta, are gehiago, 

protokoloa dela  kanpoko gordintasun beldurgarriarengandik  babesean egoteko bide 

bakarra. Horrenbestez, menderatzaile sadiko gisa funtzionatzen duen sadomasokista 

faltsuak ez du sekulan bere benetako aurpegia agerian utzi behar eta, ikusezintasunak 

eskaintzen dion askatasun horretatik behar beste simulakro eta espektro sortuko ditu, 

azkeneko helburua birusa inokulatzea baita ondoren botika saltzeko. Estatuek ez diete 

inolako itxaropenik eskaintzen kolektiboei sistemaren protokoloetatik at, segurtasuna 

ziurtatzeko gai ez direla sinestarazten die, eta atomizaturik eta zatiturik dagoen mundu 

honetan gizabanakoak bere biziraupen pertsonala bilatzera bultzatzen ditu (Bauman, 

2006, 97).

2.2.3.2.  Gizakietan  itsusiena.  Masa  modernotik  multitude  edo  jendetza  

hipermodernoetara. 

Gizonik itsusienak duk erruduna: berak berpiztu dik. Eta behiala hil 

egin zuela dioen arren: heriotza jainkoen artean aurreiritzi bat besterik ez duk 

(Nietzsche, 1992, 325).

Bi  erregek  jarri  bazuten  astoa  Jainkoaren  lekuan,  gizakien  artean 

higuingarriena da astoaren litania daramana. Gizaki itsusi honek hil zuen Jainkoa bere 

errukia gehiago jasan ezin izan zuenean eta, hala ere, bera da orain gogotsuen Jainko 

berria gurtzen duena, bere burua zuzendu eta gidatu ahal izateko arauren bat behar 

duelako.  Gauzak  horrela,  gizakien  artean  itsusiena  Modernitateko  masa  izango 

litzateke, Jainkoaren heriotza eta gero, oraindik ere bere burua gidatzeko gai ez dena, 

bere gainetik zer edo zer behar duena. Horrexegatik  nahiago izan zuen gizakietan 

itsusienak nihilismoarekin jarraitzea, Jainkoaren heriotzaren ondorengo babes berria 

edo arrisku ezezagunaren arteko hautaketan nahiago izan zuelako edozelako babesa, 

beti ere bere burua arriskatzera beharturik sentitzen ez bazen. Ondorioz, esan daiteke 

Nietzsche-ren gizaki higuingarria Modernitatean programazioen babesa bilatzen duen 

masa-gizona dela. 

Gizaki masokistak hil  zuen Jainkoa, baina heriotzaren ondoren, jarraitzen du 

zer  edo  zerren  beharra  sumatzen  bere  gainetik  azken  batean,  masokista  da-eta, 

masa-gizona. Jainkoaren heriotzarekin desagertzen da aita-menderatzaile gorena eta 

orain, noraezean badabiltza ere, masokistek beren eskubideak aldarrikatuko dituzte, 
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botereaz baliatzeko berdintasuna, Justizia. Menderatzaile edo agintariak ez dira beti 

boterea erabiltzen interes handiena dutenak, masek ere – faxismoa kasu – botereaz 

baliatzea bilatzen baitute; hala eta guztiz ere, boteredunek halaxe eskatuta beraien 

boterea erabiltzen dute boteredunek halaxe eskatzen dutelako, askotan gizabanakoen 

heriotza  ere  gauzatzen  delarik,  baina  masek  jarraitzen  dute  menderatzaileen 

boterearen erabilera aldarrikatzen (Foucault, 2005, 34); izan ere, masak beti nahi du 

botere  mugagaberen  batek  mendean hartzea (Freud,  1972,  64).  Baina,  ez  masen 

psikologia modernoaren diskurtsoak aldarrikatutako kontserbazio-senagatik60 bakarrik 

– edo bereziki –, zentzuren bat behar dutelako baizik, sumina askatu, mendekua hartu 

eta justizia egin, etab. Subjektibotasun edo soberania propioa izan dezakeela ulertzen 

duenean  masak,  lehenagoko  menderatzaileen  ezaugarri  duinez  baliatzen  da, 

lehenago materia hutsa zena gizakiez betetzen delarik (Sloterdijk, 2005, 9-11), sumina 

askatu nahi duten gizaki eszitatuez. Logikoa denez, Jainkoaren heriotzarekin gizakia 

galdurik sentitzen den unean, masa gidatu nahi duten autoritate berriak agertzen dira, 

gizaki eszitatuek osatzen duten masa horietaz baliatu nahi duten sadikoak; orduantxe 

hartzen du masak garrantzia handia – lehenago masek garrantzirik eta eraginik  ez 

bazuten ere, aurrerantzean egundoko garrantzia izango zuten (Le Bon, 2005, 20) –. 

Baliteke, zentzu honetan, XX. mendea masen mendea izatea – gai hau ez dugu berriz 

hemen  garatuko,  jada  aurreko  kapituluetan  egin  baita  –.  Jainkoaren  heriotzaren 

aurretiko  garai  kristauak  sumina  prozesatzeko  moduak  ezagutzen  bazituen  ere, 

iraultza  frantsesaren  ondoren  gertatutako  iraultza  guztiekin  etorritako  etsipen  eta 

frustrazioak suminaren eraketa berriak ekarriko zituen. Hots, lehenagoko galtzaileen 

artean ematen den aldaketa psikologikoarekin batera, noizean behin mendean egon 

zirenek iraultza edo matxinadaren bati ekingo diote goiko eta behekoen artean lekuak 

alda daitezkeenaren ilusiorik ez galtzearren (Sloterdijk, 2010, 137-139). Agintari edo 

sadikoek  berehala  ulertu  zuten  masak  zuen  indarra  zuzendu  behar  zutela  beren 

60 Sloterdijk-ek  masen  inguruko  saiakeran  adierazi  bezala,  Hobbes-ek  gizakiaren  portaera 
mugimendu bakar batera murriztu nahi izan zuen, beldurrera, etorri behar duten diskurtsoen 
oinarria  ezarriz.  Ordutik,  masek  egiten  duten  guztia  beldurragatik  egingo  dute  (Sloterdijk, 
2005,42).  Hegel-en  esklabo  modernoek,  arriskatzea  baino  menderakuntza  nahiago  duten 
kontzientziek, osatzen dutenez masa, azken honek kontserbazioa du xede. Gizaki hauengan 
heriotzari  dioten  beldurra  irrika  oldarkor  edota  interesak  baino  askoz  pisutsuagoa  da. 
Nietzsche-k esan bezala, gizabanako gehienek helburu bera dute: bizirautea. Kontserbazioa. 
Baina,  ez du gizakiak espeziarenganako maitasunagatik egiten,  bizirautera bultzatzen duen 
artalde senagatik baizik (Nietzsche 1998, 31). Egia da, bestetik, gizakiak berezkoa badu ere 
kontserbazio  sena,  Jainkoaren  heriotzaren  ondorioz  munduaren  batasuna  zatitu  egin  dela 
gizabanakoarentzat  eta  ez  duela,  horrez  gero,  iparrorratzik.  Masa  osatzen  duten  ale 
masokistek, zalantzatsu eta noraezean, nahiago dute arriskuarekin lortutako askatasunari uko 
egitea eta babesa bilatzea. Horrenbestez, babes bila, lotura berriak egitera bultzaturik aurkitzen 
da,  ezinbestean.  Nahiago  du,  bakardadea  jasan  ezin  duenez  gero,  Nia  galtzea  masaren 
babesaren trukean, kate berriak bilatzea (Fromm, 2008, 306); izan ere, masokistak ederki ere 
daki  guztiz  bakarrik  sentitzeak buru-desintegrazioa dakarrela,  gizaki  orok behar baitu elkar-
laguntza biziraun nahi baldin badu (Fromm, 2008, 47). 
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interesen  alde,  masaren  behealdetik  zetozen  indar  dionisiakoak  neurriren  batean 

apoliniarrak  bihurtu  behar  zituztela  kontsignen  bidez.  Horrenbestez,  langileriak 

osatzen zuen masak topatu zuen alderdi politikoan sumina askatzeko eta mendeku 

hartzeko beharrezkoak zituen arrazoiak – eta, zentzu honetan, masa alienatu egiten 

du  alderdiak  –.  Ez  zegoen  zalantzarik,  langileriaren  gaitz  guztien  erantzulea 

kapitalismoa zen, burgesia; ondorioz, beraien aurka egin beharra zuten. Faxismoaren 

agerpenarekin,  ordea,  Sloterdijk-en  aburuz,  etsaia  ez  da  bestelako  klase  batekoa 

izango,  bestelako  nazio  edo  arraza  batekoa  baizik.  Bigarren  Mundu  Gerra, 

Holokaustoaren  eta  guda hotzaren  ondoren,  masen  sumina  bildu  eta  zuzendu 

dezaketen arrazoiak eta agintariak desagertuz joan dira gutxika. Jada, ez zeruan ezta 

lurrean ere, inork ez daki zer egin herriaren suminarekin (Sloterdijk, 2010, 219). 

Egungo masa ere ez da Modernitatean ezagututakoa, orduko kolektibitatea edo 

osotasuna  ez  baita  inon  ageri.  Egun  lotura-sareak  askoz  handiagoak  eta 

konplexuagoak izanik ere, masa inoiz baino deslotuago dago. Egun ez dago historia 

egin  dezakeen masa hipermodernorik,  honek ez baitauka inolako potentzialtasunik; 

kontrara,  beren  buruak  programazio  orokorren  (protokoloen)  mende  uzten  dituzten 

gizabanako arrunten bilduma bilakaturik amaitu du (Sloterdijk, 2005, 18-19). Masa bera 

ere  mamu  bilakatu  da,  potentzialtasun  teoriko  hutsa.  Ahaztu  egin  du  beste  garai 

batzuetan izandakoa eta atomizaturik  amaitu du.  Dagoeneko  ez dago historia  egin 

dezakeen masarik, ez dago sadikoen aurka altxatu daitekeen kolektibitate handirik – 

Modernitatean ezagutu dugun masaz ari bagara –. Ezin da masa ezerekin identifikatu, 

ez proletalgoa ez eta nekazariekin ere. Egun masa gizabanako bilduma bilakatu da, 

programa  orokor  edo  handietara  merke  saltzen  diren  gizabanakoak.  Gizaki 

sadomasokista faltsuen nahaspila lainotsua.  Masak ez du errealitate soziologikorik61 

(Baudrillard, 2007, 112) – eta, hala eta guztiz ere, masa ez den masa hipermodernoak 

behartzen ditu barneko gizabanakoak; berdintasunaren izenean, nahi beste bereiztea 

uzten  baitio  gizabanakoari,  beti  ere  mugak  gainditzen  ez  dituen  bitartean,  gehiegi 

61 Baliteke, beste garaietako masa estatistiketara murrizturik dagoen gehiengo isildua bilakatu 
izana, zeinen existentzia ez da soziala, estatistikoa baizik. Iritzi ikerketen bidez baino ez zaigu 
agertzen – edo, beste modu batean esanda, oligarkak herriaren iritzi publikoaz trufatzen dira; 
politikoek ez dute ulertzen ezta entzuten ere gehienetan; eta, hala eta guztiz ere, egiten dituzten 
kontsulta  eta  estatistikekin  beren  iritzia  benetan  garrantzitsua  dela  eta  ezinbestekoa  zaiela 
sinestarazten  zaie  (Onfray,  2006,  28);  oligarkek  herriaren  onespena  behar  dute  boterean 
legitimitatez jarraitzeko azken batean –. Egun ez dago masa ordezkatzerik, ikerketen bidez ez 
bada; gehiengo isildua irudikaria da, beraz. Masa ez da jada espresatzen, ikertua da. Gehiengo 
hori isilik dago ez baitu zentzu bakarrik adierazteko, testen bidez adierazitakorekin baino ez 
dute elkar ezagutzen-eta. Baina isiltasun hori, Baudrillard-ek azaldu bezala, paradoxikoa da ez 
baita hitz egiten ez duen isiltasuna, masaren izenean hitz egitea debekatzen duen isiltasuna 
baizik. Dagoeneko, masaren atzean ez dago herri bat edo klase sozial bat; horrez gero, inork 
ere ezin du bere izenean hitz egin. Subjektua izateari  utzi  dionez, ezin da alienaturik egon. 
Alienaziorik ez dagoenez ezin da masa bateratu, gorpuztu eta altxarazi. Masaren mamuari dei 
egin behar zaio gorpuztu dadin iraultzarik nahi bada (Baudrillard, 2007, 128-131). 
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bereizten  ez  den  bitartean  (Sloterdijk,  2005,  99)  –.  Ez  du  erreferentziarik,  ez  du 

gorputzik,  mamua baino ez da.  Gorputzik  ez duenez gero,  ezin du politikoaren eta 

sozialaren  eroale  ona  izan;  ezin  du  zentzu  bakarraren  eroalea  izan.  Gorputzik  ez 

duenez,  espektrala denez,  denak zeharkatzen du masa beragan inolako hondakinik 

utzi gabe. Masaren mamua pasibotasunaren eta bat-bateko oldarkortasun basatiaren 

artean lebitatzen bizi da. 

Egungo kolektiboak Modernitateko masarekiko oso bestelakoak direnez gero, 

baliteke hobe izatea mamu bilakatu den masa terminoaren ordez  jendetzak62 hitza 

erabiltzea, egun hainbatek egin bezala, jada gizarteak ez baitu masa gisa jokatzen; 

bakarra zen masa zatitu  egin  da,  eta orain jendetza asko eta ezberdinen aurrean 

aurkitzen gara – non gizabanako bakoitza jendetza ezberdinen kide izan daitekeen –. 

Masaren espektroari dei egiten bazaio ere, jarraitzen du gorpuztu barik protokoloren 

baten babespean jarraitzen baitu eroso, erosoegi. Garai hauetan masarik sortzea aski 

zaila da, baina badira, esan bezala, batera mugitzen diren jendetzak, Modernitateko 

programazioei  muzin  eginik  orain  protokoloak  jarraitzen  dituzten  jendetzak, 

Modernitatean  bezala  askeak  direla  uste  duten  gizabanakoek  osatzen  dituzten 

jendetzak.  Unitatea zatitu  bada ere,  masa jendetza anitz  bilakatu  bada ere,  gizaki 

masokistak sadomasokista faltsuari utzi badio ere bidea, jendetza gehienen barnean 

dauden gizakiek jarraitzen dute automatak izaten; izan ere, menderatzaileek jarraitzen 

dute automatak diren gizakiak ekoizten; beti ere, demokraziaren izenean. Oraindik ere 

Foucault-ek aztertutako instituzio diziplinatzailerik badago ere, baliteke arrazoia izatea 

Gilles  Deleuze-k  esatean  jada  ez  dela  Modernitatean  bezala  diziplinatzen  eta, 

ondorioz,  egungoa  kontrolaren  garaia izatea.  Beste  modu  batean  esanda,  egun 

menderatzailea  den  sadomasokista  faltsuak  jarraitzen  du  gizabanakoa  mendean 

hartzen, lehenagoko sadikoak ez bezala egiten badu ere, kontrola ezkutuko lekuetatik 

egiten badu ere. 

Ustezko demokrazia honek, beraz, jendetzei eta gizabanakoari bere pasio eta 

desira guztiak elikatzeko espazioa uzten die; Freud-ek idatzi bezala, jendetzarengan 

irreala denak lehentasuna du erreala denaren aurrean, eta horrexegatik,  gehiengoa 

gobernatzea  emozioak  eskaintzea  baino  ez  da,  non  beldurra  emozioetan 

62 Hemen erabiltzen dugun jendetza terminoaren zentzuak antzekotasun ugari ditu Hardt-ek eta 
Negri-k ezagutarazi duten multitude hitzak duen zentzuarekin; izan ere, jendetza ez da masaren 
pareko,  ezta  herriarena  ere;  jendetza  singulartasun  bilduma  da,  murriztu  ezin  daitekeen 
aniztasuna (Hardt/Negri, 2004,156); Beste modu batean esanda, oraingo honetan Maffesoli-ri 
jarraituz, jendetza fusioa xede duen elemento sozial berria da, zeinek, gainera, ez du fusioaren 
zergatia kontutan hartzen; aniztasuna fusionatzen duen neurrian ez dauka unitate-batasunik, 
bai unizitate-bakartasun solidoa, ordea (Maffesoli, 2007, 26). Oraingo jendetza, orokorrean, ez 
du politikak edo gizarte-zentzuak batzen, estetikak baizik (Maffesoli, 2007). Modu batean zein 
bestean,  jendetza  –  multitudea  bezala  –  ez  da  gorputz  soziala  eta,  horrexegatik,  ezin  da 
subiranoa izan; jendetzak sekulan ez du onartuko, aniztasunak osatzen duen neurrian, egun 
nortasun bakarra izatea (Hardt/Negri, 2004, 403). 
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eraginkorrena  den.  Ondorioz,  politika  manipulazio  psikologiko  bilakatzen  da; 

demokrazia parlamentarioak sinestarazten dio gehiengo atomizatuari  hauteskundeei 

esker denari  buelta emateko gai dela,  eta proiektu ezberdinekin bat egiteko aukera 

ematen dio itxaropenaren garra piztuta mantenduz – 25-en Europan 200 bat alderdi 

politiko  ezberdin  daude  bakoitzak  bere  ikuspegi  politiko  eta  sozialarekin  (Estatu 

espainolean 10 bat alderdi politiko nagusi daudela esan daiteke, beste makina bat txiki 

eta  anitz  bozkatzeko  aukera  egonik  ere).  Espektro  politikoa  muturreko  ezkerretik 

muturreko  eskuinera  doa  herrialde  gehienetan  (komunistak,  sozialistak, 

sozialdemokratak, sozial-liberalak, berdeak, nazionalistak, zentristak, liberalak, liberal-

kontserbadoreak,  kristaudemokratak  zein  kristau-fundamentalistak,  besteak  beste), 

askok  bestelako  sentsibilitate  etniko  zein  abertzale  edo  etnikoak  ere  defendatzen 

dituztelarik (aldi berean edo ez)63 –. Are gehiago, demokraziak hori guztia ahalbidetzen 

omen  du  bateratze  eta  adostasun  baketsu  batean.  Ez  omen  dago  ezeren  aurka 

altxatzeko arrazoi nahikorik.  Gehiengo sadomasokista ez omen dago alienaturik,  ez 

baita  masa,  ez  baitago  masa  gorpuzturik.  Baina,  diskurtso  demokratikoak  horixe 

aldarrikatzen badu ere, ez dira menderakuntza harremanak deuseztatu, bai diskurtso 

horren  atzean  sadiko  gisa  agertu  nahi  ez  duten  ezkutuko  menderatzaileek  beren 

lekuetan  jarraitzen  dutelako,  eta  baita  gizabanakoen  gehiengoak  horrela  nahiago 

duelako  oraindik  ere,  onartu  ala  ez,  Zizek-ek  adierazi  bezala,  ideia  dominatzaileak 

sekula  ez  direlako  zuzenean  eta  soilik  klase  dominatzailearen  ideiak,  gehiengo 

zapalduaren desirak ere kontutan hartzen direlako. Klase menderatzaileak gehiengo 

baten  desira  ez  ideologikoak  hartzen  ditu,  eta  beraien  erara  artikulatuz  ideologiko 

bilakatzen  ditu.  Jada,  menderatzaileek  ez  dute  indarra  erabiltzen  beraien  ideiak 

inposatzeko.  Zizek-ek  idatzi  bezala,  adibiderako,  Kristautasuna  ez  da  hasieratik 

indarraren bidez hedatu; kristautasuna ideologia dominatzaile bilakatu zen zapalduen 

interes  batzuk  artikulatuz  eta  moldatuz  botere  erlazioekin  bateragarri  bilakatu 

zituztelako  (Zizek,  2009,  20-21).  Bestalde,  ez  da  ahaztu  behar  menderatuek  edo 

jendetza  ezberdinek  duten  errealitatearen  pertzepzioa  narrazio  edo  protokolo  jakin 

batek determinatzen duela, eta narrazio horrek esan dezakeela zer izan behar dugun 

gustuko eta zer ez; zer den ona eta zer ez; beti ere gizabanakoak berak askatasunean 

aukeratu duela sinestarazten zaiolarik. 

Menderatzaile  sadomasokista  faltsuek  ikusezintasunarekin  jolasten  dutenez 

gizabanakoek  ez  dute  errekonozitzen  biolentzia  sinbolikoaren  nondik  norakoa,  eta 

horrez  gero,  erabiliak  dira  nahi  bezala.  Dena isuriz  doa inork  ezer  egingo  ez  balu 

bezala, horrela pentsatzen dute. Ez dute azpijokorik inon ere ikusten. Eta, ikusezinak 

63 Clasificación  ideológica  de  los  partidos  políticos  europeos.  www.parties-and-elections.de 
webguneak egina eta Observatorio social de España-k bildua. 
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direnez,  arrisku  hauen  berri  ematen  dutenak  alarmistatzat  eta  arrisku-sortzailetzat 

hartuak  dira.  Jendetzek  –  jendetza  faltsuek  –,  orokorrean,  ez  dute  arriskuez  ezer 

entzun nahi. Ez dute izuturik bizi nahi, zentzuren batean presio sozialari aurre egiteko 

ez-gai direlako eta horrez gero nahiago dute arazorik ez izateko gehiengoari jarraitzea 

onartuak  edo  maitatuak  izateko  helburuarekin.  Gizabanakoaren  onartzeko  nahia 

zenbat  eta handiago izan,  gero eta handiago izango da bere konformismoa. Gizaki 

hauen  patua,  nahitaez,  mendekotasuna  da64,  sadomasokismo  faltsu  bat, 

independenteak  edo  antagonikoak  izan  nahi  dutenen  aldera,  egiazkoa  den 

sadomasokismoaren aldera. 

Egun,  matrize  sadomasokista  nagusi  den  garai  honetan,  atzo  bezala, 

menderatzaileek  jarraitzen  dute  gehiengo  sadomasokista  faltsuarentzat  zentro 

grabitatorio  gisa  funtzionatzen  duten  protokoloak  sortzen,  gizarte  demokratikoa 

antolatzen. Baina, ez dago benetan demokratikoa den gobernurik – eta, hala eta guztiz 

ere,  ez  dugu  uste,  Rancieré-kin  batera,  kontzentrazio  esparruetan  bizi  garenik 

(Rancieré,  2006,  106)  –,  demokrazia  ere gorpuztu ez den mamua bilakatu  baita – 

borroka politikoa hitzen borroka den neurrian, mendebaldean demokrazia hitza bera 

ere desgastatu egin zaigu. Eta, hala eta guztiz ere, demokrazia hitzak gordetzen du 

oraindik  ere  bere zentzua,  behintzat  hitz  egokiagoren bat  topatu bitartean (Batzuk, 

2010, 99) –.  Demokrazia ez da gehiengo batek gutxiengo bati gailentzea, gutxiengo 

(tituludun) baten gailentzea baizik – demokraziak gobernatzeko titulurik behar ez dela 

esan nahi badu ere. Demokrazia ez da, zentzu honetan, herriaren edo gehiengoaren 

gobernua,  edozein baten gobernua baizik,  gobernari  zein gobernatu izan daitekeen 

edozein batena (Rancieré, 2006, 63,74); ondorioz, demokraziak (herrialde aberats eta 

garatuak)  demokraziaren  arriskupean  bizi  dira,  komunitatearen  arazoetan  sudurra 

sartzen duten edozein titulu bakoren arriskupean (Batzuk, 2010, 98) –. Beti izan da 

horrela. Estatu oro da oligarkikoa, ezin da kontzebitu zentzuren batean oligarkikoa ez 

den erregimenik. Oligarkia estatala eta oligarkia ekonomikoaren arteko aliantza baten 

eskuetan  gaude  (Rancieré,  2006,  104-105)  –  Demokrazia  beharrean,  kapital-

64 Gizaki hauek ez dira gai beren kabuz bizitzeko eta beste gizaki batzuengana jotzeko joera 
dute  beraien  epaiak  baieztatzeko  (Moscovici,  1981,  43-44).  Zalantzatiak  edo  iritzi  bakoak 
direnean  larriminaren  eta  ziurgabetasunaren  hatzaparretan  erortzen  dira.  Ordutik  aurrera 
statusa duen edozeinen eskuetan uzten dute beraien burua. Babesa behar dute, eta modurik 
errezena kolektiboren edo tribu baten barruan sartzea da, Modernitatean gertatzen zen bezala. 
Jakina da, taldea dela tresnarik hoberena eta eraginkorrena joerak eta iritziak aldatzeko, eta 
nola ez, gizabanakoak gizarteratzeko. Gehiengoak babesa bilatzen du, adostasuna, taldearen 
aurka egoteak larrimina eta ezinegona suposatzen diolako. Nahiago dute iritziz aldatu talde oso 
baten  aurka  egon  baino,  eta  ondorioz,  mendekotasuna  saihestezina  da.  Onespena  eta 
adostasunaren helburua argia  da:  protokoloen osotasuna eta sendotasuna arriskuan jartzen 
duten  alternatibak  ezabatzea.  Eta  eginkizun  horretan  gehiengoa  beharrezkoa  da,  egungo 
masek edo jendetza ezberdinek mingarria zaien guztia ahazteko sekulako trebezia baitaukate. 
Edozerk zeharkatzen du masa ez den masa hipermodernoa – jendetza –, ez baitu gorputzik, 
mamua baita.
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parlamentarismoa deitu beharko genioke egun ekonomia eta herri-adostasuna modu 

ezin  hobean  nahastatzen  dituen  sistemari65 (Badiou,  2006,  44);  Aberastu  zaitez!  

Inperatibo  hauxe  da,  Badiou-k  esan  bezala,  gure  garaiko  maximetako  bat,  azken 

batean gure demokrazia honek oinarritzat edozein aberastu daitekeenaren ideia du, 

den-denak aberastu gaitezkeenaren ideia (Badiou, 2006, 34-37), benetan gutxi batzuk 

baino ez direnean aberasten –. Oligarkek ez dute lehengo sadiko gisa agertu nahi, 

sadomasokista faltsu gisa, eta horrez gero beraien itxura eraldatzen dute eta ustezko 

askatasunean  eta  berdintasunean  oinarritutako  babes  protokolo  demokratikoa 

asmatzen dute guretzat, sadomasokismoaren malgutasunak nahi bestei txura hartzeko 

gaitasuna ematen dietelarik. Ezin dute sistema demokratiko horren benetako aurpegia 

agerian utzi,  benetako aurpegia  ezagutzen duten bakarrak izateak errazten dielako 

menderakuntza horretan nolabait leku pribilegiatua izatea. Arrisku oro uxatu beharrean 

daude  ezkutuko  menderakuntzak  eta  narkotizazioak  bere  horretan  jarrai  dezaten. 

Ikusezintasunaren joko maltzur horretan, horrez gero, arazo politikoak ere despolitizatu 

egiten dituzte ez-lekuetara bidaliz  – eta, hala eta guztiz ere, politikak eta berarekin 

zerikusia  duten  gaiek  garrantzia  galdu  badute  ere,  mendebaldeko  gizarteetako 

gehiengoak  jarraitzen  du,  neurri  batean  edo  bestean,  bere  burua  politikoki 

identifikatzen,  arestian aipatu alderdi  aniztasunak erakusten duen bezala.  Europako 

gizabanakoen auto-posizionamendu politikoari dagokionez, ezkerretik (1) eskuinerako 

(10) espektroa kontutan hartuz, esan daiteke gehiengoak (%33) erdian (5) kokatzen 

duela bere burua, eta mutur bietara joaten garen neurrian portzentajek nabarmenki 

egiten  dutela  behera  (%3.5).  Estatu  espainolean,  2007an  egindako  ikerketaren 

arabera, erantzun ez duten edota ez dakitela erantzun dutenen kopurua %20 izanik, 

gehiengoa  ezkerretik  hurbilago  sentitzen  da  eskumatik  baino:  (Ezker-muturra  1-2) 

%7.1; (3-4) %30.9; (5-6) %31.6; (7-8) %9.1; (Eskuin-muturra 9-10) %1.566 –, masaren 

mamuaren kontrako konjura batean.  Jürgen Habermas-ek adierazi  bezala,  masaren 

despolitizazioa eta iritzi publikoaren esferaren hondamendia menderakuntza sistema 

baten  parte  dira,  non  domeinu  sistema  honek  eztabaida  publikotik  eztabaidagai 

65 Zentzu honetan, Badiou eta Rancieré-kin bat egiten dugu esaten dutenean parlamentarismo 
honen  hauteskunde  sistemak bere  forma estatitiskora  baino  ez  duela  murrizten  herria;  eta 
zentzu  berean,  kopuruak  ez  duela  inolako  zerikusirik  egiarekin.  Baina,  hauteskundeei  zein 
gehiengoaren  gailentzeari  eginiko  kritikak  irteerarik  gabeko  kale  batera  eramaten  gaitu 
gehienetan.  Rancieré-ren  aburuz,  demokrazian  titulurik  ez  duen  edozeinek  gobernatu 
dezakeenez, adur kontua bilakatzen da nahiatez, ondorio logikoa zozketa bilakatzen delarik – 
gobernu ona gobernatu nahi ez dutenen gobernua da –. Harago joan zen Simone Weill alderdi 
politiko guztien abolizioa aldarrikatzean, bere ustez alderdiak pasio kolektiboak sortzen dituzten 
fabrikak baitira, gizabanakoen pentsamenduetan presioa eragiten dutenak bai ala bai. Bat gatoz 
Bansaid-ekin  esaten  duenean  muturreko  ikuspegi  honek  irteerarik  gabeko  zirkulu  batera 
garamatzala; baina, hala eta guztiz ere, lehen esan bezala, logika partidistetaz ez dugula fidatu 
behar (Batzuk, 2010, 54-57).
66 Posizionamendu politikoaren inguruko baremoa. CIS.  www.cis.es/cis/opencms/ES_2_baro. 
Observatorio social de España erakundeak bildua. 
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praktikoak  ezabatzea  du  helburu.  Boterearen  erabilera  burokratikoaren  bidez 

mediatizaturik dagoen populazioaren baiezpena bilatzen da (Habermas, 1999, 151).  

Gehiengoaren despolitizazioak  adostasuna du xede. Baina, adostasun honen 

esentzia ez da inondik inora eztabaida baketsua, ezta biolentziarekin eta konfliktoekin 

bat egiten ez duen bat etortzea, liskarren baliogabetzea baizik, subjektu-soberakinen 

baliogabetzea,  herriaren  murrizketa  gorputz  sozialaren  atalen  bildumara  eta 

komunitate  politikoaren  murrizketa  atal  ezberdin  horien  interesen  harremanetara. 

Adostasuna, politika poliziara murriztea da (Rancieré, 2006, 78). Demokrazia ustelduta 

dago,  aldarrikatzen  duen adostasuna  bezala;  eufemismoak  bilakatu  dira  jada,  hitz 

hutsak,  demokratikoa izan  nahi  duenak  sistema  demokratiko  honen  protokoloen 

mugen barnean bizi  behar baitu, protokoloa arriskuan jarri  barik – Nancy-k adierazi 

bezala,  egun  ez  dauka  zentzurik  demokratak  ote  garen  galdetzeak,  ezin  baikara 

besterik  izan.  Baina,  horrela,  demokrata  hitzak  den-dena  hartzen  du  bere  baitan, 

azkenean  zentzu  guztia  galtzen  duelarik  (Batzuk,  2010,  79)  –.  Eta,  protokoloen 

babesari uko eginez loturen sarearen barruan ahalik eta askatasun handienarekin bizi 

nahi  duen  sadomasokista  egiazkoa,  at  mantendu  nahi  dena,  antidemokrata  eta 

intolerantetzat hartua izango da; arrisku-sortzailea, beharbada, terrorista,  demokratek 

aldarrikatzen  duten  adostasuna onartzeak  demokraziaren mugen  barnean  jokatzea 

esan  nahi  baitu.  Badiou-ri  jarraituz,  gizarte  politika  garaikidearen  ikur  bilakatu  den 

demokraziaren  atzean  endogamia  politikoa  baino  ez  dago,  demokrata  batek 

demokratak diren besteak baino ezin baititu onartu; demokratak ez direnak oligarkia 

kontserbadoreak  kontserbaturiko  mundu  demokratikotik  kanpo  geratzen  dira,  beste 

munduren  bat  dagoenaren  adierazle,  bestetik  (Batzuk,  2010,  18).  Adostasuna, 

ondorioz, menderatzaileen botere sinbolikoari men egitea da, elkarbizitzaren izenean 

protokoloren baten mende egotea, non protokoloek, ezkutuan, sadomasokista faltsuei 

adierazten die zer  egin  behar  duten eta zergatik,  beti  ere gizabanakoari  hautaketa 

berea dela  sinestarazten zaiolarik.  Sistema  demokratiko honek esaten digu askeak 

garela nahi dugun alderdia bozkatzeko eta, horrela, nahi izanez gero, denari  buelta 

eman ahal  izatea,  baina  ordezkatu  nahi  gaituzten  alderdi  politikoek  demokraziaren 

jokoan hartzen dute parte, menderatzaileek diseinaturiko joko eta erregelekin. Erregela 

horiekin  jolastu  nahi  ez  duenari,  antidemokrata den  sadomasokista  egiazkoari, 

jakinaraziko  dio  sistema  demokratikoak ez  duela  kexatzeko  eskubiderik  ere  ez,  ez 

baitu sistemaren erregelen barruan jolastu nahi. Gauzak horrela, sistema demokratiko 

hau  baliabide  guztiez  baliatuko  da  gizabanako  guztiak  bere  altzoan  biltzeko  eta 

sistema arriskuan jar dezaketen guztiak kanpoan mantenduz; izan ere, honek guztiak 

erakusten digu globo bakarrean bizi  bagara ere ez dagoela mundu bakarra, mundu 

demokratikoa barbaroengandik babestu beharra baitago; beste modu batera esanda, 
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mundua  barbaroengandik  babesteko  premia  baldin  badago,  mundu  bakarrik  ez 

dagoelako da, bere limiteak ezarri nahi dituen munduen artetik bat baizik, globoaren 

zati bat (Badiou, 2006, 49); eta, ondorioz, politika demokratiko honek ez duela, inondik 

inora, egiarekin inolako lotura esturik. Mendebaldeko estatu parlamentarioek ez dute, 

horrez  gero,  egia  bilatzeko  inolako  beharrik  eta  nahirik,  zuzenbidezko  estatuak 

gidaturik estatu horiek guztiak filosofikoki erlatibistak eta eszeptikoak baitira67 (Badiou, 

2006,  58-59).  Helburua,  esan  bezala,  adostasuna da,  liskarren  baliogabetzea  eta 

herritar guztiak beren taldera hurbiltzen saiatzea: herritar zibilizatu eta demokratikoak 

ekoiztea. Eta, honetarako, prest dago estrategia; beldurra inokulatu, ondoren babesa 

eskaintzeko;  eta,  gizabanako  zein  talderen  batek  beren  erregela  demokratikoekin 

jolasteari uko egingo balio, espetxeak izango lituzke prest. Demokrazia edo bazterketa 

– historiaren motor zaharra da hauxe: ordena errespetatzeko biolentzia legitimoa da, 

beren  kabuz  dabiltzan  gizabanako  zein  taldeena  ilegitimoa  den  bezala.  Legitimo 

deituriko biolentziak bukatuko balira, ilegitimoak ere gutxituko lirateke (Onfray, 2006, 

26) –. 

Egungo  aurrerapenak  ez  digu  arnasa  hartzerik  uzten,  atsedena  eta  bakea 

ekarri beharrean etengabeko krisien aurreikuspenak ahalbidetzen dituelako. Ez dakigu 

ezkutuko botereak zertan dabiltzan, eta horrek ezinegona sortzen digu. Munduak gero 

eta  arriskutsuago  ematen  du,  ez  dago  fidatzerik;  edozeinek  eragin  dezake  mina; 

arriskuen aurrean animalia basatien antzera bizi gara, defentsan. Gainontzeko gizakiak 

gure  ingurutik  pasa daitezke beti  ere  susmagarria  edo arriskutsua iruditzen zaigun 

keinurik egiten ez badu. Mesfidantza zabaldu da eta errentagarri bilakatzera heldu da. 

Mota guztietako alarmak, armak, bunkerrak edota zaintza sistemak aurkitu ditzakegu 

salmentan. Den-dena babes indibidualerako, noski. Egun, nabarmenak dira dirudunek 

67 Esan daiteke, ondorioz, agerian geratu dela krisi garaia bizi dugula egun, zeinetan ekialdeko 
alderdi(a)-estatuen  zein  mendebaldeko  alderdi(ak)-estatuen  amaieraren  aurrean  gauden; 
ikuspegi honetatik, beraz, esan daiteke politikaren aro berri baten hasiera etortzear dagoela, 
dena  asmatzear  dagoela  (Badiou,  2006,  67-68);  eta,  agerian  geratu  da,  gure  ustez, 
demokraziaren barnetik, bere erregelekin, ezin dela benetako apurketarik etorri, erregelek ez 
baitiote  leku  nahikorik  utziko,  eta  politika  egiteko  bestelako  eredu  berririk  asmatu  beharra 
dagoela. Egia da, bestetik, eredu demokratikoa lehenago ere kritikatua izan dela baina, horietan 
guztietan, edo berdin mantendu da edo bere limiteen barruan aldatzera murriztu  da. Berdin 
jarraitzeak  ez  du,  jada,  inolako  zentzurik,  Levi-Satrauss-ek,  Foucault-ek,  Deleuze-k  zein 
Derrida-k  iradoki  bezala  Historiaren  garaia  bazterturik  geratu  delako.  Eta,  bestetik,  berdin 
jarraitzea baino, estatuak demokrazia bera eraberritu nahiko balu, ez luke gizabanako guztiak 
elkarrekin izateko benetako aukera aitortzen eta errespetatzen ez duen inolako autoritaterik 
izan behar. Lehendabiziko premisa: denak elkarrekin (Nancy, 2009, 30). Politika berriak denak-
elkarrekin  garela  onartzen  eta  aitortzen  ez  duen  neurrian  ezin  da  benetako  aldaketa 
paradigmatikorik  gauzatu  eta,  Nancy-k  esan  bezala,  demokraziaren  patua  ekibalentzien 
eraldaketa paradigmatikoaren benetako aukera bati  dago ezinbestean loturik.  Politika berria 
egin behar du sadomasokista egiazkoak, menderakuntza ekonomikoarekin, eredu feudal zein 
aristokratikoekin,  espiritualtasunen  erregimen  dibinoekin,  heroismoekin  zein  estetizismoekin 
zerikusirik ez duen ekibalentzia berria sartu behar dugu. Horixe dugu egun benetako desafioa 
(Nancy, 2009, 44).
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hirietatik  urrun  altxatzen  dituzten  jauregi-bunkerrak.  Hirietan  batzen  omen  da 

gaiztakeria,  eta  gaiztakeria  urrun  mantendu  nahi  dutenez,  eraikitzen  dituzte 

urbanizazio  pribatu  eta  zainduak.  Diruaren  bidez  pentsatzen  dute  lortu  ditzaketela 

gaiztakeriarik gabeko paradisu propio eta baketsuak. Hiri arriskutsuekin beharrezkoa 

dutenean  baino  ez  dute  harremanik  izango  –  modu bertsuan  bilakatu  nahi  dituzte 

mendebaldeko  herrialde  aberatsak  gotorleku.  AEBek  zein  EBak  arriskutsuak  izan 

daitezkeen  atzerritarren  sarrera  eragozteko  babes  dispositibo  itzelak  jarri  dituzte 

martxan,  NIMBY  (not  in  my  backyard;  ez  nire  atzeko  patioan)  izeneko  doktrina 

adibiderako. Doktrina hauen  oinarria gerra estrategia dago, giza-eskubideen urraketa. 

Mugak,  gerra-frontetzat  harturik,  militarizatu  egiten  dira  kostalde  afrikarretan  zein 

Arizonako desertuan, adibiderako, ehunka gizaki hiltzen direlarik, bitartean, amerikar 

zein europar nekazari-guneetan paperik gabekoen sarrera errazten delarik lan ez oso 

duina egin dezaten68 –.  Dirurik  ez dutenek,  aldiz,  hirien arriskuekin  bizi  behar  dute 

derrigorrez. Babes kolektiboaz estatua bera arduratzen da – edo,  arduratu beharko 

luke, ez baita behar bezala arduratzen egungo mendebaldeko gizarteetan. Egun, globo 

osoko  agintarien  buruetan  dago  gastu  publikoa  murriztea,  horretarako  babes 

sozialerako sistema publikoak eraitsi behar badituzte ere; hots, desertuari aurre egin 

beharraz gain, familia ugari bizi da baldintza oso okerretan behar dituen asistentziak 

lortzeko  dirurik  ez  dutelako.  2004-ean  egindako  ikerketa  baten  arabera,  AEBetako 

%15.7 inolako babes sozialik gabe bizi da69 –, baina oso zaila zaio, bereziki hiri handi 

eta  jendetsuetan,  ordena  behar  den  moduan  mantentzea.  Baina,  mesfidantza  eta 

arrisku handi horiek, kaltegarri baino, onuragarri bezala ikusten ikasi du. Estatua bera 

ere ezin izan da marketin honengandik urrun mantendu, eta ikasi du etekina ateratzen. 

Ederki ere ikusi dute estatuek beldurrak ekar diezaiekeen onura. Hirietako beldurrari 

arma  enpresa  zein  zaintzazkoek  atera  badiote  etekina,  mendebaldeko  estatuek 

terrorismoarekiko beldurrari atera diote, eta ateratzen diote. 

Oraindik ere izuan bizi bada ere Mendebaldea, etsai-indarren aurpegia zeharo 

aldatu  da70 (Todorov,  2008,  13).  Jada,  etsaia  ez  da  horrenbestez  hizkuntza 

68 Convertir a los países ricos en fortalezas. El atlas de Le Monde Diplomatique (2004, 50-51). 
69 Inseguridad  social  generalizada.  El  atlas  de  Le  Monde  Diplomatique  (2004,  112-113). 
www.gpgnet.net,  eta  Observatorio  de  las  desigualdades  www.inegalities.fr erakundetik 
hartutako informazioa. 
70 Mendebaldeko kulturaren historiaren hasieratik, non eta Mendebaldeko kulturaren jaioterrian, 
Grezian, barbaroak eta greziarrak bereizi ziren munduko poblazioa bi zati bereizietan banatu 
zutelarik:  greziarrak  (gu)  eta  barbaroak  (besteak),  arrotzak.  Grekeraz  βάρβαρος terminoak 
arrotza esan nahi bazuen, ondoren, horren eratorria den latinerako barbarus terminoak basatia 
zuen esanahitzat. Greziar-barbaro bereizketak bide utzi zion bereizketa berri bati, basatien eta 
zibilizatuen arteakoari (Todorov, 2008, 31). Hasiera batean barbaroak, beste hizkuntza ezberdin 
baten mintzatzen zirenak, zizakaduren bidez hitz egiten zutenak, arrotzak ziren, besteak zentzu 
txarrenean. Ondoren, erromatarrek hitza erabiliko zuten inperioa inbaditu zutenei erreferitzeko, 
hau  da,  inperioko  mugen  bestaldean  bizi  zirenei,  borrokatu  zituztenei.  Modu  berean, 
Mendebaldeko kulturatik kanpo, arabiarrek greziar barbaro hitzetik zetorren bereber hitza erabili  
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ezberdinean  mintzatzen  den  hori,  edo  kultura  ezberdina  duten  horiek,  oraindik 

horrelakorik  ikusteko  aukera  egonik  ere,  sadomasokista  faltsuen  babeserako 

haitzuloak kolokan eta arriskuan jar ditzaketen horiek baizik. Protokoloen babespean 

mantentzen  diren  sadomasokista  faltsuez  gain,  badira,  askoz  gutxiago  badira  ere, 

protokoloen babesa bilatzen ez duten sadomasokista egiazkoak. Gizaki sadomasokista 

faltsuak, erreaktiboa den aldetik, besteren baten beharra du izateko, baina beste baten 

behar horrek ezinbestean mindu egiten du. Egun, mina baretzeko ez dio besteari aurre 

egiten  oldarkortasun  guztia  askatuz,  kontrara,  arriskuak  saihesten  ditu  protokoloen 

babespean. Sadomasokista egiazkoak, mina modu aktiboan onartzen duenak, aldiz, ez 

dio  beldurrik  minari  eta  ondorioz  gatazka  eta  liskarra  bilatzen  du  protokoloaren 

antagonismoa bilakatzen delarik.  Honek ez  du  demokrazia honetan sinisten,  ez du 

protokoloen babesik nahi eta ondorioz, minari etengabe aurre egin beharrez onartzen 

du patutzat etengabeko erresistentzian bizitzea. Gauzak horrela, protokoloen barnean 

bizi nahi ez duten sadomasokista egiazkoek galdu dute estatusa, izena; eta, izenik ez 

duen beste hori gorroto eta bazterketaren jomuga bilakatzen da (Rancieré, 2006, 25). 

Horrez gero, gauza bakar bat geratzen zaio epe laburrerako behintzat sadomasokista 

egiazkoari protokoloaren babesean dagoen atomo sadomasokista faltsua bilakatu nahi 

ez badu: Henri Bergson-ek aldarrikatzen zuen irudimenaz baliatu beharko du, eta nola 

ez,  Nietzsche-k  aldarrikatzen  zuen  izpiritu  tragikoaz,  datozkion  oztopoak  behin  eta 

berriro  gainditu  ahal  izateko;  bilatu  beharko  ditu  etengabe  modu  berriak 

menderatzaileek  protokoloen  bidez  ezarri  nahi  duten  adostasunari aurre  egiteko: 

anormaltasunaren  eremuen  barne  bizi  behar  izatea;  Intolerante,  oldarkor  zein 

terrorista– lege-hauslea zein izu-eragilea – bilakatzea.

Estatuaren egonkortasuna kolokan jar dezakeen edozein gizaki zein gizatalde 

antagoniko terrorista edo izu zabaltzailetzat hartzen dute oligarkek – terroristak beste 

estatu  batzuk  edota  estatu  propioaren  barnean  gizatalde  ezberdinak  izan 

daitezkeelarik  –.  Horrez  gero,  oso  erreza  egiten  zaie  estatu  batzuei  komeni  zaien 

zuten Afrika iparraldean bizi ziren eta ulertzen ez zituzten gizakiak izendatzeko; eta, itsasoaren 
bestaldean, aztekek ere esanahi bera zuen beste hitz bat,  popoluka, erabili zuten ezezaguna 
eta ulertezina zitzaien hizkuntza mintzatzen zirenak izendatzeko, horrekin behe maila batean 
zeuden horiek etsaiak ere bazirela adierazten zutelarik. Bai leku batean zein bestean, azkenik, 
mailaketa horrek azalduko ditu barbaroak gizatiarrak ez ziren animaliak bezala, senidekoekin 
baino erlazionatzen ez diren horiek, hirian bizitzeko gai ez diren gizaki irrazionalak. Zibilizatuak, 
ordea, hirian bizi direnez, animalia basatien gainetik bizi diren gizaki arrazionalak dira. Baina, 
gizakiek ez diote gizatiarrak izateari uzten gauzak modu ezberdinean egiteagatik, zibilizazioak 
egokitzat hartu duen bidetik ateratzeagatik. Rousseau-k ederki ere ikusi zuen ongia eta gaizkia 
iturri  beretik  isuri  direla eta,  ondorioz,  gizaki  batek ez diola gizatiarra  izateari  utziko ekintza 
gaiztoren bat egite hutsagatik, basatiak ekintzak baitira eta ez gizakiak edo kulturak; eta ongia 
eta gaizkia gizaki ororengan aurkitzen denez gero, herri guztiek uneren batean basatiarena egin 
dutenez,  esan daiteke ez dagoela  barbaroa den kulturarik,  guztiz  zibilizatua den herririk  ez 
dagoen bezala. Herri guztiak, gizaki guztiak, bilakatu daitezke gauza bat zein bestea, izan ere, 
gizateriak berezkoa du (Todorov, 2008, 79). 
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erakunde  terroristen  zerrenda  bat  egitea71.  Nola  ez,  estatua  objektiboa  ez  denez, 

zerrendatu egiten ditu bere interesen aurka borrokatzen duen, izuaren bidez edo ez, 

armen bidez edo ez, edozein estatu,  edozein erakunde,  edozein gizaki  antagoniko; 

diskurtso  ofizialaren  arabera  erakunde  horiek  guztiak  benetan  herritarrontzat  oso 

arriskutsuak dira, horrela sinistarazten digute. Demokraziaren etsaiak dira. Soziologian 

terrorismoaren  definizio  bat  nahiko  onartua  omen  bada  ere  –  terrorismoa  herritar 

zibilen aurkako erasoak dira, beti ere atake horiek gobernuaren politika aldatzea edo 

ahultzea dutenean xede (Giddens, 2007, 818) –, arazoa ez denez batere berria72, uste 

dugu terrorismoa aski zaila dela definitzea, arazoak sortzen dituela. 

Terrorismo  hitza  ikuspegi  moral  eta  subjektibo  jakin  batetik  baino  ez  da 

erabiltzen gehienetan, jatorrian erabili zen bezala. Batzuentzat terrorista dena, beste 

batzuentzat,  aldiz,  askatasunaren  alde  borrokatzen  dena  baino  ez  da.  Askotan 

terrorismoa kondenatzen dutenek ere beste terrorismo motaren bat praktikatzen dute; 
71 Guardia Zibilaren webguneak bildutako 2004ko Diario oficial de la Unión Europea txostenaren 
arabera – eta, 2008an egindako eguneraketa kontutan hartuz –, hauxe litzateke talde terroristen 
zerrenda: lehenik eta behin, Al-Qaeda talde terrorista globala gisa ulertua; Egipton, Al-Takfir, Al-
Hijra eta Al-Gama´a al-islamiyya; Sendero Luminoso Peru-n; AEBetan, Lur Santu fundazioa; 
Kolonbian, FARC eta hone aurka aritzen den AUC; Filipinetan NPA; Indian, Babbar Khalsa eta 
sij gazteen ISYF erakundea; Israelgo Kahane Chai; Iranen, MEK, NLA eta PMOI; Japonian Aum 
Shinrikyo; Turkian, DV; Kurdistango PKK; Palestinan, Fatah, Hamas, Iraila Beltza, Al-Aqsa, PFL 
eta PFLP, besteak beste; Irlandan CIRA eta RIRA eta Ipar Irlandako unionisten artean UDA, 
UFF, OV eta LVF; Estatu espainolean aski ezagunak diren G.R.A.P.O. eta ETA (eta, ETArekin 
batera,  KAS,  XAKI,  EKIN,  JARRAI,  HAIKA,  SEGI,  gestoras  pro-amnistia,  Askatasuna, 
Batasuna,  etab.).  Nahiko  esanguratsua  da  zerrenda honetan  agertzen  diren  taldeen  izaera 
islamista, komunista edo ezkertiarra eta separatistak direla bereziki; gutxienak aurreko taldeen 
helburuen aurka altxatu diren talde paramilitar edo erakunde armatuak dira.
72 Terrorismo hitza ez da estatuaren asmazio bat, ezta berria ere. Egun, ekintza zuzenaren izen 
itsusia bada  ere  eta  ordenaren  aurkako  ekintza  oro  susmopean  jartzea  xede  badu  ere, 
terrorismo  hitzak  badu bere  ibilbide  historiko  propioa.  Terminoa  1789  inguruan  sortzen  da 
Iraultza Frantsesaren gehiegikeria adierazteko – biolentziaren bidezko izua askoz lehenagokoa 
izanik ere –. Hitza ez zuten iraultzaileek asmatu, iraultzaren aurka ari ziren kontrairaultzaileek 
baizik,  behin  iraultzaren  izenean  makina  bat  herritar  gillotinatzen  hasi  zirenean.  Iraultzaren 
aurkakoentzat,  gehiengo batentzat  behintzat,  iraultzaren ondorengoa terrorismoa hutsa zen, 
herria izutzeko modu berria. Charles Townshend-ek eginiko sarrerari jarraituz (2008), 1792an, 
inbasio  atzerritarren  eta  barneko  matxinaden  ondorioz,  patria  arriskuan  deklaratu  eta  izua 
zabaltzeari ekin omen zioten herria arerioengandik babesteko – hasierako iraultza askatzailea 
suntsitzailea bilakatzen da –. XIX. mendean zein XX. mende erdian izu-zabaltzaileak desagertu 
ez badira ere – nazien zein Stalin-en polizia sekretuak egindakoa, adibidez –, XX. mendeko 
70ko hamarkadan agertzen dira gutxika ekintza zuzenaz baliatzen den talde mordoa – Italian 
bakarrik, holako 597 talde ezberdin omen zeuden (Townshend, 2008, 117) – mendebaldeko 
Europa osoan zehar. 80ko hamarkadan talde horien kopurua nabarmenki jeisten den arren, 
oraindik ere badira Europan ekintza zuzenaz baliatzen diren talde ezkertiar eta nazionalistarik – 
eta, nola ez, hauen aurka aritzen diren diktadura edo estatu terroristak ere –. Modu batean zein  
bestean,  1989.  urtea  baino  lehenago  izandako  erakunde  armatuen  gehiengoak  izaera  edo 
oinarri  marxista  zuen,  eta  gehienetan  SESB-en  laguntza  izaten  zuten.  Jakina,  ezkertiar 
mugimendu askotxok begirunea bazieten ere holako erakunde askatzaileei, komunismoa arerio 
zuten estatuek berehala terroristatzat  hartu zituzten – bereziki,  etxekoak zirenak –.  Gutxira,  
arrazoi  politikoek  erlijiosoei  utzi  zieten  bidea  eta  lehenagoko  erakunde  marxisten  edo 
independentisten  ordez  agertu  ziren  bestelako  terroristak:  islamismo  erradikala.  2001ko 
Irailaren 11n, bertsio ofizialen arabera, al-Qaeda-k AEB-etako sinbolo ekonomiko (World Trade 
Center), militar (Pentagonoa) eta politikoa (Etxe Zuria) atakatzen ditu, mundu osoko telebistetan 
ikus daitekeelarik. Une horretan deklaratu zion George W. Bush-ek gerra terrorismoari.
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beste  batzuetan,  izua  zabaldu  omen  duen  batek  amaitzen  du  azkenik  terrorismoa 

kirikatzen.  Limiteak  ezartzea  zaila  izanik  ere,  terrorismoaren  inguruan  bi  ziklo  eta 

dinamika  bereizten  ohi  dira:  terrorismoa  eta  antiterrorismoa.  Beste  modu  batean 

esanda,  estatuek  biolentziaren  erabilera  legitimoaren  monopolioa  duten  neurrian, 

estatuarengandik ez datorren biolentzia edo izu mota oro terrorismoa da; eta, noski, 

kriminalen  terrorismoari  aurre  egiteko  biolentziari  deitzen  diote  antiterrorismoa  – 

hasiera  batean  neurri  antiterroristak  (estatuak  hartutako  neurri  legalak)  eta 

kontraterroristak  (estatuak  hartutako  neurri  terroristak)  bereizten  baziren  ere 

(Townshend,  2008,  194),  egun  estatu  demokratikoek  ez  dute  holako  bereizketarik 

egiten eta den-dena sartzen dute antiterrorismoaren barruan –. Baina, esan bezala, 

terrorismoa  esentzian  armaturik  ez  daudenen  aurkako  atake  biolentoak,  presio 

psikologiko eta alarmismo kolektiboa baldin bada ere, estatu demokratikoek adjektibo 

hori  erabiltzen dute estatuaren etsaiei  erreferentzia egiteko, askotan arestian aipatu 

ezaugarriak bete ala ez. Beharbada horrexegatik, beste arrazoi batzuen artean, amaitu 

du terroristaren estereotipoak munstro psikopata kriminala gisa – XX. mendean zehar 

mugimendu independentista edo nazionalisten mehatxupean sentitzen ziren estatuek 

amaitu zuten erresistentzia metodo eta mugimenduak terroristatzat  hartzen,  moralik 

gabeko kriminalak (Townshend, 2008, 44) –; baina, terrorismoaren inguruko diskurtso 

demokratikoei kasu egin barik izu eta biolentziaren erabilerari erreparatuko bagenio, 

ikusiko genuke historian zehar estatu askok edozein erakunde armatuk (terroristak) 

baino izu handiagoa zabaldu duela eta hilotz gehiago utzi dituela bidean; eta, ez dugu 

historian atzera gehiegi  joan behar holako kasuak ikusteko.  Ekialde Hurbila  adibide 

nahiko  argia  da  zentzu  honetan,  Irailaren  11-z  geroztik  Afganistan-en  zein  Irak-ek 

gertatutakoak  ikusita.  Batean  zein  bestean  militarki  sartzean  arrazoiak  oso 

demokratikoak izan baziren ere, konfliktoak gero eta min handiago ekarri zien bertako 

zibilei. 2008ean 2100 zibil hil ziren, zeinetatik %55-a militarrek eragin zituzten. Zibilen 

heriotzak saihesteko neurriak martxan jartzen saiatu baziren ere, 2008an indar militar 

internazionalek 552 pertsona hil zituzten airetik egindako atakeekin (2007rekiko %72 

gehiago)73.  Baina  ekintza  estatal  horiek  guztiak  edo  iraganeko  akatsak  dira  edota 

terrorismoa bera saihesteko derrigorrez egin beharrekoak,  beti  galera handiago bat 

saihesteko galeratxoak bezala agertuz. Ekintza horiek guztiek helburu askatzaile eta 

demokratikoa  dute  baina,  hala  eta  guztiz  ere,  agintariak  sadiko  edo  ziniko  gisa 

agertuko nahi ez dutenez gero, beren asmo ona erakusten saiatzen dira egoera larrian 

dauden herrialdeei laguntza emanez; baina, laguntza hauek ere susmoan geratu dira 

behin  eta  berriro,  lehenik  eta  behin  laguntzak  ez  baitira  sekulan  ekitatiboak  eta, 

73 Atrapados en el conflicto. Los civiles y la estrategia de seguridad en Afganistán . Gobernuz 
kanpoko 11 erakundek egindako txostena. Apirila 2009. iturria: www.Oxfarm.org.es.  
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bestetik,  laguntza-amarruak  ematen  dituzten  bitartean  armak  saltzen  dizkiotelako 

konflikto ezberdinetan dauden taldeei. 

Herrialde aberatsen laguntzak bereziki hiru herrialdeetara dago zuzenduta (Irak, 

Afganistan  eta  Pakistan),  bestelako  herrialde  txiroek  ia  laguntzarik  jasotzen  ez 

dutelarik.  Irak-ek  2008an,  adibiderako  Somalia-k  jasotzen  duenaren  bikoitza 

eskuratzen du, eta Yibuti-k baino hamar aldiz  gehiago (Kenia-k edota Uganda-k ez 

dute  ia  laguntzarik  jasotzen,  ordea).  Bestetik,  laguntza  ez  da  sekulan  modu 

berdintsuan banatzen herrialdean zehar. Afganistan-en, adibidez, 40 bat probintzietatik 

Kabul-era zuzentzen da laguntza guztiaren %42, eta gainontzeko guztia beste bost 

probintzien artean banatzen da nagusiki benetako helburua ez delako bertako herria 

laguntzea, bestelako xede politiko edo ekonomikoak baizik. NATO-k berak ere ez du 

erreparorik  onartzeko  bere  laguntza  epe  laburrerako  laguntza  dela,  jakinda  holako 

laguntza batek ezer gutxi alda dezakeela egoera74. Laguntza politizaturik egoteaz gain, 

herrialde garatu guztiek ez dute laguntza bera ematen – Helburua %0.7ko laguntza 

ematen baldin bada, mutur batean topatzen ditugu AEB %0.16ko laguntzarekin eta, 

beste muturrean, Norvegia %0.95eko laguntzarekin –, aurretik hitzartuta ere; izan ere, 

munduko  gosetea  desagerrarazteko  konpromisoa  harturik  ere,  2007an  goseteak 

gaixotutako  75  milioi  pertsona  dago  munduan  eta,  paradoxikoki,  laguntza  10.000 

milioitan murriztu da75. Arazo larriak dituzten herrialdeek, gainera, kanpo-zorrari egin 

behar  diote aurre nahitaez,  jakinik  ere,  bestelako aukerarik  izan ez eta,  zorrak are 

gehiago  txirotuko  dituela  laguntza  eman  dituzten  herrialdeak  aberasten  dituzten 

neurrian.  Horrenbesterainokoa  izan  zen  zorra,  2003.  urtean  murriztea  erabaki  zela 

azkenik.  Hala  eta  guztiz  ere,  herrialde  txiroek  ezin  diote  aurre  egin  zorra  horri 

murrizketak  eginik  ere76 –  baina,  sekulan  kentzeko  aukera  ez  dutela  jakinik  ere, 

mendeko bihurtu dituztela jakinik ere, nolabait eramangarriagoa egiten zaie –. Baina, 

herrialde garatuetako agintarien iruzurra geroz eta agerikoagoa bada ere, aspalditik 

geroz eta indar gehiago hartzen hasiak diren GKEak ere susmopean daude. Honekin 

ez dugu esan nahi erakunde horiek guztiak maila berean daudenik, baina bai guztien 

artean badaudela  susmopean utzi  beharko  liratekeen  asko.  Alde  batetik,  erakunde 

bakoitzaren  aurrekontuak  aztertuz  gero,  susmagarriak  diren  kopuruak  agertzen 

zaizkigulako – Amnistia International-eko aurrekontua 100 milioi dolarretara heltzen ez 

den bitartean, AEBetako Catholic Charities erakundeak ia 3.000 milioitakoa du – eta, 

bestetik, estatuek beraiek antolaturiko erakunde asko GKE gisa agertzen zaizkigulako 

74 ¿De quién es esta ayuda? Ayuda politizada en crisis y conflictos. 145.  informea. Oxfam. 
2011ko Otsaila. 
75 Estudios Intermón Oxfam. 2008ko Abendua. www.oxfam.org.es 
76 Observatorio  Internacional  de  la  deuda  (www.oid-ido.org)  eta  Deuda  y  Desarrollo 
(www.dette2000.org). 
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edota beste GKE askok xede lukratiboak dituztelako benetan (gazteleraz ederki ere 

bereizi  dituzte  erakunde  (ONG)  hauek  guztiak:  gONG-ak  gobernuek  antolaturikoak 

dira,  mONG-ak mafiek zein bestelako erakunde edo taldeek antolaturikoak dira eta 

fONG-ak atzerriko talde ezkuturen batek antolatu edo finantziatuak dira77). 

Gobernuz  kanpoko  zenbait  erakundek  egindako  txostenek  erakutsi  bezala, 

agintari sadomasokista faltsuek, demokraziazale eta bakezale gisa agertu nahi badute 

ere, jarraitzen dute arma mordoa ekoizten eta konflikto ezberdinetan etekina ateratzen 

–  edo,  alegia,  konfliktoak  pizten  ez  denean,  mantentzen  eta  areagotzen  –;  gastu 

soziala  murriztea  xede  duten  bitartean,  herrialde  aberatsek  jarraitzen  dute 

defentsarako – edo ez – arma mordoa ekoizten – 9A9e9bk, adibidez, urte batean gastu 

sozialean 20 milioi dolar gastatu baditzake, gastu militarrak 60 milioitik gorakoak dira78 

–.  Israel  eta Palestinarren arteko konfliktoa adibide  argia da,  bakerako makina bat 

proposamen  eta  bilera  egiten  badituzte  ere,  bitartean,  Israel-i  armamentua  saltzen 

baitiote  azken  urteotan  (AEBek  2004tik  2007rainoko  tartean  Israeli  saldu  dizkion 

armetatik 8.273.577.000 dolarko irabaziak izan ditu. Baina, ez da bakarra, arketan diru 

gutxiago  sartu  badute  ere,  Alemaniak,  Espainiak,  Frantziak,  Ingalaterrak  eta  beste 

bederatzi  herrialdek  ere  etekin  ekonomikoak  atera  baitituzte).  Noski,  Gaza-ra  ere 

atzerrian ekoiztutako koheteak eta bestelako armak ere sartzen dira Egipto-tik. Jakina 

bada  ere,  arma horien  gehiengoa  Errusian  zein  Txinan  egindakoak  direla,  badago 

bestelako herrialdeetan modu klandestinoan erosten direnaren susmorik ere79. 

 Modu batean zein bestean,  beti  bezala,  estatuak badu historia nahi bezala 

agertzeko  interes  eta  botererik,  eta  logikoa  denez,  estatu  bakar  batek  ere  ez  du 

historiara pasatu nahi estatu terrorista edo sadiko gisa; horrez gero, gu eta besteak-en 

arteko limiteak ederki argitu behar ditu gaizki-ulerturik egon ez dadin. Argi gera dadila 

zein  den  ona eta  zein  gaizkilea.  Babesean  dagoen  gehiengoa  ere  horretan  parte 

hartzera gonbidatu behar dute estatuek sadiko eta errudun gisa ager ez daitezen, eta 

horretarako  behar  diren  narrazio  egokiak  asmatzen  eta  zabaltzen  dituzte.  Adibide 

esanguratsua da oso Julian Assange eta Wikileaks auziarena. Wikileaks-en sortzailea 

den  Julian  Assang-ek  ustezko  ezkutuko  makina  bat  txosten  argitaratu  izan  ditu 

Mendebaldeko  herrialde  gehienen  trapu  zikinak  agerian  utziz.  Orain,  Suediak 

bultzaturiko ekimen polizialak kartzelatzea du xede, ustez bi emakume bortxatu omen 

dituelako. 2011ko urte hasieran Interpol-ek Assange atzemateko agindu gorria emititu 

du  bortxatzaileetan  arriskutsuena  delakoan;  delitu  bera  leporatu  izandako  beste 

77 ONG: hacia una sociedad civil global. El Atlas de Le Monde Diplomatique (2004, 74-75). 
78 OCDE;  Sipri  Yearbook,  2005.  Las  ventas  de  armas  marchan  bien.  Atlas  de  Le  Monde  
Dilpomatique-k ekarria (2004). 
79 Avivando el conflicto: suministros de armas desde el extranjero a Israel y Gaza. Aministia 
Internacional, 2009ko Otsaila. 
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gizabanako  askorekin  gertatu  ez  bezala,  Assange  bilatzeko  eta  atxilotzeko  agindu 

internazionala jarri da abian. Ez al dira gehiegizko neurriak bortxatzaile  batentzako? 

Kasualitate  izan  edo  ez,  kartzelatu  nahi  duten  gizabanako  honek  AEB-en  sekretu 

diplomatiko  mordoa  azaleratu  izan  ditu,  Europako  herrialde  askoren  ustelkeriekin 

batera,  eta  ezin  da  ordainik  gabe  geratu.  Ordena  kolokan  jartzen  duenak  larrutik 

ordaindu behar du nahitaez.

Inoiz baino nabarmenago ari gara  gu eta  beraiek-en arteko muga marrazten, 

aurkariek aurpegiak aldatu badituzte ere. Kanpotik etorri zein barruan izan, gehiengo 

sadomasokista faltsuak ez ditu besteak nahi; ez dute baretasuna eta interesak kinka 

larrian  jar  ditzakeenik  nahi;  ez  dute  besterik  nahi,  diskurtso  publikoak  askotan 

kontrakoa esaten duen arren. Gero eta kulturanitzagoa omen da gure gizartea, gero 

eta toleranteagoa, gero eta demokratagoa, giza eskubideen eta askatasunaren lagun; 

baina, gure diskurtso publiko eta polit  horren atzean gero eta beldur gehiago dago, 

gero eta tolerantzia gutxiago. Historia errepikatzen da berriz ere, antzezleak aldatuz 

badoaz  ere.  Eta  oligarkek  ederki  ere  dakite  egoera  honi  etekin  guztia  nola  atera. 

Terrorismorik  ez  balego,  sistemak asmatuko luke  (Baudrillard,  2004,  33).  Herrialde 

baten gabeziak eta gobernu baten akatsak nola ezkutatu ederki ulertu dute; herriaren 

gehiengoaren  begiak  non  iltzatu  baino  ez  dute  erabaki  behar,  ezezagun  edo 

terroristaren bat – juduak, islamistak, etorkinak edo independentistak, beste askoren 

artean –. Estatuek, beraien garrantziaren eta beharraren gainbeheraren jakitun egonik, 

beraien  soberania,  boterea  eta  eraginkortasuna  erakusteko  esparruen  bila  dabiltza 

etengabe. Terroristek, asiloa eskatzen dutenen eta etorkinen parean jarrita, galdu dute 

aspaldi  beste  herrialdeetan  jasotzen  zuten  anaitasuna  eta  laguntza.  Hauekiko 

iraganeko  mirespena,  gizatasuna  eta  hiritartasuna  desagertu  dira  mesprezuari  eta 

mesfidantzari  paso  uzteko.  Hauei  laguntza  ematea,  Bauman-en  hitzetan, 

arduragabetasun  kriminaltzat  hartzen  da  (Bauman,  2005,  75-77).  Hortxe  dago 

terrorismoaren funtzio psikosoziala, bereizketan: terroristek ordenaren beharrik ez dute 

basatiak eta kriminalak omen direlako; beraien buruetan izua zabaltzea eta krimenak  

egitea baino ez dago. Guk, hiritar zibilizatu, bakezale eta demokratok, ordea, ordena  

maite dugu, bere beharra sumatzen dugu eta ordena zapuztu nahi duten horien aurka  

altxatuko  gara  demokraziaren  izenean  –  hortxe  antiterrorismoaren  oinarria  –.  Gu,  

hobeak gara.

Ondorioz,  esandakoaren  harira,  terrorismoan  eta  beraren  aurkako  borroka 

antiterroristan  oinarritzen  da  alderdi  politiko  mordoa.  Baina,  bai  han  eta  hemen, 

kontraesana  ematen  da.  Izua  zabal  ez  dadin  antolatzen  omen  da  mugimendu 

antiterrorista bat, baina “etsaiek” sor dezaketen izua baino askoz gehiago sortzen dute 

nahita  estatuek  beraien  epaile  eta  poliziekin  batera  askotan.  Horrez  gero,  izuaren 
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aurkako gerraren ondorio argiena,  izua bera da:  “izua izuaren aurka”80 (Baudrillard, 

2004, 42). Baina, kasu askotan ez da izua hutsean geratzen, eta izua hondamendi eta 

minean  gauzatzen  da.  Gerta  daitezkeen  hondamendiak  saihesteko  sortzen  dira 

hondamendiak:  gerra prebentiboa omen. Hala ere, estatuaren diskurtsoa ederki ere 

irensten du gehiengoak, eta ziurtasunen baten bila askatasunaren esparru handi bati 

uko  egiten  dio.  Estatuaren  diskurtsoak  baretzen  ditu  izutu  dituen  horiek.  Birusa 

inokulatzen  die  ondoren  botika  emateko,  jakin  baitaki  ezezaguna  zaiguna  ezagun 

bilakatzeak baretzen gaituela. Ezezaguna zaigunak mesfidantza dakar, arriskua; eta 

arriskuak eta mesfidantzak mintzen gaitu. Horrela, mina saihestearren, bilatzen dugu 

edozein  azalpen ezezaguna zaiguna ezagun bihurtzeko;  hobe da edozein  azalpen, 

azalpen  eza  baino.  Beldurrari,  izuari,  etsaiari,  aurpegia  ezarri  beharra  dago;  behin 

aurpegia ezarrita dagoenean, badute izutu guztiek fetitxe bat iraintzeko edota jipoitzeko 

suertatzen bada, eta horrela ezinegona baretu. Nahiago dugu izua sortzen dutenei izen 

eta  abizen  jartzea.  Beharrezkoa  dugu.  Eragilerik  edo  agentziarik  gabeko  izua 

jasangaitza da, kontrolaezina. Erantzule eta errudunak nahi ditu jendeak, erru horren 

froga  argirik  ez  badago  ere.  Askotan  gehiengoak  ez  du  erreparatzen  ia  ustezko 

erruduna benetan erruduna den edo ez, horrek berdin die, errudunak baino ez dituzte 

behar;  eta  errudun  horiek,  izan  edo  ez,  harrapatuak  direnean  pixka  bat  erosoago 

egingo  dute  lo,  behintzat  izu  berria  agertu  arte.  Horrela  funtzionatzen  du 

sadomasokista faltsuak.

Gauzak horrela,  diskurtso demokratiko edo sadomasokista faltsuaren arabera, 

sadomasokista  egiazkoa  terrorista da,  ero  suizida,  kausa  galduaren  fanatikoa, 

ezabatua  izan  behar  duen  serial  Killer-a,  edota  hauek  manipulaturik  dauden 

gizabanako  erresuminduak  (Baudrillard,  2004,  30-33);  Eta,  terrorista gisa,  izu-

zabaltzailea eta gaizkilea den neurrian, zigortua behar du izan demokraziaren ibilbide 

baketsua  kolokan  jar  dezakeelako.  Ordenaren  protokoloen  babesean  bizi  diren 

sadomasokista faltsuek modu ezin inozoagoan Onak gara! Zergatik ez gaituzue maite? 

80 Menderatuek ederki ere ezagutzen dute menderatzaileen behar hori, eta beraien interesen 
alde erabiltzeko joera garatzen dute zenbaitetan. Sloterdijk-ek agerian utzi duen bezala, bonba-
jartzaileek  egoeraren  irakurketa  paregabea  egin  dute  eta  komunikabideetaz  baliatzen  dira 
beraien helburuak lortzeko. Badakite kable-gizakiek izua zabal dezaketen gertakarien berri izan 
nahi  dutela,  behar  dutela,  gainera  ezin  dutelako  den  dena  estudioetan  sortu.  Helburuak 
publikoak  egin  nahi  dituen  erakundeak  biolentzia  erabiltzea  baino  ez  dauka  komunikabide 
guztietan agertzeko. Biolentzia erraz saltzen da, eta zenbat eta bortitzagoa izan hobe. Dorre 
bikien adibidea argia da: suizida islamisten arrakasta ez zen kapitalismoaren edota amerikar 
ametsaren  sinboloa  botatzea,  horrek  izan  zuen  oihartzun  mediatikoa  baizik.  Sloterdijk-en 
aburuz, izu-zabaltzaileen auziak konponbide erraza du: komunikabideen isiltasuna (Sloterdijk, 
2007,  216-217).  Baina,  ezin  dute,  etsaien  beharra  dutelako  telebistaren  edo  irratiaren 
bestaldean  dauden  izu-irentzaileak  elikatzeko.  Protokoloek  izua  zabaltzen  duten  etsaiaren 
beharra dute izateko,  bestela zein litzateke babesa eskaintzearen zentzua. Komunikabideek 
irudiak transmititzen jarraituko dute gizartea informatzea beraien betebehar morala delakoan, 
baina horren atzean beste interes bat dago: izua zabaltzea. Mamuek bizirik jarraitu behar dute, 
eta are sinisgarriagoak izango dira beraien irudi hipererrealak erakusten badituzte. 
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pentsatzen  duten  ez  bezala,  halaxe  pentsatzen  du  menderatzaile  sadomasokista 

faltsuak: besteak behar ditut, terroristak behar ditut, aurre egiten didaten eroak, behin 

eta  berriro  nire  gordintasun  eta  krudelkeria  askatzeko,  baina  behin  betiko 

desagerrarazi gabe – lehenik eta behin, nire garaipena aitortu behar didatelako eta, 

bestetik, besteak hilik harremana bukaturik legokeelako eta besteren bat bilatu beharko 

litzatekeelako  –;  besteak  behar  ditut,  baina  beti  ere  aurre  egiten  badute,  jarkitzen 

badira min handirik egin gabe, bestela, beste irtenbiderik ez badago, suntsituak izan 

beharko dute. Mendekotasun-harremanean bizi dira oligarka sadomasokista faltsu eta 

zinikoak, eta sadiko gisa ari diren neurrian, menderatuak zigortu behar ditu etengabe. 

Eta  ikuskizun  horretan  ere  herria  bultzatzen  du  parte  hartzera.  Eta,  herria  ez  da 

ikuskizunaren ikusle hutsa. Errudunak eta zigorrak ikustera gonbidatuak dira, nola ez, 

izua  sentitu  dezaten;  baina,  parte  hartzera  ere  gonbidatzen  ditu  estatuak.  Zigorra 

nabarmena ez denean edo ikusgai ez denean behar den moduan ezarri ez izatearen 

zalantza  pizten  da,  eta  multzotasun  sadomasokista  odol-egarri  da.  “Subiranoaren 

mendekuan herriari egiten zaio gonbidapena” (Foucault, 2007, 63). 

Espetxeen  eginkizuna  ere  aldatu  da  ikuspegi  berri  honetara  moldatuz. 

Espetxeek, estatu sadomasokisten zuzendaritzapean, gainontzeko instituzio sozialekin 

gertatu  den  bezala,  birziklapena  utzi  dute  atzean  suntsipenari  bidea  irekiz.  Jada 

kriminalak ezin dira birziklatu,  ezin dira berriz  gizarteratu.  Harreman sadomasokista 

faltsu  zinikoari  jarraiki,  beraien  beharraren  jakitun  izanik,  abagune  bat  uzten  zaie 

estatuari  interesatzen  zaion  arte;  estatuak  bere  indarra  eta  boterea  erakutsi  behar 

duenean zenbait  kriminal sartzen du espetxean bertan usteldu daitezen; hori bai, beti 

ere beste kriminalen bat kalean utziz, estatuak aurkariak behar ditu-eta izua zabaltzeko 

– eta, bide batez,  erakusten du erruki  ere badela,  justua ere badela –.  Protokoloei 

jarraibidea  ematen  dieten  espetxeek,  komunikabideek  eta  gainontzeko  organo 

estatalek kriminalen beharra dute, baina gehiegi edo arriskutsuegi bilakatzen ez diren 

bitartean, jakina baita sadikoak masokistaren beharra badu ere ezin duela asimetria 

arriskuan jarri. Kontu handiz ibili beharra dute. Hondakin oro da potentzialki arriskutsua 

eta  pozoitsua,  edo  behintzat  ordenarekin  apurtu  dezaketen  zabor  puskak. 

Birziklapenak errentagarri izateari uzten baldin badio, hau da, protokoloen iraupenari 

lagungarri  ez  bazaie,  deskonposizioari  ematen  zaio  bultzada  bat,  aldi  berean, 

babesean dagoen gizartetik hermetikoki isolatuz. Bidea ezaguna da: espetxe gehiago 

eraiki,  edo  daudenetan  baldintza  ez  oso  gizatiarretan  sartu,  tolerantzia-zeron 

oinarrituriko  politikak  egin  eta  sistema  judiziala  gogortu  (Bauman,  2005,  66-67). 

Espetxeak  animaliak  biltzen  ditu,  gizartean  solte  eduki  ezin  daitezkeen  ale  ez-

birziklagarriak. Eta, animaliak direnez, baztertuak daudenez, sadismo guztia askatzeko 

objektu izaten dira askotan espetxeratuak. Autonomi erkidegoko espetxeen baldintzak 
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ikertu dituen Arartekoaren txosten baten arabera81, espetxeratuen artean zenbait kezka 

errepikatzen dira behin eta berriro: HIESak kutsaturik amaitzea, drogen arriskuak eta 

xiringen  falta,  gela  gutxiegi  eta  behar  bezala  egokiturik  ez  daudela,  etab.  Eta, 

aurrekoak  beste  errepikatzen  ez  bada  ere,  ematen  du  kartzeletan  espetxeratuak 

fisikoki  zein  psikologikoki  zigortuak  direla  askotan.  Amnistia  Internazional-ek 

espetxeetan gertatzen diren jipoitze eta tratu txarren – torturen – berri eman badigu ere 

– gurean ere torturatzen da,  Europak argitu bezala82.  2011ko emakume langilearen 

egunean,  Estrasburgo-k  adierazten  du  Espainiak  ordaindu  beharko  dizkiola  kale 

borroka  egiteagatik  atxilotutako  gazte  bat  torturatzeagatik  23.000  euro.  Gazteak 

torturatua izan zela salatu bazuen ere, Estrasburgo-k dio ez zela behar bezala ikertu 

txosten  medikuak  torturatua  izan  zela  adierazten  bazuen  ere  –,  badira  bestelako 

sadismorik  ere  funtzionarioen  artean.  2001ko  Apirilean  argitaratu  bezala,  Meco 

espetxeko funtzionarioek emakume presoei sexua eskatzearen susmoa baino gehiago 

dago,  espetxeko  zuzendaria  kargutik  kendu  baitute  azkenean.  Antza,  espetxe-

funtzionarioek  pribilegioak  ematen  zizkieten  emakume  presoei  sexuaren  truke83. 

Ikerketa  ofizialaren  arabera,  baliteke  Meco  espetxeko  zuzendaritzak  honen  berri 

izateaz gain, jakin eta berehala eragotzi ez izana; horrexegatik – edo iritzi publikoaren 

aurrean  zer  edo  zer  egiten  denaren  itxurak  egiteagatik  –,  zuzendaritza  osoa 

kanporatua izan da azkenean. 

2.2.3.3. Aztia. Terroristak, izu-zabaltzaileak, biktimak eta martiriak.

Eta hik, esan zuen Zaratustrak, azti zahar makurra, zer egin duk hik! 

Nork  sinetsiko du  aurrerantzean higan,  garai  libreotan,  hik  holako  jainko-

astakeriatan sinesten baduk?

Inozokeria duk hik egindakoa; nola egin ahal izan duk, zuhur horrek, 

holako inozokeria bat!

Oi Zaratustra, erantzun zuen azti zuhurrak, arrazoia duzu, inozokeria 

bat izan da – eta nahiko garestia atera zait gainera (Nietzsche, 1992, 325).

Gizaki nagusia den aztiak ere Jainkoaren heriotzaren berri du, baina ezin du 

oraindik  ere  heriotza  onartu;  hain  mingarria  zaio  gertakizun  larria,  horren  galdua 

sentitzen da horrez gero, non erruduna zigortzea izango du xede. Gizaki honek ez dio 

etekinik  aterako  heriotzari  eta,  horren  loturik  dago  iraganera  non  ezin  du  ahaztu 

gertatutakoa; zoriontasuna lortzeko bideak bilatu beharrean, nahiago izango du bere 

81 Situación de las cárceles en el País Vasco. Ararteko. 1996ko Martxoa, 42 orri. 
82 El Correo, 11-03-08.
83 El Correo, 10-04-25. 
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mendeku-nahia  askatzea.  Gorrotoak  eta  erresuminak  kontzientzia  txar  zaharra 

orainera  dakarte  aztiaren  barnea  berriz  jaten  duelarik.  Heriotzaren  ondoren  aztia 

lotsaturik  aurkitzen da,  lotsak  mendeku-nahia  sorrarazten diolarik.  Gauzak horrela, 

aztia litzateke ahazten ikasi ez duena eta, ondorioz, mundu osoaren aurka mendekua 

hartzen bere mina eta ezinegona baretzen saiatzen dena. Edozerk mintzen du, dena 

hartzen du iraintzat.  Erresuminaren gizakiari  gertatu bezala,  aztiak ere ez du ikasi 

barne  indarrak  bideratzen  eta  indar  aktiboak  barnera  zuzentzen  dira  bueltan 

erreaktiboak  bilakatzen  direlarik,  indar  tanatikoak  bezala,  bere  kontrara  zuzentzen 

direlarik.  Zirkulu  amaigabean,  erresuminak  eta  mendeku-nahiak  indar  aktiboak 

barnera bidaltzen ditu,  jarraian,  erreaktiboak bihurtutako bueltan etorritako indarrek 

erresumina areagotzen du; beti ere, oroimenari esker, oroimenik gabe ez bailegoke 

mendeku-nahirik. 

Hala eta guztiz ere, komunitatearena zein gizabanakoarena izan, oroimena beti 

da  sozialki  eraikia84,  gertakizunen inguruko  interpretazio  jakin  bat  da.  Gertakizunen 

inguruko  interpretazioak  gertakizun  horiek  bizi  izan  dituzten  talde  edo  kolektiboen 

araberakoak izango dira. Talde baten barnean oroimena bera mantentzen bada ere, 

hori  baita azken batean taldeari  unitate izaera ematen dion oinarritariko bat,  ez da 

berdin gertatzen gainontzeko komunitate edo taldeekin.  Talde bakoitzak,  gertakizun 

jakin baten inguruko bertsio propioa eratu eta transmititzen du. Horrez gero, gertakizun 

beraren inguruko interpretazio ezberdinak baino ez daude. Kolektiboak aurrera egiten 

du oroimenak ere aurrera egiten duelako, eta oroimenak bere horretan jarraitzen du 

84 Gizabanako orok du, egoera normal batean, oroimenean informazioa gordetzeko gaitasuna. 
Zaila du oroimenik gabeko gizabanakoak kultura konkreturen batean txertatzea, ezin baititu 
oroimenean  gorde  gizarte  jakin  horretan  egokia  dena  eta  ez  dena.  Beraz,  oroimena 
beharrezkoa dugu gizarte edo kultura baten parte izateko, gizarteratua izateko.  Baina kontuz, 
oroimenak  ere  badu  bere  alde  iluna.  Oroimenean  gordetzen  baldin  bada  beste  batek 
kontatutakoa,  garrantzi  itzela  hartzen  dute  hemen hermeneutikak  eta  interpretazioak.  Gure 
oroimenean gordetzen dugun informazioa beti ere gure ikuspegitik ulertua da, eta honek esan 
nahi du beti ere ez dugula zergatik gauzak diren moduan ulertu behar; askotan, gaizki ulertuak 
daudela, eta oroimenak horrelaxe gordetzen dituela. Oroimenak gugana dakarrena iraganetik, 
beraz, ez da inolaz ere Egia, ezta ikuspegi objektiboa, gure buruak landu duen informazioa 
baino  ez  da,  beste  baten  buruak  interpretatu  eta  gero  gugana  heldu  dena  interpretazioz 
blaituriko kate bat osatuz. Oroimenak, azken batean, ikuspegiak baino ez ditu gordetzen; hori  
bai,  ikuspegi  indibiduala izan daiteke,  edota komunitate baten ikuspegia.  Talde,  komunitate 
zein anaiarte baten parte sentitzen garenean, izatez bagarenean, ikuspegi, pentsamendu zein 
sentimendu mordoa konpartitzen dugu. Hemen oroimen indibiduala eta kolektiboak nahastatu 
egiten dira, askotan bata eta bestea ezberdindu ezin direlarik. Modernitateko masaren kasua 
argia da, arima kolektiboa, eta horrez gero oroimen kolektiboa, indibidualaren gainetik jartzen 
baita.  Taldeak  bizi  izan  duen,  edo  oroimenean  duen,  gertakizun  zein  pentsamendu  bat 
ahaztuko balu gizabanakoren batek, taldeak berehala gogoaraziko lioke, oroimen kolektiboak 
aurrera egiten baitu gertakizunak etengabe errepikatzen direlako. Gizabanakoak, aldiz, betiko 
galduko balu gertakizun horren oroimena, horrek esan nahiko luke gero eta gehiago urruntzen 
hasia  dela  komunitatetik.  Horrez  gero,  komunitate  batek  konpartitzen  dituen  istorioak 
birgogoratzea erreza egiten bazaigu, horrek esan nahi du taldearen parte oso aktiboa garela,  
gizarteraturik  gaudela;  taldetik  urruntzen  garen  heinean  oroimenak  desagertuz  doaz,  edo 
oroimenaren birsortzea.
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beti  ere  kolektibo  bat  dagoelako  etengabe  errepikatzeko.  Taldearen  oroitzapenak 

desagertuko  balira,  taldea  desagertuko  litzateke talde  berri  bati  bidea  irekiz.  Talde 

izaten  jarraitu  nahi  baldin  badu,  ezin  dio  iraganari  muzin  egin,  eta  atzera  begiratu 

beharko  du  zentzu  baten  bat  aurkitzeko  etorkizunean  taldea  izaten  jarraitzeko 

nortasuna  behar  duelako.  Oroimen  kolektiboaren  bidez  komunitate  bakoitzak 

gertakizunaren interpretazioa hurrengo belaunaldiei komunikatzeko aukera izaten du, 

eta  horrela,  Holokaustoa  edota  Gerra  Zibilaren  inguruko  informazio  izan  dezakete 

gertakizuna  bera  bizi  izan  ez  badute  ere.  Oroimen  kolektiboak  iragana  orainera 

ekartzen  du,  talde  konkretu  baten  izaera  edo  nortasuna  orainaldira  ekartzeko 

gaitasuna du. Historiak ematen duen ikuspegi bakarrari aurre egiteko tresna bat da, 

galtzaileen artean  gauzak  behin  nola  gertatu  ziren  etengabe  elkarri  gogorarazteko 

ahozko bidea, menderatzaileek ere, historian zehar, oroimenarekin jolastu izan baitute. 

Hitz  egiten  ez  dena  ez  da  existitzen,  edo  behintzat,  bere  esanahia  galtzen  du. 

Wittgenstein  oker  ez  badabil,  eta  hizkuntzaren  mugak  ezaguna  zaigun  munduaren 

mugak  baldin  badira,  orduan  errealitatean  ez  dago  lekurik  hitz  egiten  ez  den 

horrentzako: kontatzen ez dena ez da existitzen. Horrexegatik behar dute galtzaileek 

oroimena,  ez galtzaileak  izan direla  gogoratzeko,  oraindik  ere diren moduan bizirik 

jarraitzen dutela jakiteko baizik. Oroimenak aurre egiten dio historia idatziari.

Agintariek  erabakitzen  dute,  lehen  bezala  egun  ere,  zer  den  gogoratu 

beharrekoa eta zer ez85.  Horrez gero,  Todorov-ek argitu  bezala (2008,  16),  historia 

berridazten da agintarien aldaketa bakoitzarekin. XX mendeko erregimenek ederki ere 

jakin izan zuten oroimenarekin jolasten, eta horrez gero, herriaren memoria ezabatu 

izan dute behar izan dutenean. Eta egia da, aurrekoen monumentuen suntsiketa ez 

85 Atzera begiratzerakoan, ez dakigu nora eta nola begiratu, historiak ez baitu iturbururik, ezta  
zentzu lineal bakarrik. Ezin da historia bakarra idatzi, ez baitago historia bakar bat, gertakizun 
anitzen irakurketa ezberdinak baizik. Historiagileek historia objektiboaren bila dihardute baina 
ez dago horrelakorik. Iraganeko iritzi eta ekintzak egungo iritziak irizpide izanik neurtzen dituzte, 
eta  horri  deitzen diote objektibotasuna.  Hortxe aurkitzen dute egia  guztien kanona. Beraien 
helburua iragana orainera egokitzea baino ez da eta, lan horretan, kanonikoak diren iritzi edo 
egia  horiengandik  aldentzen  diren  gainontzeko  historiografiak  subjektibotzat  hartzen  dituzte 
(Nietzsche, 2000, 88). Horrez gero, historia bizitzarako beharrezkoa bada ere, gain-saturazio 
historikoa  oso  arriskutsua  da,  bizitzaren  etsai.  Nietzsche-k  esan  bezala,  soilik  etorkizuna 
eraikitzen duenak du iragana epaitzeko eskubidea (Nietzsche, 2000, 95). Betiereko itzuleraren 
filosofoak  defendatu  bezala,  historia  beharrezkoa  dugu,  baina  ez  historiagile  akademikoak 
behar duen bezala,  azken honek horrela uler badezake ere.  Zertarako behar dugu historia, 
beraz? Bizitzarako eta ekintzarako (Nietzsche, 2000, 38). Historiak energien eta ahultasunen 
ezagutza diferentziala izan behar du, tontor eta gainbeherena, pozoi eta sendagaiena. Historiak 
jakintza perspektiboa izan behar du. Historian ez da legerik bilatu behar gertakizun guztiak lege 
horretara  murrizteko  (Foucault,  2000,  52-54).  Nietzschek  II.  Unzeitgemasse  Betrachtungen.  
Vom  Nutzen  und  Nachteil  der  Historie  fur  das  Leben  lanean  adierazi  bezala,  ez  dugu 
karramarroa bilakatu behar atzera egiterakoan, eta horrez gero, historiaren genealogia bat egin 
behar  dugu,  non  genealogia  egitea  historia  inauteria  bezala  ulertzea  den.  Historiak, 
genealogikoki  gidatua denean, ez ditu gure nortasunaren sustraiak helburu,  kontrara,  horiek 
lainotu nahi ditu. Gure nortasuna eraikitzea eragozten dituzten sistema heterogeneoak argitara 
ateratzeko baino ez da (Foucault, 2000, 68-69).
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dela  gauza  berria:  Itzcoatl  enperadore  aztekak,  XV.  mende  hasieran,  liburu  eta 

monumentu guztien suntsiketa agindu zuen bere erara historia berridatzi ahal izateko. 

Mende  bat  geroago,  espainolak  heldu  zirenean  gauza  bera  egin  zuten  Izcoatl-ek 

eraikitako  guztiarekin,  galtzaileen  hondarrik  gera  ez  zedin.  Baina,  totalitarioak  ez 

izatean, erregimen horiek oroimenaren hondakin ofizialak baino ez zituzten suntsitzen, 

oroimenak beste forma batzuen azpian bizirauten zuelarik: ahozko kontakizunak edota 

poesia,  adibiderako.  XX.  mendeko  erregimenek,  aldiz,  ederki  ere  ulertu  izan  dute 

benetako  garaipena  informazio  eta  komunikazioaren  kontrolarekin  baino  ezin  zela 

etorri, eta horrez gero, oroimenaren forma guztiak suntsitu ditu sitsik ere gera ez zedin. 

Gezurrek eta asmakizunek errealitatearen lekua betetzen dute (Todorov, 2008, 13-15). 

Ondorioz, menderatuek oroimena behar izan dute benetan gertatutakoa gogoratu ahal 

izateko, atzera begiratu aurrera begiratu ahal izateko; transmititu ahal izateko. Horrez 

gero,  oroimen  oro  erresistentzia  antitotalitarioarekin  lotua  izan  da  historian  zehar. 

Baina,  oroimena jarkitzeko beharrezkoa den moduan,  oroimenean geratzeak baditu 

bere  arriskuak86.  Horrexegatik  da  beharrezkoa  oroimen  hautakorra,  aurrera  egiten 

laguntzen  diguten  oroimenak  gogoratzea  eta  atzera  egiten  dizkigutenak  ahazten 

jakitea.

Hala ere, sadikoak zein masokistak ziren aztiek ezin zuten ahaztu eta jarraitzen 

zuten  oroimenari  –  oroimen  mingarriei  –  loturik.  Nietzsche-ren  aburuz,  Jainkoaren 

heriotzaren  ondoren,  herri  judua  mugiarazten  zuen  erresumina  eta  Kristautasunak 

berezko zuen kontzientzia txarra aztiaren pertsonan gauzatzen dira.  Behin Jainkoaren 

lekuan  jarritako  astoa  gurtzen  hasterakoan,  Zaratustra-k  errieta  egiten  die  gizaki 

nagusiei, eta egoera latz horren aurrean denek erabakitzen dute guztiaren erruduntzat 

gizakietan itsusiena hartzea, berak hil baitzuen Jainkoa eta berak zuzentzen duelako 

jainko  berriaren  gurtzea.  “Zure  erruagatik,  zure  erruagatik!...”  oihukatuko  diote 

gizakietan  higuingarriari,  horrela  ezkutuan  lokarturik  zegoen  erresumina  berriz 

86 Nietzsche-k  Zur Genealogie der Moral:  Eine Streitschrift lanean adierazi  zuen bezala, ez 
dago  gizakien  historian  ezer  beldurgarriagorik  bere  mnemoteknika  baino,  eta  horrexegatik 
aldarrikatuko zuen oroimen  hautakorra,  ahazte hutsa bezala, oroimen hutsa – eta honekiko 
laudorio baldintzatugabea – ere oso arriskutsua delako. Nietzsche-ren aburuz, ekintza orotan 
dago ahanztea, organismo orok bizitzan argia beste iluntasun behar duen bezala. Oroimena 
eta  ahanztea  txanpon  beraren  aurpegi  biak  lirateke.  Horrez  gero,  soilik  historikoki  biziko 
litzatekeen gizakia etengabe esnaturik eta inoiz loak hartu gabe bizi den gizakiaren modukoa 
litzateke, edota etengabe hausnartzera derrigorturik dagoen animalia bezalakoa. Gainontzeko 
animaliek erakutsi bezala, bada oroimenik gabe bizitzeko modurik, baita zoriontsu ere, baina 
ezinezkoa litzateke  ahantzi barik bizitzea. Oroimena bezain garrantzitsua zaigu ahanztea, eta 
ondorioz, etorkizun hobe bat izateko iraganeko gertakizun batzuk gogoratzea ezinbestekoa den 
bezala, halabeharrez ahantzi beharko genituzke beste asko. Bien arteko limiteak non dauden 
jakin ahal izateko derrigorrez ezagutu behar dugu gizaki batek, herri batek edota kultura jakin 
batek duen malgutasuna, zein punturaino ahaztu dezakeen iragana orainaren ehorzle bilakatu 
dadin; zein punturaino gara eta sendo dezakeen berez hazten den indarra, iragana onartzeko 
eta  eraldatzeko  boterea,  zauriak  sendatzeko  gaitasuna,  suntsitutakoa  eraberritzeko  modua 
(Nietzsche, 2000, 43). 
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agertzen  delarik.  Asto  bat  gurtzen  ari  direla  ikusteak  sorrarazten  dien  lotsak 

erresuminaren  forma hartuko  du  batzuen  kasuan,  bitartean  beste  batzuen  kasuan 

kontzientzia  txarrarena  hartzen  duelarik.  Horrenbestez,  batzuk  jarraituko  dute 

gizakietan itsusienari dena leporatzen, besteek, lotsaturik, beren errua dela aitortzen 

dutelarik:  “nire erruagatik!...”.  Errua batzuena zein besteena izan, beti  ere agertzen 

dira mina bizi duten – eta min hori arma gisa erabiltzen duten – biktimak.

Historian  zehar  betidanik  egon dira biktimak – biktima,  botere-harremanetan 

irabazi zein galdu, mina jaso duen hori bezala ulertua –, baina hauek eraldatuz joan 

dira gutxika, paradigmak eraldatuz joan den neurrian. Hasiera batean, sadikoak eta 

masokistak  agerian,  mugigaitz  eta  aldagaitz  agertzen  zirenean,  biktimek  onartzen 

zuten beraien patua. Menderatuek ederki ere ulertzen zuten sadikoen menpeko zirela 

eta ez zegoela aldatzerik, gizarteak horrela agintzen zuelako, baina ez zuten  ulertzen 

nolatan Jainkoak ez zuen ezer egiten horri buelta emateko. Sadikoen menpe egotea 

onargarria eta ulergarria zitekeen, baina ezin zuten ulertu zergatik jaso behar zuten 

horrenbeste min, zergatik Jainko ahalguztidun eta ongileak ahalbidetzen zuen. Idazki 

biblikoak idatzi zituztenek ederki ere ulertu zuten historiak ez ziela arrazoia ematen, 

pertsona onei gauza txarrak gertatzen zitzaizkiela eta askotan tiranoei gainera gaitzik 

ez  zetorkiela.  Horrela,  Israelek  erabaki  zuen  bizitza  honetako  biktima  edo 

galtzaileentzat etorkizun hobea etorriko zela baieztatzea. Zenbat eta gehiago sufritu 

bizitza lurtar honetan, gero eta leku hobea lortuko dugu bizitza zerutiarrean;  bizitza 

honetan sufriarazi dutenek, aldiz, zenbat eta gehiago sufriarazi, gero eta leku txarragoa 

infernuetan.  Ondorioz,  judu,  islamiar  zein  kristauek,  erlijio  monoteista  handienen 

jarraitzaileek,   jarraitzen dute Jainko beraren eskuetan galtzaileen etorkizuna uzten. 

Bizitza honetako biktimek horrenbeste merezi duten saria espero dute biziki. Ulertarazi 

zitzaienean  mundu  honetako  biktimek  mundu  zerutiarrean  saria  zain  zutela,  askoz 

eramangarriagoa  egin  zitzaien  mina,  baina  jarraitzen  zuten  mina  pairatzen  horrek 

suposatzen zuen ezinegonarekin.  Denboraz, ulertu zuten biktimek beraiek pairatzen 

zuten sufrimenduaren  errudunak  ez zirela  beraiek,  eta besteren batek  eduki  behar 

zuela  errua.  “Nire  erruagatik”  esatetik  “zure  erruagatik”  oihukatzera  pasatu  ziren. 

Sufritzen zuenak ez zion bere buruari galdetzen ea zer edo zer egin ote zuen berak 

pairamen hori bere gainera etortzeko; bakarrik ikusten zuen sufritzen zuela, eta hori 

bilakatzen zen bere Egia bakarra. Mina bilakatu zen Egia. Ezin zen zalantzatan jarri 

berak  sufritzen  zuela.  “Sufritzen  dut,  eta  baten  batek  eragin  du  sufrimendu  hori”. 

Hasiera batean biktimek nahiko zuten besteren bat nola zigortzen zuten ikustearekin, 

ikuskizun  horretan  bere  mendekua  asetzen  baitzuten.  Biktimak,  kasu  gehienetan, 

modu  bakarra  aurkitzen  du  barneko  ezinegona  eta  erresumina  desagerrarazteko: 

krudelkeria. Berdin du zein formatan ondorioa krudela baldin bada. Sufriarazteak, ez 
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dago  zalantzarik,  ongizatea  dakar  era  ikaragarri  batean.  Nolatan  izan  daiteke 

sufriaraztea  atseginketa?  Gizakiren  bat  sufritzen  ikusteak  plazera  eragiten  du; 

sufriarazteak, are gehiago. Are gehiago mendeku forma hartzen duenean. Nietzsche-k 

adierazi bezala, hauxe tesi gogorra da, gogorregia alegia, baina gizatiarra, gizatiarregia 

azken  batean.  Horrela,  beraz,  biktimak  errudunen  bat  behar  du  bere  ezinegona 

asetzeko, ordaina jasotzeko. Beti behar dugu errudunen bat, eta errudunik aurkitzen ez 

badugu,  asmatzen dugu.  Eta erruduna eskuraezina bada,  errudun hurbilagoren bat 

bilatzen  dugu.  Biktimek,  sufritzen  dutenek  edo  sufritu  dutenek,  askotan  erraztasun 

itzela dute mendekua justifikatzen duten aitzakiak aurkitzeko, errudunak izendatzeko. 

Nik sufritzen dut, halaxe pentsatzen du biktimak, baten bat da erruduna!  

Asko eta asko dira munduan sufritu edo sufritzen dutenak, baina oso gutxik 

lortzen dute biktimaren estatus hori, ordea. Ematen du maila ezberdinetako biktimak 

daudela, askori estatus hori ematen ez baitzaio. Botere sinbolikoa eskuartean dutenek 

egingo dute bereizketa, beraien interesen arabera, noski. Hala ere, masak ere bazuen 

irizpide propioa; eta ez hori bakarrik, erresuminduta zegoen eta errudunak behar zituen 

ezinegona baretzeko. Bere justizia egin nahi zuen, Justizia. Biktima izateari utzi nahi 

zion  eta  sadiko  bilakatu.  Masokistak  ulertzen  duenean  berak  ere  sadiko  izateko 

eskubidea duela, masak subjektu kontzientzia hartzen du eta bere potentzialtasunaren 

jakitun, egoerari buelta eman nahi dio –  biktimak borrero bilakatuz kasu askotan –. 

Mundu  lurtarrean  justizia  egin  behar  duten  gobernariek,  mina  sufriarazten  duten 

oligarkak  babesten  dituztela,  edo  gobernariek  beraiek  ere  mina sufriarazten  dutela 

ikustean,  biktimek  beraiek  nahi  dute  justizia  egin.  Biktimak  ulertzen  du  mundu 

lurtarrean  ere  posiblea  dela  justizia  egitea,  beti  ere  atzean  babesten  masa  bat 

dutenean. Horrez gero, mendeku egarriak odola isuri zuen Mendebalde osoan. Baina, 

mendekuarekin funtsean ez zen ezer aldatzen, biktima berriak sorrarazten baitzituen. 

Masokistak eta sadikoak, biek, paperak aldatu ditzakete, baina dinamikarik aldatzen ez 

den bitartean ez da benetako aldaketa edo iraultzarik ematen. Mina areagotzen da; eta 

biktimak ugaritu; eta biktimek mendekua bilatu nahi izango dute etengabe. Biolentziak 

eta  oldarkortasunak biktimak utzi  ditu  bazter  guztietatik,  eta  utziko  ditu,  zalantzarik 

gabe, gure pentsamenduak eta gizarteak bira oso bat ematen ez badu. Benjamin-ek 

bezala, askok eta askok nahi izan dute hildakoak berpiztu eta suntsitutakoa berregin. 

Nola ez? Baina,  biktimentzako ez dago jada inolako saririk.  Horkheimer-ek adierazi 

bezala,  ez dago iraganean egindako  akatsak  eta injustiziak  konpontzerik;  biktimak, 

biktimak dira benetan, ez dute jada etorkizunik. Ez hemen eta ez inon. Oroimenean 

gordetzea baino ez zaigu geratzen; gogoan izatea zer gertatu zen eta zergatik, gaitz 

horiek berriz errepika ez daitezen. Eta oroimen horrek ez dezala mendekuaren sua 

piztu gaitzaren fluxu berriei  bidea ez irekitzeko,  zirkuluaren ibilbideari  jarraipenik  ez 
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emateko. Nahiko gaitz eta sufrimendu dago munduan honi mendeku-nahiak sortzen 

duen  guztia  gehitzeko.  Mina  eta  sufrimendua  ezin  dira  bizitza  honetatik  uxatu, 

bizitzaren  osagarri  baitira.  Eta  hau  da lehenbailehen  ikasi  behar  duguna.  Ez  dago 

saihesterik,  ez  dago  mina  desagertzerik,  baina  ba  dago  tarteka  baretzerik,  edo 

berarekin bizitzeko modurik. Existentziak berezkoa du mina, plazera bezala. Gizarteak 

berezkoak  ditu  biktimak.  Gure  bizitza  honetan  irabazleak  eta  galtzaileak  dauden 

moduan,  badaude  mina pairatzen dutenak eta  nola  ez  min  horri  etekina  ateratzen 

diotenak. 

Egun,  gizaki  sadomasokistak  ez  du  lehengo  masokistak  bezala  sadikoa 

menperatzailearen lekua hartu nahi. Ikasi du bere mendeku-nahia ase eta erresumina 

baretzeko ez duela zertan sadikoa izan, ustezko menderatua den biktima egoeratik ere 

badagoela Justizia egiterik. Lehenago biktimak gardentasun eta argitasun guztiarekin 

ordezkatzen zuen menderatzailea altueretatik mendekua hartzeko; pribilegiozko lekua 

hartzen  zuen  mina  egiteko;  gaur,  aldiz,  biktima  izatea  bera  pribilegiozkoa  da  – 

horrenbestekoa  da  onura  eta  etekina  non  biktima  ez  diren  asko  ere  biktima  gisa 

agertzen dira. Irailak 11ko hondamendiak ekarri zuen biktimizazioaren diskurtsoarekin 

batera askok eta askok bilatu zuten estatus hori  biktimak ez zirenean;  beste modu 

batean esanda, 11-S eta 11-M delakoen hondamendien ostean geroz eta nabariagoa 

da terrorismo biktima gisa agertu nahi izan dutenen kopuruaren handitzea biktima gisa 

agertzeak  diru-laguntzak  edota  aitorpena  izateko  aukera  eskaintzen  duelako 

(Espainiako barne sailak 11-Mko biktimen arteko 33 kasu ikertu ditu).   Ezaguna da 

Alicia  Esteve izeneko emakume espainola dorre bikien biktimen erakundearen buru 

bihurtu zela dorre bikietan sekulan egon barik, berak kontrakoa argudiatu bazuen ere. 

Egun hartan dorre batean zegoela esan zuenetik, mina egia bihurtuz, gurutzada baten 

buruan jarri zen erakundeko benetako biktimei iruzur eginez eta AEBetan egundoko 

oihartzun  mediatikoa  izanik  (azkenean,  The  New  York  Times-ek  demostratu  zuen 

bartzelonatarra ez zela dorreetan egon eta dena iruzurra baino ez zela izan). Madrilgo 

atentatuaren  biktimen  erakundean  ere  antzeko  zer  edo  zer  gertatu  zen  –;  biktima 

batzuentzat,  noski,  biktimaren  estatusa lortzen  dutenentzat,  lehen  bezala  orain  ere 

biktima  guztiek  ez  baitute  estatus  hori  lortzen.  Biktimak  eta  beraien  sufrimendua 

luzaroan ahaztuak izan badira ere, beren eskubideen aitorpena lortuz joan dira gutxika. 

Hala eta guztiz ere, aurrerapen honetaz gain, biktimizazio fenomenoa garatu izan da 

motelki.  Biktima  gizartearen  figura  zentrala  bihurtu  da,  erreferentzia  politikoa. 

Biktimismoaren agerpenak, biktimaren agerpenarekin batera gure gizarteetan, ondorio 

perbertsoak ere baditu, bereziki biktima ezberdinen arteko lehiakortasuna ahalbidetzen 

eta bultzatzen delako.  Biktimismoak  eztabaiden despolitizazioa dakar  ezinbestean, 

den dena biktima eta borreroen arteko dialektikara delako murriztua – biktima batzuen 
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eta  beren  borreroen  arteko  dialektika  –,  non  oso  zaila  egiten  den  jakitea  nor  den 

benetako biktima eta nor ez. Azken urteotan areagotu egin dira, adibidez, seme-alabek 

familiako  beste  kideen  aurka  erabiltzen  duten  indarkeria.  Gurasoak  iraindu  zein 

jipoitzen dituzten ume edota gazteak biktimaren edo mendekoaren figuraz baliatzen 

dira askotan gurasoak mendean hartzeko. Familia estriktoetan, askatasuna nagusi den 

horietan zein monoparentaletan gertatzen da, eta guztietan mendekuaren ondorioa da. 

Guraso  estriktoen  kasuan,  erabili  izan  dute  indarkeria  bueltan  datorkie;  askatasun 

gehiegi edo utzikeria nagusi den horietan, seme-alabok gurasoei mugak jarri ez izana 

leporatzen diete, etab. batzuetan rolak erreproduzitzen dituztelako eta beste batzuetan 

gurasoren  baten  mendeko  rola  errepikatu  nahi  ez  dutelako,  familiaren  kontrolaz 

jabetzen dira seme-alabak – non alaba menderatzaileak gero eta gehiago diren –. 

Oraindik  ere  lehenagoko  aztiak  badaude  ere,  erresuminak  gidatzen  dituen 

sadiko eta masokista gisa jokatzen dutenak, gizaki sadomasokista faltsuak ederki ere 

jakin  izan  du  ikusezintasuna  erabiltzen  sadiko  lanak  egiteko  ikusia  izan  gabe, 

pribilejiozko leku batetik, biktima izateak eskaintzen dion estatusetik. Eta horrez gero, 

biktima estatusari eusten dionak botere estatus bati eusten dio, honek ere mendekua 

egiteko  asmoz;  baina,  biktimek,  ustezko  egoera  masokista  eta  menderatu  batetik, 

sadiko  gisa  agertu  barik,  erabiltzen  dute  beraien  boterea,  modu  sadikoan,  noski. 

Sadomasokistak direnez, ez dago askotan jakiterik bakoitzak zein estatus duen, eta 

horrez  gero  edozein  izan  daiteke  biktima bat,  edo  ezkutuko  sadiko  bat  biktimaren 

kareta jantzita; edo biak aldi berean; izan ere, egun, denok gara biktima potentzialak, 

denak bizi  gara  gaitzaren mamuaren beldurpean.  Denak gara  biktima potentzialak, 

baina  denak  gara,  aldi  berean,  gaizkile  potentzialak  ere.  Gaizkia  egitea  gizakiaren 

ezaugarrietariko bat den neurrian, gizaki oro da gaizkile potentzial  bat eta ondorioz 

denak bizi  gara biktima izateko beldurrarekin.  Konfiantza ingurukoetara murriztu da, 

ezagun  zaigun  horretara.  Ezezaguna  betidanik  izan  da  arriskutsua  eta  gaizkile 

potentziala, baina egun gizartearen gehiena bilakatzen ari da arrotza eta ezezaguna. 

Paranoia  hedatuz  doa  gutxika.  Fidagarriak  zaizkigunak  esku  bakar  batez  zenbatu 

omen ditzakegu. Gauza sinpleenetan ere amaitzen dugu mesfidati izaten. Gertatzen 

zaigun guztiak izan behar du errudunen bat, gauza sinpleenetan ere. Gizaki ezezagun 

ororen atzean dago mesfidantza.

Lehenago bezala, sadomasokista faltsuaren psikismoa arriskurik, liskarrik edota 

ezinegonik onartzen eta jasotzen ez dakien psikismo bat da; horrexegatik, errealitate 

ziurraren  beharra  dauka.  Bizitzari  aurre  egiteko  gaitasun  ezak  mendekotasunera 

bultzatzen du ezinbestean. Oligarkiak, logikotasunez, inguruan mamuak eta arriskuak 

daudela sinistarazten dio eta horiengandik babestuko duela konbentziarazi. Inguratzen 

duten  arriskuek  beldurtzen  dute  gizaki  sadomasokista  faltsua  eta,  zenbat  eta  izu 
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gehiago, orduan eta arrisku gehiago ikusten eta irudikatzen ditu; eta, nola ez, mamuen 

irudikapen horiek gehiago beldurtzen dute. Etengabeko izu eta minean bizi da. Ez da 

ekintzarik egiteko gai, ez daki nola egin aurre bizitzari, eta zalantzarik gabe protokoloak 

jarraitzen  ditu.  Botere  agintedunek,  oligarkek,  mendekotasunean  mantendu  ahal 

izateko, gero eta gehiago beldurtzen ditu protokoloak jarraitzen dituztenak – Agintari 

georgiarrek,  komunikabideen  laguntzarekin,  hiritarren  artean  izua  modu  ikaragarri 

batean  zabaldu  zuten  horiek  guztiak  alerta  mantentzeko.  Georgiako  gobernuaren 

aldeko telebista kate batek inbasio militar baten berri eman zuen hiritarrak prest eta 

alerta  egoteko (edo,  hori  da  behintzat  eman zen azalpena).  Albistegiaren  hasieran 

emulazioa edo simulakro bat baino ez denaz ohartzen bada ere, herritarren gehiengoa 

ez da jabetzen eta izua zabaltzen hasten da hirietan inoiz bezala. Lehendakaria eraila 

izan  dela  eta  errusiarrak  georgiar  hiriak  bonbardatzen  hasiak  direla  entzun  eta 

berehala,  hasi  ziren  georgiarrak  beren  etxeak  uzten.  Sortutako  krisiaren  aurrean 

telebista kateak berehala onartu zuen erakutsitakoa fikzioa zela eta horren helburua 

gerta zitekeenaren aurrean prest egotea baino ez zela –; eta bide batez, aurkari eta 

etsaitzat dituen gizakiak terrorista gisa agerrarazten ditu hauen aurka masa atomizatua 

– jendetzak – bideratuz. Botere agintedunek diote zein den min sortzailea, zein den 

erruduna, zein den terrorista. 

Batzuetan,  aurkariak  edo  arerioak  arrotzak  diren  atzerritarrak  dira.  Azken 

urteotan  Europak  jazo  dituen  etorkin  uholdeen  aurrean  –  1990tik  hona,  EBeko 

herrialde  gehienetan  etorkinen  kopuruak  gora  egin  du  nabarmenki.  Polonia  edo 

Eslovakia bezalako herrialdeek etorkin gutxi jazotzen badute ere (%0.1-0.6), Alemania, 

Espainia  eta  bestelakoen  kasuan  gora  egin  du  etorkinen  kopuruak.  Luxenburgon, 

adibiderako,  kanpokoen  kopurua  %42ko  da87 –,  herrialde  askok  etorkinak  etsaitzat 

hartu izan ditu, herriaren gaitz guztien erantzuletzat. Munduko potentzia mundiala den 

AEBetan, adibidez, 40 milioi atzerritar daude zeinetatik %30-a paperik gabekoak diren. 

Jakina  bada  ere  etorkinek  herrialdearen  ekonomiari  bultzada  bat  ematen  diotela, 

estatubatuarren  erdiaren  arabera  etorkinak  karga  bat  dira  nazioarentzat  –  eta 

horrexegatik  errepublikarrek  immigrazio  politika  zorrotzagoa  aldarrikatzen  dute  –, 

lanpostuak  lapurtzeaz  gain,  zerbitzu  publiko  asko  erabiltzen  dituztelako  eta  kultur 

aniztasunak  mehatxua  suposatzen  duelako  kultura  nagusiarentzat.  Ezin  ikusia 

areagotu  egin  da  dorre  bikien  atentatuaz  geroztik,  bereziki  arabiar  jatorrizko 

etorkinekin.  Baina,  AEBak ez dira adibide bakarra,  Europako herrialde askotan ere 

antzeko sentimenduak nagusituz doaz-eta. Eslovakiako Michalovce hirian, adibiderako, 

harresi  bat  eraiki  dute  herritarrek  ijitoak  beren  etxeetara  hurbildu  ez  daitezen. 

87 Porcentaje  de  población  no  nacional  sobre  el  total  del  a  población.  Paises  europeos. 
Observatorio social de España. Eurostat erakundetik ateratako informazioa, 2008.
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Herritarren egitasmoa izan bada ere, harresia udalaren diru-laguntzaz eraikia izan da. 

Eslovakian antzeko harresiak ugaritzeaz gain, Europako bestelako herrialdeetan ere 

antzeko  sentimendua  nagusitzen  ari  da,  ijitoak  getoetan  sartu  baino,  kanporatzea 

dutelarik  xede.  Azken  aldian  Sarkozy-ren  Frantziak  deitu  badu  ere  arreta 

komunikabideetan, Italiak, Danimarkak, Suediak zein Alemaniak antzeko egitasmoak 

jarri dituzte martxan88. Espainian ere, herri batzuek antzeko bideak hartu dituzte. Vic-

eko herriak, adibidez, biztanleriaren %24 diren atzerritarrak ez erroldatzea erabaki du, 

hauek guztiek osasunerako zein hezkuntzarako eskubide guztiak galduko lituzketelarik. 

Honek guztiak sentimendu arrazisten ugaritzea dakar ezinbestean. Are gehiago David 

Cameron  bezalako  agintariek  publikoki  agertzen  dutenean  multikulturalismoaren 

doktrinak huts egin duela. Sarkozy-k ijitoak kanporatzen ditu, Alemaniako Merkel-ek 

kulturalismoaren porrota aldarrikatzen du eta Erresuma Batuko lehen ministroa den 

Cameron-ek multikulturalismoaren izenean kultura nagusitik oso urrun eta bereizita bizi 

diren makina bat kultura ezberdinen ugaritzea eta sendotzea sustatu dela esaten du. 

Azken  honen  aburuz,  tolerantzia  pasiboa  alde  batera  utzi  eta  liberalismo  aktiboa 

indartu  behar  da  ezinbestean89.  Gauzak  horrela,  agintarien  laguntza  zuzena  zein 

zeiharrarekin,  gizarte  anitzaren  aurkako  mezuak  indartuz  doaz  Mendebaldeko 

herrialdeetan,  honekin  batera,  xenofobiaren  goratzea  eta  mugimendu  neonazi  zein 

ultraeskuindarren ugaritzea gertatzen ari delarik. 

Horrez  gero,  boteretsuek  min  sortzailea  nor  den  zehazten  duten  neurrian, 

protokoloaren  barruan  dauden  biktimek,  oligarkiaren  babes  guztiarekin,  terroristen 

aurka  zuzentzen  dute  beren  mendeku-nahia.  Protokoloetatik  at  mantentzen  diren 

gizaki  antidemokratikoei,  boteredunen  babesik  gabe  eta  herriaren  gehiengoa  etsai 

izanik,  ez  zaie  biktima-estatusik  ematen.  Beraientzat  patu  bakarra  dago:  mina  eta 

sufrimendu amaigabea. Justizia. Beraiek sortu dute horrenbeste min, beraiek jartzen 

dute  etengabe  sistema  arriskuan  eta  zalantzan,  beraiek  beldurtzen  dituzte  herritar 

demokratiko on guztiak, eta ondorioz, beraiek ordaindu beharko dute. Badago, beraz, 

mundu  lurtarrean  justizia  egiterik  biktima-estatusa  dutenentzat;  ez,  ordea,  estatusa 

lortzen ez dutenentzat. Berriz ere, biktima (biktima-estatusduna) sadiko bilakatzen da, 

borrero;  baina,  sadikoa  gisa  agertu  barik,  biktimismotik,  biktima  izateak  justizia 

eskatzeko, kexatzeko eta oihukatzeko eskubidea eskaintzen baitie (Todorov, 2008, 94-

95). Gizakiren bati iraganean biktima izan dela onartzen baldin badio protokoloak – 

oroimenak –,  ordainean ia  edozer egiteko eskubidea ematen zaio.  Zizek-i  jarraituz, 

egungo politika biktima estatusa heureganatzetik hasten da, biktima izateak eskubide 

88 Berria, 10-09-03. 
89 Berria, 10-11-30. 
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guztiak ematen baititu. Biktimarena joko posizio berri bat da, botere-posizio berri eta 

paregabea zeinetan biktimen artean biktimena martiria bihurtzen da. 

2.2.3.4.  Azkeneko Aita Santua.  Oroimenaren bidezko iraganaren gaurkotzea  

edo kaiola apurtuetara itzultzea. 

Eta hi heu ere, aitasantu zaharra, nola dagokik hiri honela asto bat 

adoratzea hemen jainkoa balitz bezala?

Oi  Zaratustra,  erantzun  zuen  aita-santuak,  barkaidak,  baina 

Jainkoaren gauzetan hi baino adituagoa nauk. Eta hori bidezkoa duk.

Hobe duk beraz Jainkoa itxura honetan adoratzea, inolako itxuratan 

ez  adoratzea  baino!  Esaera  honetan  pentsa  ezak,  ene  adiskide  garaia: 

laister igarriko diok, jakituria daukala gordeta esaera honek (Nietzsche, 1992, 

324). 

Azkeneko  Aita  Santuak  ere,  gainontzeko  gizaki  nagusiek  bezala,  badaki 

Jainkoa hil dela, baina, besteek ez bezala, uste du gizakienganako maitasuna jasan 

ezin izan duelako hil egin dela. Ez du, horrez gero, beharrezkotzat hartzen heriotza eta 

nahiago du iragan den garai hobe baten oroimenei lotuta bizitzea. Ahazteko gaitasunik 

ez duen gizaki  nagusi  honek orainera  ekartzen du etengabe iragana,  baina ez du 

iragana  ekartzen  aurrera  egiteko  irakaspenak  izateko,  aurrera  egin  beharrean 

iraganean  ezkutatu  ahal  izateko  baizik.  Oroitzapenak  atzera  eraman  gaitzake, 

zalantzarik gabe. Ahanzteak gizabanakoak bere burua etengabe hautatzeko aukera 

ematen badu ere, Aita Santu zaharrak betiko izaten jarraitu nahi du, izaera malguari 

muzin egiten diolarik. Nietzsche-k esan bezala, gizakiak hutsari egundoko beldurra dio 

eta,  horrexegatik,  nahiago  du  ezereza  nahi  izatea  ezer  nahi  ez  izatea  baino 

(Nietzsche, 2004, 128),  zentzuren bat zentzu-eza baino hobea baita.  Horrexegatik 

nahiago du azkeneko Aita Santuak edozein formapean, astoaren formapean bada ere, 

Jainkoa  gurtzen  jarraitzea.  Ez  da  bat-batean  erotu  egin  dela  astoa  gurtzean, 

Jainkoaren heriotzaren ondorengo hutsa eta zentzu gabeziari  aurre egin nahi  diola 

baizik,  euskarriren  baten  beharra  duela;  eta,  horregatik,  Aita  Santua  damuturik 

bueltatuko litzateke aitaren etxera, berriz ere lehenagoko menderakuntza onartuz ere. 

Jakin badaki hutsak ezin duela ezer onik ekarri, mundu lurtarrean ez dagoela Justizia 

gauzatzerik,  ezinezkoa  dela  eta,  horrez  gero,  Jainkoarenganako  itxaropena  duela 

irteera bakarra. Heriotzaren mehatxupean, etsipenetik ihesean, Aita Santua iraganera 

zuzentzen da berriz,  aitaren altzora.  Izan ere, masokista modernoak menderatzaile 

sadikoaren beharra du – edo,  hori  uste du,  behintzat  –.  Gauzak horrela,  Freud-ek 

esango  lukeen  bezala,  Aita  Santuak  bere  haur-biziraupen-nahi  heldugabea 
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azaleratzen du itzulera horretan, aitak umeari bezala, Jainkoak masokista neurotikoari 

babesa  eskaini  diezaiolako.  Jarraitzen  du  ideia  ahalguztidunetan  sinisten  haur-

nartzisismoaren  gatibu  bilakatzen  delarik.  Horrez  gero,  umeak  ezin  du  betiko 

haurtzaroan geratu, noizbait aurkari eta etsai den bizitza gogorrari aurpegiratu beharko 

zaio (Freud, 1972, 187), baina Aita Santuak ez du deserturik, hutsarik, nahi.  

Han non hasten da gure ezjakituria amaitzen dugu jartzen hitzen bat, Jainkoa 

adibiderako; baina, honek ez du esan nahi erlijioaren sorrerak harridura duela kausa 

bakartzat, beldurrak eta bakardadeak ere lagundu baitzuten. Erlijioak, horrez gero, ez 

du sekulan egiarik izan, ezta parabola gisa ere, beldurretik jaio baitzen (Nietzsche, 

1993b,  90).  Horrenbestez,  erlijioaren jatorria ez da, Schopenhauer-ek esan bezala, 

sentimendu  metafisikoren  bat,  asmakizun  bat  baizik.  Erlijioak,  mitoaren  bidez, 

erantzun gabe geratzen diren galdera guztientzako azalpenen bat eskaintzen zuen, 

horrela, gizakiarentzat onuragarria den ordena batean antolatzen zuelarik natura. Era 

berean,  Modernitateko masokistak gauzei  zentzua emateko beharra garatu zuenez 

gero,  erlijioan  aurkitu  zuen  euskarria,  egonkorrena  beharbada.  Erlijioek,  hasiera-

hasieratik, eskaini diote gizakiari zer edo zer hobea zain dutenaren itxaropena; halaxe 

uste dute sinesleek,  mundu hau baino ez balego ez litzakeelako inolako Justiziarik 

egongo, inolako saririk sufritu dutenentzat. Ondorioz, mailuaren filosofoaren arabera, 

erlijioek  izan  duten  akatsik  larriena  dualismo  horretan  oinarritzea  izan  da,  izaera 

platonikoan. Gizakia beste mundu baten adierazpenera ohituz joan da, pentsamendu 

erlijiosoen mende izanik,  eta, horrez gero, erlijioaren eta pentsamendu erlijiosoaren 

gainbeheraren  aurrean  desatsegina  zaion  hutsa  sentitzen  hasten  da.  Etsipenak 

mundu berri bat asmatzera bultzatuko du gizakia berriz, oraingo honetan erlijiosoa ez 

den  mundu  metafisiko  berria  asmatzera  (Nietzsche,  1998,  118).  Esan  daiteke 

Nietzsche-k ez zituela erlijioak aurkaritzat, horien azpian ezkutuan dagoen metafisika 

baizik, idealismo ameslaria, izan ere, ez du ukatzen erlijioek, baita kristautasunak ere, 

beste garai batean izan zuten izaera iraultzailea edo ongilea. Judaismoak (menderatu 

hebreoek)  aurre  egin  zion  bezala  menderatzaileari,  David  kinikoaren bitartez 

Sloterdijk-ek esan bezala, hasierako Kristautasunak ere aurre egin zion Eliza berari, 

gaur egun bezala ulertzen delarik Eliza. David-ek bezala, Jesukristok ere aurre egin 

omen zion ordena menderatzaileari,  horrela  kriminala  bilakatu  zelarik.  Horrexegatik 

amaitu  zuen  gurutziltzaturik  (Nietzsche,  1996,  55-56);  baina,  Kristautasuna  ez  da 

zintzoa  eta  Jesukristoren  esanei  jarraitu  beharrean,  Jesukristoren  imitazioaren 

imitazioa egiten amaitu du, azkenik, Kristoren mitoa (Sloterdijk, 2007,419). Pentsalari 

prusiarrak  mendebaldeko  tradizioari  kendu  nahi  dio  maskara,  horrez  gero,  ratio 

sokratikoari,  platonismoari  eta  Kristautasunari,  hauen  bidez  gizakiak  ikuslearena 

eginez  bere  adierazpen  propioak  eratzen  dituelako,  benetakoaren  bilaketa 
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gainbaloratu  egiten  delako  era  berean  bizitza  mespretxatzen  duelarik.  Ondorioz, 

ordura  arte  egia  deitu  izan  den  guztia  gezurraren  eredurik  kaltegarriena  izan  da, 

bizitza bera anemikoa bilakatzeko banpirismoa (Nietzsche 1993, 131). Hiru euskarri 

horiek,  fikzioetan  oinarrituz,  ateak  zabaltzen  dizkiote  gauzak  agertzen  zaizkigun 

moduaz oso bestelakoak direla aldarrikatzen duen nihilismoari.  Moralitate kristauak 

berak hil  omen zuen Jainkoa, beharbada bere burua egia bakartzat duenak ikusten 

duelako  azkenik  gezurretan  ari  dela.  Jainkoaren  heriotzarekin,  Kristautasuna, 

herriarentzako  platonismoa,  zatitzen  hasten  da  gutxika,  nihilismo  aktibo  edo 

kontsumatuari hasiera ematen zaiolarik. Behin Jainkoa hilda, behin Jainkoarenganako 

fedea eta ordena moralari eusterik ez dagoenean, Nietzsche-k gutxienez bi mendetan 

nihilismoa nagusituko zela aldarrikatu zuen, jakinik ere Jainkoaren heriotzak ez zuela 

nihilismoaren amaiera ekarriko. Azkenik, nihilismo kontsumatuak izaera aktiboren bat 

bilatu behar zuen zegoenaz oso ezberdina zen zer edo zer berria sortu ahal izateko. 

Gutxika, Europa tutoretza erlijioso itogarriaren menderakuntzaz askatuz zihoan 

Modernitatean. Berpizkundean, aurkikuntza geografikoek ortzemugak zabaldu zituzten 

amets  dogmatikotik  esnatuz;  Lutero-k  hasitako  erreformak  areagotu  zuen  aldaketa 

kritikoa, protestantismoak mirariak eta magia erlijiotik at utzi zituelarik. Gertatzen hasi 

zen Weber-ek liluraren desegitea deitu zuen hori. Modernitateko ikerkuntza historiko-

kritikoak  orrialde  sakratuetan  akats  larriak  aurkitu  zituen,  kontraesanak  eta  giza 

interesak. Lutero-k Eliza zatitu zuen eta Jainkoaren ikuskera ezberdinak ahalbidetu 

zituen.  Modu honetan,  Modernitateko gizateriaren zati  batek Jainkoaren ikuskerarik 

izateari  utziko  dio  ateismoa  aldarrikatuz.  Paradigma  baten  heriotza  ematen  da, 

errealitatea  ulertzeko  eta  azaltzeko  ereduaren  heriotza.  Hala  ere,  Modernitateak 

ezagutuko  zituen  erlijioaren  beharra  aldarrikatzen  jarraituko  zuten  pentsalariak; 

halaber,  Tocqueville,  Stuart  Mill  edo Herbert  Spencer. Hauen ustez, izate erlijiosoa 

izate  soziala  da,  beti  ere  gizarte  jakinen  batean  dagoelako  inskribaturik.  Gauzak 

horrela,  XIX.  mendeko  industrializazioan,  erlijioa  agertzen  da  askorentzat  giza 

integraziorako edo gizarteratzeko beharrezkoa. Gizarte batek ezin du iraun, ikuspegi 

honi  jarraituz,  balio-zentzurik  gabe  eta  erlijioa  da  balioak  eskaintzen  dizkion  hori 

gizarteari.  Demokrata  izan  nahi  duen  gizarte  batek,  nahitaez  behar  du  erlijioa. 

Ikuspegi honen aurka altxatu ziren erlijioa oztopotzat hartzen zuten pentsalariak; hala 

nola, Saint Simon, Karl Marx, Comte edo Feuerbach. Ikuspegi honen arabera, erlijioak 

errealitatearen ikuspen distortsionatu batera zuzentzen gaitu, ez oso arrazional eta ez 

oso gizatiarra den bizitza batera. 

Modu batean edo bestean, gizarte modernoa izpiritu erlijiosotik askatzen doa 

gutxika  eta,  ondorioz,  beste  ilusio  batzuekin  batera,  gizarteak  erlijioa  baztertuko 

duenaren  uste  zabaltzen  hasten  da  sutsuki.  Erlijio  tradizionala  mundu  modernoan 
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geroz eta marjinalagoa bilakatzen hasia zela zabaldu zen. Marx, Durkheim eta Weber-

entzat,  gizarteak  modernizatuz  doazen  neurrian  eta  mundua  soziala  azaldu  eta 

kontrolatzeko zientzian eta teknologian geroz eta gehiago konfidatzen zuten heinean, 

sekularizazio prozesuak gertatu behar zuen. Marx-en ustez, erlijioa desagertuko da 

eta desagertu behar du, behintzat bere forma tradizionalean, balio positiboek mundu 

honetan  gizateriaren  zortea  hobetu  dezaketen  ideal  zuzentzaileak  bilakatu 

daitezkeelako,  eta  ez  idealak  berez  okerrak  izateagatik;  izan  ere,  erlijioak  izaera 

anbiguoa  dauka.  Erlijioek  opresioak  legitimatzeko  balio  dezakete,  edo  mina 

gainditzera  lagundu  eta  sortzeko  bultzada  eman  gizakiari  (Sloterdijk,  2007,412). 

Zentzu berean, Durkheim-ek uste zuen gizarte modernoen garapenarekin erlijioaren 

eragina  desagertzen  joango  zela,  pentsamendu  zientifikoak  azalpen  erlijiosoan 

ordezkatzen  dituelako  eta  erritualek  gizabanakoren  bizitzaren  parte  oso  txikitxoa 

betetzen  dutelako.  Horrenbestez,  bat  datoz  Marx  eta  Durkheim  esatean  erlijio 

tradizionala desagertzear dagoela. Hala ere, Durkheim-ek uste zuen, jainko zaharrak 

hilik bazeuden ere, agertuko zirela zaharrak ordezkatuko zituzten ekintza eta erritual 

berriak, erlijioak jarrai zezakeela itxuraldatuta; eta ez zitzaion arrazoirik falta,  jainko 

zaharrak  zendurik  bazeuden  ere,  gizaki  masokistek  ekin  ziotelako  astoaren  eta 

bestelakoen gurtzeari. Simmel-ek esan bezala, benetan erlijiosoak zirenek ez zuten 

nabarituko  Modernitateak  bizi  izandako  erlijioaren  gainbehera  baina,  benetan 

erlijiosoak  ez  ziren  haiek,  elementu  erlijioso  gutxi  batzuen  jabe  baino  ez  zirenek, 

izaera erlijiosoa ez zutenez, benetan nabarituko eta pairatuko zuten nahitaez. Gizaki 

erlijiosoak  Jainkorik  gabe  geratu  baziren  ere,  kritikak  Jauna  kendu  bazien  ere, 

jarraituko zuten beren baitan Jainkoak irudikatzen zuen balio metafisikoa mantentzen 

–  aztiak  bezala  –  eta  gizaki  ez  erlijiosoek,  kontrara,  Jainkoarekin  batera  berak 

irudikatzen  duen guztia  ere  galdu  beharko  lukete  nahitaez  (Simmel,  2005,  31-32). 

Gauzak horrela, XIX. mendean oso erakargarriak ziren suspertze ideologia indartsuak 

– artea, erotismoa eta politika beste askoren artean – agertu ziren, horiekin Elizak eta 

talde kontserbadoreek lehiatu ezin zutelarik (Sloterdijk, 2007, 422-423). Azkenik, modu 

batean  edo  bestean,  sadikoek  aurkitu  zituzten  erakargarriak  ziren  menderatze 

ideologia berriak ere, eta, beren aldetik, masokistek aurkitu zituzten erlijiotik kanpoko – 

edo barruan, baina eraldaturik, forma ezberdinarekin – euskarri berririk. 

Desertuari  aurre  egiteko,  azkeneko  hamarkadetan  bitartekaritza  psikologiko 

gisa funtzionatu dezaketen bestelako aktibitate erlijioso eredu berriak agertzen ari dira. 

Mendebaldean  erlijio  konbentzionalekin  paraleloan  agertu  dira  mugimendu erlijioso 

ezberdin  mordoa,  kultuak,  sektak  eta  bestelakoak.  Mugimendu  berri  hauek 

heterogeneoak dira, oso ezberdinak beraien artean, talde espiritual eta auto-laguntza 

mugimenduetatik  sekta  baztertzaileetaraino –  2001ean  mundu  osoko  sinestun 
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ezberdinen artean, %1.7k erlijio edo mugimendu erlijioso berriren bati atxikia aitortzen 

zen90. Hala eta guztiz ere, hamar urtetan erlijio eta mugimendu berrien kopuruak gora 

egin du nabarmenki,  eta mendebaldeko herrialdeetan bereziki.  Senegal,  Indonesia, 

India edo Pakistan bezalako herrialdeetan erlijioari  emandako garrantzia bitala dela 

uste  dutenen  portzentajea  ia-ia  %100ekoa  izanik  ere,  mendebaldeko  herrialdeetan 

jaisten doa. AEBetan, oraindik ere, %60koak egundoko garrantzia ematen jarraitzen 

badu,  Ingalaterran  eta  Kanadan  ez  da  %40ra  heltzen;  eta  Errusia,  Japonia  edo 

Frantzia  bezalako  herrialde  garatuetan  ez  da  %10era  heltzen91 –.  Globalizazio 

kulturalaren zein giza mugimenduen ondorioz, Mendebaldeko herrialdeek bere baitan 

hartzen  dituzte  mugimendu  ezberdin  anitz.  Eraldatze  espiritual  honetan,  Euskal 

Autonomi Erkidegoa ez da salbuespena, ikerketa berri batek agertu bezala, Euskadin 

214 gutxiengo erlijioso baitaude92. Berriki eusko jaurlaritzak aurkezturiko Pluralidades 

latentes liburuaren arabera, Euskadiko aniztasun erlijiosoa ikergai izanik, erkidegoan 

214 komunitate eta kultu-gune erlijioso ezberdin daude. Ikerketaren arabera, aniztasun 

horretan  nabarmentzen  dira  geroz  eta  gehiago  Kristautasun  erreformatu  zein 

ebanjelikoa oinarri duten komunitateak, Jeovaren lekukoekin batera. Bestetik, badira 

bestelako  komunitate  musulman,  budista  edo  Zientziologiako  elizakoak.  Hala  eta 

guztiz ere, badira ikerketa horrek aintzat hartzen ez dituen sekta eta mugimendu berri 

asko,  zeinetatik  batzuetan  sadomasokista  faltsuak  diren  buru  batzuek  gizabanako 

galduen  egoera  tamalgarriaz  baliatzen  diren  beren  sadismoa  eta  menderakuntza 

gauzatzeko. 

Ulertzekoa da mugimendu berri hauen oihartzuna eta garrantzia garai honetan 

gehiengo  sadomasokista  faltsuak,  euskarririk  gabe,  desoreka  eta  zalantzari  aurre 

egiteko  bere  balio  propioekin  berriro  ere  konektatu  nahi  duelako,  edo,  bestetik, 

sadomasokista den sarerik at mantendu nahi den gizaki asko dagoelako ere; baina ez 

menderakuntza  horretatik  atera  nahi  duelako  nolabaiteko  autonomia  aldarrikatuz, 

ezagututako protokoloek behar zuten babesa edo laguntza eskaini ez dietelako baizik, 

eta mugimendu hauek berriz  ere talde baten parte izatera gonbidatzen ditu.  Modu 

batean zein bestean, bai hutsari eta desertuari muzin egin nahi izateagatik, zein talde 

baten  kide  nahi  izateagatik,  sadomasokista  erlijioso  faltsuak,  jarraitzen  du 

Modernitateko  masokista  erlijiosoak  bezala  jainko  berriak  bilatzen,  horiek  astoaren 

antza badute ere; berdin du euskarriren bat eskaintzen dien bitartean. 

90 Creyentes  de  las  diferentes  religiones  como  porcentaje  de  la  población  mundial.  World 
Christian encyclopedia, 2001. Giddens-ek bildua (2007). 
91 Importancia  dada  a  la  religión  en  los  países  seleccionados  (porcentaje  de  adultos  que  
afirman que la religión es muy importante en sus vidas). Giddens (2007, 542).
92 El Correo, 11-02-23. 
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Egungo  gizakiak  ez  daki  jada  bere  desiraren  objektua  topatzen,  bilaketa 

horretan zorigaitza eta egonezina baino ez duelarik aurkitzen (Lacan, 2006, 22), eta, 

horrexegatik,  oraindik  ere,  sadomasokista  faltsuen  artean  batzuek  nahiago  dute 

ezaguna zaien horretara itzultzea.  Munduko bazter guztietatik  heldu zaizkigun kultu 

zein erlijioek ez dute gehiegi iraungo gurean – ez behintzat lehenagoko eran, hartu, 

nahastu eta bota daitezkeen kontsumo-gai bezala ez bada –, azken batean, jainkoak 

ugariak eta guztiz aldakorrak direlako gizakiaren desirak bezala; baina ez da berdin 

gertatzen  Jainko  bakarrarekin  (Lacan,  2006,  39).  Azkenik,  oraindik  ere,  egun 

Kristautasunak jarraitzen du bizirik lehia bizian agertzen diren mugimendu berriekin; 

egun,  oraindik  ere,  askorentzat  euskarri  lanak  egiten  jarraitzen  badu  ere 

Mendebaldean – Elizak ez du bere boterea galdu nahi eta behar beste tratu egingo ditu 

politikariekin  gainbehera saihesteko.  Ezaguna da Mendebaldeko  herrialdetako lobbi 

erlijiosoek  duten  eragina  politikan.  AEBetako  lobbie  erlijiosoek,  adibidez,  ekitaldi 

pedagogiko  zein  sozialak  antolatzeaz  gain,  politikarien  kanpainei  diru  laguntzak 

ematen  dizkiete.  Elkarlana  ezinbestezkoa  da,  ez  bakarrik  diru-laguntzen  beharra 

dutelako politikariek, herritarren gehiengoak (%70) presidente sinestuna nahi duelako 

baizik.  Estatu  espainolaren  kasuan,  adibiderako,  Eliza  katolikoarekin  gobernu 

ezberdinek izan duten eta duten lan-harremana ukaezina da93 –, ematen du erlijioak 

garrantzi  sozio-estrukturala  galdu  duela,  erlijioaren  baliokideak  diren  bestelako 

protokoloak agertu  baitira.  Erlijioarekin  ez da amaitu  oraindik,  baina bere  funtzioak 

galdu ditu.  Sadomasokista faltsu gehienek erlijioaren beharrik ez dutela ikusirik,  eta 

narrazio  handiekiko  mesfidantza  handia  denez,  beste  babeserako  protokolo 

batzuengan jartzen dute beren itxaropen eta konfiantza guztia; baina, beste batzuek, 

aztiak bezala,  oroimenean jarraitzen dute galdurik eta ez dute erlijioari  atzea eman 

nahi.  Modu honetan,  mugimendu berrien agerpena bezain ezaugarri  nabarmena da 

gure  gizarteetan  fundamentalismo  erlijiosoaren  agerpena,  adibiderako.  Chiismo 

iraniarraz gain, bada gurean oraindik ere politikan eragin nahi duen fundamentalismo 

katoliko  bat.  Katolizismoak  ortzemuga berritara ireki  behar  bazuen  ere,  ematen du 

atzera  egitea  erabaki  duela  neurri  handi  batean.  Joxe  Arregi  frantziskotarrak  esan 

93 Observatorio de Laicidad-ek, Laicismo.org erakundearen baitango behatokiak aztertu bezala 
(Algunos datos  sobre  la  financiación  de la  Iglesia  católica  en España ,  2011),  Elizaren  eta 
gobernuaren  arteko  harremana estua  da.  Eliza  katolikoak  egun 260 milioi  euroko  laguntza 
jasotzen  du  estatutik;  ez  bakarrik  gainontzeko  erlijioek  baino  askoz  gehiago,  bestelako 
erakundeek baino gehiago ere (sindikatuak, etab.).  Eta, hala eta guztiz ere, diru hori  ez da 
elizaren arketan urte batean sartzen den bakarra,  totalean 10.000 milioiko irabaziak baititu. 
Esandakoaz gain, ospakizun erlijiosoetarako diru laguntzak urtean 290 milioi eurotakoa da; Aita 
Santuaren etorreraren ospakizunerako 60 milioi; Elizaren ondarea zaindu eta mantentzeko 500 
milioi; ejerzitoan zein hospitaletan lanean dabiltzaten eliz-funtzionarioak ordaintzeko 25 milioi; 
obra sozialerako 2.500 milioi; izaera katolikodun ikastetxeei emandako laguntzak 3.900 milioi; 
erlijio katolikoa irakasten dutenentzat 700 milioi etab. 
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bezala,  men egin  ala  alde egin,  ez dagoela  beste biderik  eliza  katolikoan94.  Elizak 

jarraitzen  du  bere  hermetismoan  itxirik,  haize  berriak  sartzea  ekiditen.  Arregi 

bezalakoek laguntzen jarraitu nahi badute ere, fraidetza uztera behartuak dira, gaurko 

Elizan  ez  baitago  intsumisio  keinuetarako  lekurik.  Izpiritualtasunari  begiratu  behar 

balioke ere – eta ez dogma edo sinismenei –, sekulako anakronismoan bizi da egun 

Eliza, oraindik ere, Arregiren arabera. Erakunde erlijioso bati zenbat eta lotuago egon, 

are eta morroiago bilakatzen da eta, horrexegatik, askatasunarekin jardun nahi duenari 

ospa egitea baino ez zaio geratzen. Instituzio modernoen gainbehera bizi badugu ere, 

Elizak  ez  du  amore  eman  nahi  eta  berean  ixten  da  behin  eta  berriro 

fundamentalismoaren  bideari  ekinez.  Fundamentalismoaren  frogak  anitzak  dira. 

AEBetako Eliza katolikoa, adibiderako, bere seminaristen orientazio sexuala ikertzeari 

ekin dio gay direnen bila. Berdin du zelibatoa onartu badute ere, edozeinek agertuko 

balu homosexuala dela kanporatua litzateke jarraian, horrek kolokan jar dezakeelako 

ordena  –  antzeko  zer  edo  zer  geratzen  ari  da  instituzio  modernotik  oraindik  asko 

gordetzen duen erakunde militarrean ere95. Vietnamgo gudan parte hartu zuen Denny 

Meyer sarjentu erretiratuak esan bezala, lotsagarria da AEBetako gay eta lesbianen 

legea armadan, militar bat gay, lesbiana edo bisexuala izan daitekeelako, baina, beti 

ere, aitortzen ez duen bitartean. Gay izan zaitezke baina ezin diozu inori esan –. Baina, 

hau guztia ez da berria; are gutxiago ezkutukoa, sadomasokista faltsuak ez bezala, 

Elizak  sadiko moderno gisa jokatzen jarraitzen duelako neurri  handi  batean.  Orain, 

sadikoak badira ere, biktima gisa agertzea gustuko dute askotan, Aita Santuak askotan 

egin  bezala.  2010  urtean  komunikabideek  erreproduzitu  bezala96,  Aita  Santuaren 

ustetan  –  Vatikanoak  zenbait  gobernurengandik  zein  teologo  progresistengandik 

jasotako kritiken harira –, komunikabideen arteko lehiakortasun bortitza dela-eta, geroz 

eta  behartuago  sentitzen  dira  ahalik  eta  arreta  handien  sortzera;  ondorioz, 

norgehiagokak eta liskarrak bilatzen dituzte, hauek egiarekin bat egiten ez badute ere. 

Alemaniako  enbaxadorea  den  Walter  Jürgen  Schmid-en  bisita  aprobetxatuz, 

homosexualen  arteko  ezkontzen  aurka  mintzatu  zen,  hauek  ezkontza  eta  familia 

termino  kristauak  ezabatzea  dutelako  xede,  aldi  berean,  eskubide  naturalen 

printzipioak ahultzen dituztelarik. Ratzinger-ek gogoratu bezala, ezkontza gizon baten 

eta  emakume  baten  artean  baino  ezin  da  eman,  lotura  horrek  giza  bizitzaren 

transmisioa duelarik helburu. Gauzak horrela, Elizak ezin du familiaren inguruko bide 

alternatiboak oinarri dituzten ekimen legegilerik onartu. Sadomasokista faltsu batzuek, 

Modernitateko  masokista  batzuek bezala,  fundamentalismoa erabiltzen  dute  zentzu 

erlijiosorik ez duen garai honen aurka sekularizazioak irabazi ez duela oihukatzeko. 
94 Berria, 10-09-02. 
95 Berria, 10-12-03.
96 El Pais, 10-09-13. 
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Oraindik  ere  Egiaren  jabe  direlakoan,  oraindik  ere  fikzioen  ilusiopean,  integrismo 

kristaua  osatzen  duten  sadomasokista  erlijioso  faltsuek  beren  oldarkortasun  guztia 

askatzen  dute  abortuak  praktikatzen  dituzten  kliniken  aurka,  eutanasiaren  praktika 

aldarrikatzen  dutenen  aurka,  edota  homosexualen  ezkontza  erregulatu  nahi  duten 

politikarien  aurka.  Baina,  kale  egiten  dute  estremistek  gehiengo  tolerantearen 

indibidualismo  lasaiaren  ethos-a  iraultzen  saiatzen  den  guztietan,  gehiengo 

sadomasokistak lasaitasuna duelako xede. 

Ondorioz,  ematen  du  fundamentalismoak  atzera  egiten  duela  gizarte 

demokratikoetan sortutako mugimendu berrien aurrean (Lipovetsky,  2005, 155-156); 

hala  eta  guztiz  ere,  badira,  oraindik  ere,  fundamentalismo  katolikoarengandik  zein 

mugimendu  ez-erlijioso  zein  erlijiosoengandik  ihes  egin  nahi  duenik,  baina  fedea 

berreskuratuz.  Badira,  Gianni  Vattimo pentsalari  postmodernoa bezala,  garai  honen 

etsipena eta noraezak sorrarazitako ezinegonagatik  berriz  ere federa itzuli  direnak. 

Baina, itzultze hori ez da, pentsalari italiarrak esandakoaren arabera, damuturik aitaren 

etxera bueltatzen den umearen kasua bezalakoa, bilatzen dena euskarria baita, erlijioa 

beraren  alde  positiboa.  Horrenbestez,  Vattimo-k  ahots  ebanjelikoa  berriz  entzuteko 

eskubidea aldarrikatzen du, oraindik ere erlijioa iluntzen duten ezaugarriak onartu barik 

(Vattimo, 2004, 93) – Sloterdijk-ek esan bezala, Eliza botere oldarkorraz baliatzen ez 

den  neurrian  lehen  bezala,  jende  askok  ikusten  du  orain  Elizarengan  besteak 

laguntzeko boterea (Sloterdijk, 2007c,57) –. Postmodernitateak erakutsi du, autorearen 

aburuz,  ez  dagoela  lurrean  Justizia  egiterik  eta  horrexegatik  Jainkoarenganako 

itxaropena  baino  ez  zaiola  geratzen.  Lilura-desegiteak  berak  lilura-desegitearen 

ideiarekiko  lilura-desegite erradikal  berria  ekarri  du (Vattimo,  2004,23);  beste modu 

batera esanda, materialismo dialektikoa gainbeheran dagoen moduan, espiritualtasun 

sakona berriz ere jarri da modan, sekretu pribatu gisa aurrera egiten duen sinismena. 

Jendeak (gehiengoak) ez du jada benetan sinisten baina erritu eta ohitura erlijiosoak 

jarraitzen ditugu oraindik ere; jendeak ez du jada sinisten holako gauzetan eta, hala eta 

guztiz  ere,  beren  kulturakoa  bezala  onartzen  dute  (Zizek,  2006,13-17)  –  Herrialde 

europarren artean, 1990ean egindako ikerketaren arabera, %40a ez da sekulan elizara 

joaten (Irlandan %5a den bezala, Frantzian, kontrara, %60ra ailegatzen da), eta %30a 

astean behin gutxienez (Irlandan %81a badoa ere astean behin, kontrara, Frantzian 

%10 baino ez doa);  kuriosoa da,  bestetik,  aste santuan,  Gabonetan edo bestelako 

ospakizun erlijiosoetan baino joaten ez direnak %8koa dela97 –. Erlijioa, egun, ez dago 

bizitza  kultural  eredu  jakin  bati  loturik  Modernitateko  gainbeheraren  ostean  baina, 

bestetik,  deslotze  horrek  lagundu  izan  dio  autonomoagoa  eta  askeagoa  izaten 

97 Frecuencia  de  asistencia  a  la  iglesia  en  Europa  Occidental,  1990. Ashford  eta  Timms-
engandik (1992)  jaso du Giddens-ek (2007,532). 
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munduko edozein kulturatan bizi ahal izateko. Sekularizazioak erlijioari globalizatzeko 

bidea  ireki  zion  paradoxikoki  – orain,  bigarren mailako epifenomenoa bilakatu  izan 

bada ere –. Gauzak horrela, ordena global berrian erlijioak bi eginkizun edo funtzio 

izan ditzake: funtzio terapeutikoa – gizabanakoak gizartean hobeto bizitzen laguntzea 

– edota funtzio kritikoa – gizartearekin gustura ez dauden horientzako espazio kritikoa 

eskaintzea – (Zizek, 2006, 10). 

Orain,  funtzio  terapeutikoaz  ari  bagara,  ezin  dugu  ahaztu  XIX.  mendetik 

psikoanalisiak  zein  psikoterapia  ezberdinek  duten  garrantzia,  egun  terapia  hauek 

izugarri hedatu badira ere – ez bakarrik Jainkoaren heriotzaz geroztik alternatiba gisa 

agertu  zaigulako,  mendebaldeko  gizarteetan  buruko gaixotasunek  nabarmenki  gora 

egin  dutelako  ere  bai98 –.  Jainkoaren  heriotza  baino  lehenago  apaizei  bazegokien 

arima sendatzea, Freud eta psikoanalisiaren agerpenarekin – sekta, kultu zein aipatu 

terapia alternatiboak ahaztu barik –, zientziaren gorakadarekin, zientzialariek hartuko 

dute  ardura  hori,  lehenagoko  ideia  erlijiosoekin  bezala  hauek  ere  gure  ulermena 

moldeatuko dutelarik (Illouz, 2010,26) – azken batean, lehen bezala arimak gaixorik 

jarraitzen  omen  du  eta  berau  sendatzeko  beharren  bat  sumatzen  da  –.  Zentzu 

honetan,  ematen du psikoanalisiak salbazioaren ideia zaharraren urratsak jarraitzen 

dituela,  oraingo  honetan  zientziak  salbatu  behar  bagaitu  ere.  Normaltasuna  eta 

anormaltasunaren  bereizketa  zaharrarekin  apurtu  nahi  bazuen  ere  psikoanalisiak, 

paradoxikoa bazirudien ere, osasuna jarri zuen azken xedetzat. Lehen gizabanakoak 

bere bizitza kontatzen bazion apaizari, psikologiaren zabaltze eta hedatzearekin geroz 

eta  gehiago  joko  du  jendeak  psikologo  zein  psikoanalistengana  barneko  gatazka 

baretzeko asmoz. Lehenago niaren historia narratzeak deabrua uxatzea bazuen xede, 

orain,  oroimen pertsonalaren arte berriari  ekinez,  barnean dabilen mamua baretzea 

bilatzen  da.  Lehenago  apaizen  autoritatea  onartzen  bazen,  zientzia  berriarekin 

aktoreek  emozioen  kontrola  izan  dezaketenaren  ideia  zabaltzen  da,  beti  ere, 

psikoanalista  edo  psikologoaren  eskuetan  baldin  badaude,  noski.  Hala  ere, 

psikologoek  aldarrikatzen  duten  domeinuak  ez  du  emozio  guztien  ukazioa  edo 

errepresioa  eskatzen.  Psikologoek  administrazioaren  eta  ekoizpenaren  diskurtsoan 

sartu dituzte emozioak, interes propioaren bilaketa osasun emozionalaren sinonimoa 

dela  aldarrikatuz  (Illouz,  2010,112).  Eta  horrela,  sendatu  nahi  zuen  gizabanakoak 

apaizaren  eskuetan  geratu  behar  zuen  bezala,  psikoanalisi  freud-tarrak  ere  ez-gai 

ikusten  du  gizabanakoa  bere  borondate  hutsez  sendatu  ahal  izateko.  Ikuspegi 

pesimista honekin halabeharrez bilatu behar du laguntzaren bat gizabanako galduak 

98 Garatuak, eta ondorioz berdintasun gutxi  duten, herrialdeen gaixotasun mentalen kopurua 
askoz handiagoa da garatuak ez diren, eta berdintasun maila handiagoa duten, herrialdeetan 
baino,  antsietatea,  irriken  kontrola  galtzea  zein  patologia  mental  larriak  desberdintasun 
ekonomiko edota sozialarekin hertsiki loturik baitaude (Wilkinson/Pickett, 2009, 88-89). 
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adituarengan. Ondorioz, terapiaren helburua geroz eta gehiago bihurtu zen benetako 

niaren gauzatzea, gaixo deitzen duten horiek ez direlako benetan beraiek, gizatiarrak 

izatearen aurka makina bat defentsa neurotiko  eraiki dituztelako (Illouz, 2010, 205-

207). ebanjelizazio psikikoaren aurrean gaude99. 

Estatu  terapeutikoak  sinestarazi  nahi  dio  gizabanakoari  auto-errealizazioa 

posiblea  izan  dadin  laguntza  bilatu  behar  duela  nahitaez.  Gizarteak,  edo  kanpo-

eraginek,  gizabanako  mutilatuak,  zorigaiztokoak  eta  sufritzaileak  sortzen  dituenez, 

sinestarazten  zaio  biktima  bat  dela  baina  baduela  pairatzaile  egoera  horretatik 

aldentzerik. Gizabanakoak barneratzen du biktima dela eta, horrez gero, bere burua 

ez-gaitzat hartzen du; ezin du bere bizitza bideratu nahi bezala, adituen laguntzarekin 

ez bada; izan ere, aditu baten laguntzarik gabe noraezean omen dabilen gizabanakoa 

galdurik legoke. Diskurtsoa barneratu duenez gizabanakoak, saiatuko da laguntza hori 

bilatzen, noski. Lortu daiteke, baina, gizabanakoren batek jakingo ez balu nola lortu, 

orduantxe  agertzen  da  bitartekaria,  sendagilea,  laguntzeko.  Utzi  laguntzen! 

Bitartekariaren  lana  beharrezkoa  da,  zentzu  honetan.  Laguntza  honekin  gaixorik 

dagoen gizabanakoari  bere indar aktiboak piztu ditzakeela esaten zaio eta aldaketa 

ahalbidetu  eta  gauzatu.  Adituak  ezarritako  protokoloa  behar  bezala  eramaten  eta 

betetzen baldin badu, gaixoa zenak lortuko du aldaketa, osasuna. Azkenik, prozesu 

honen  bidez,  terapeutek  definitzen  duten  gaizkia  eraikitzen  dute  ondoren  botika 

saltzeko,  beste  behin  ere.  Gizarteak  sorturiko  gaitzen  bat  sendatzeko  proposatzen 

dute,  ondorioz,  laguntza  indibidualizatu  bat;  pozoitsua  den  laguntza  bat,  noski, 

psikosozialki  gai  diren  gizabanakoak  desozializatzen  dituelako,  azkenik.  Eta, 

gizabanako oro beren sarean jauzi ahal izateko, sortzen dute helburu ezinezko bat, 

inork ez lortu ezin dezakeena, eta, horrela, eskuraezina eta beteezina den neurrian, 

gizabanako oro bilakatzen da neurriren batean anormala edo gaixoa. Gizabanakoaren 

jarrera  gehienak  trastornotzat,  maniatzat  zein  konplexutzat  hartuak  izan  dira  eta, 
99 Judith Butler-en arabera, ezinezkoa da subjekturik eratzea menderakuntza loturarik gabe; edo 
beste modu batera esanda, bere ustez,  subordinazioa esentziala  da subjektuaren eraketan. 
Subjektua  agertu  ahal  izateko  menderakuntza  harremanen  batean  egon  behar  du 
gizabanakoak,  baina beti  ere,  harremana ukatzen delarik,  gizabanako bakar batek ere ezin 
baitu  onartu  hori  horrela  denik.  Agerpena  gertatzen  da  gizabanakoak  partzialki  baino  ez 
duenean  ukatzen  subordinazio  hori  (Butler,  2001,  18-19).  Horrez  gero,  Butler-en  hitzetan, 
Foucault-en  diziplinazioak  bere  horretan  jaraitzen  du,  formaz  eraldatu  bada  ere;  izan  ere,  
esentziala da subjektuaren sorreran. Nietzsche eta Freud-en subjektuaren eraketaren teoriei 
jarraituz, nabarmentzen du egungo oinperatze psikikoa, oraindik ere mantentzen den arauen 
barneratzea. Kontzientzia barneraturiko debeku baten ondorioa da. Modu honetan, eta aipatu 
autorei eta Hegel-i jarraituz, mantentzen du Butler-ek subjektuak bere burua mugatzen duela, 
desiatzen eta fabrikatzen dituela bere girgiluak, horrela, berea den desio baten aurka zuzentzen 
dela  jakinda  desioa  berea  dela  (Butler,  2001,  33-35).  Foucault-ek  esan  bezala,  askatu 
beharreko gizaki hori oinperatze sakon baten ondorioa da, gorputzarengan botereak eragiten 
duen domeinuaren pieza bat. Gizarteak eratutako arima batek bizi du bere barnean eta, horrek, 
eta ez beste ezerk, bultzatzen du modu batean edo bestean bizitzera. Ondorioz, Platon zein 
Agustin  Hiponakoaren  ideia  antropologikoari  buelta  ematen  zaio;  dagoeneko  ezin  da  esan 
gorputza denik arimaren kartzela, kontrakoa baizik: arima gorputzaren kartzela da. 
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horrela,  lehenagoko arazo moralak psikologizatu  egin dira.  Horrenbeste diagnostiko 

ezberdin eta horrenbeste gaixok ahalbidetu dute, azkenik, aditu mordoaren agerpena. 

Horrenbeste  adituren  agerpenak  ekarri  ditu  berarekin  inhibizio-desinhibizio 

protokoloak, niak eduki eta estruktura psikikoak bere kabuz lortzea saihesten saiatzen 

diren  protokoloak.  Beldurra  darion  garai  honetan,  beraz,  segurtasun  eta  osasun 

psikosozial baterako joera orokorra dago.

Narratiba terapeutikoa, horrenbestez, diskurtso biografikoa eta niaren inguruko 

errelatuak  antolatzen  dituen  oinarrizko  eskema  bilakatu  da  (Illouz,  2010,  228)  – 

badakigu,  jakin  ere,  hauxe  niaren  zentzu  egonkorraren  aldea  baino  ez  dela  eta, 

ondorioz,  terapiek  badutela  bestelako  objekturik;  ezin  dugu  ahaztu  egungo  arazo 

larriena, beharbada, gizabanakoak geroz eta ez-gaiago direla giza harremanetarako 

eta, zentzu honetan, terapiek harremanen gestioa ere badutela objektu. Hala eta guztiz 

ere,  hemen  ebanjelizazio  psikikoa  dugu  kritika-gai  –,  baina,  ikuspegi 

konstrukzionistaren  arabera,  narrazioak  kulturalki  eta  historikoki  sortuak  dira  eta, 

horrez gero, gizabanakoek onartuak diren narrazioei egin behar diete kasu nahitaez. 

Konbentzionaltasunetik  urruntzen den  bestelako  narrazioaren  bat  mantentzen  bada 

ipuin  zentzugabearekin  konprometitzen  da  gizabanakoa,  narrazioa  eredu 

konbentzionaletara hurbiltzen ez denean narratze bera absurdu bilakatzen da (Gergen, 

1996,  235-236).  Gizabanakoak  niaren  narrazioak  behar  ditu,  horiekin  bere  bizitzari 

zentzua ematen baitio; eta, horrez gero, gizabanakoak bizitza barea eta babestua nahi 

badu  ezinbestean  bilatu  beharko  du  besteei  lotzen  dituen  narrazio  onartu  eta 

konbentzionalak.  Orain,  aditu psikologo  zein  psikoanalistaren  narrazioak  ez bezala, 

gizabanako arrunton narrazioak eguneroko errelatuez osatzen dira, metaforez, ilusioez 

eta oroimen distortzionatuez. Ezinegona baretzeko, narrazioari zentzua emateko gai ez 

denez, gizabanako arruntak adituengana jotzen du narrazioari zentzua emateko edo, 

bestela,  narrazio  zientifiko  eta  objektiboaren  bila.  Gizabanako  arrunten  narrazioak 

zalantzan jar badaitezke ere, zientzialari adituen narrazioek espezialitatearen onarpen 

profesionala  daukate.  Noski,  honek arazo bat  suposatzen du,  askotan terapeutaren 

narrazioarengatik ordezkatzen direlako gaixoaren narrazioak. Gergen-ek esan bezala, 

azkenik, gaixoaren narrazioa suntsitua izaten da, adituaren narrazioak xurgatzen ez 

duenean.  Berriz  ere,  gaixo  ez-jakitun,  ahul  eta  frakasatuak  laguntza  bilatzen  du 

nagusiagoa  den  adituarengan.  Barnea  hustu  aurretik  eraikita  eta  ezarrita  dagoen 

narrazio  aditu  baten  menpeko  bilakatuko  da,  horrez  gero,  gaixoa.  Berdin  du  zer 

azaltzen duen gaixoak, berau ezgai izanik, beti ere bere kontrolpetik ihes egiten dion 

narrazio bat txertatuko baitzaio (Gergen, 1996, 292-293). 

Inkontzientearen  agerpenak  edo  aurkitzeak  ahalbidetuko  zuen  hasiera-

hasieratik gaixoen manipulazioa. Hasiera batean hipnosiaren bidez saiatzen ziren aditu 
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zein sasi-adituak gaixoaren inkontzientean sartzen baina geroago, Freud-en metodo 

berriarekin,  hipnosiaren  erabilera  baztertzen  da  oraindik  ere  inkontzienterako  bidea 

zabalik utziz (Sloterdijk, 2007, 99). Adituak jakinaraziko dio gaixoari berak ez dituela 

inkontzientearen giltzarik, ezjakina dela, errealitatea ulertzeko ezgai eta, horrez gero, 

aditua bera, giltzen jauna izanik, jarraitu beharreko eredua dela. Ikuspegi modernoan 

bezala, gaur ere, aditua gaixotasuna identifikatu eta suntsitzeko gai da, oraindik ere 

gaixotasunaren  eredu  bio-medikua  sendoa  denaren  seinale  (Gergen,  1996,  297). 

Zientziaren beste alor batzuekin egin bezala, estatuak ederki ere jakin izan du ikusten 

terapian zegoen urre meategia eta bere interesen alde erabili izan du Modernitatetik 

hona.  Izan  ere,  auto-laguntzaren  diskurtso  terapeutikoa  ahalguztidun  bilakatzen  da 

estatuak  hartu  eta  hedatzen  hasten  denetik,  hau  da,  estatuak  bere  burua  estatu 

terapeutiko  gisa  definitzen  hasten denetik.  Estatuak  estrategia  terapeutikoak  erabili 

izan  ditu  eta  erabiltzen  ditu  preso,  gaizkile  zein  gaixoen  errehabilitazio  programak 

zabaldu ahal izateko (Illouz, 2010, 209), eta bide batez, gizarteko hondakinak birziklatu 

ahal izateko ahal den neurrian eta, bestela, gizartetik kanpo mantentzeko. Baina, ez 

hori bakarrik. Estatua terapiaz baliatu izan da, alde batetik, gizartean indibidualismoa 

sendotzeko  eta,  bestetik,  gizabanakoaren  oldarkortasuna  eta  biolentzia 

neutralizatzeko. 

Lehenengo  helburuari  buruz,  Eva  Illouz-ek  argi  esaten  du  diskurtso 

psikologikoa estatuak hedatutako eredu indibidualisten iturrietariko bat dela. Diskurtso 

psikologikoa  hezkuntzan,  enpresatan  zein  zientzia  bezalako  menderakuntza  eredu 

estataletan  barneratua  eta  sendotua izan  dela  (Illouz,  2010,  211)100.  Terapien  eta 

autolaguntzaren lilurak eta erakarpenak gizartearekiko aurkakotasunarekin apurtzen du 

mendebaldeko  kulturan gure  baitan biltzeko eskatzen digunean.  Gure barnera ihes 

egiteko  gomendatzen  zaion  neurrian,  gizabanakoak  uzten  ditu  hiritartasuna  eta 

politikaren  munduak  geroz  eta  nartzisistagoa  bilakatuz.  Gauzak  horrela, 

psikoanalisiaren  diskurtsoa  niaren  teknologia  politiko  bat  da,  estatuaren 

arrazionaltasun politikoa garatutako eta erabilitako instrumentua (Illouz, 2010, 13-14). 

Edo, beste modu batera esanda, estatua terapia psikoanalistaz – autolaguntzako liburu 

100 Ikuspegi foucaultiarrari jarraituz, auto-laguntzaren kultura zein psikología beraren erabilera 
orokorra gizabanako indibidual eta abstraktuak sortu nahi dituen diskurtso diziplinatzaile berria 
da.  Gizakia  gaixo  dago  osasunaren  eredua  jarraitzen  ez  duen  bitartean  eta,  beragan  eta 
besteengan eragiteko gaitasuna edo potentzialtasuna izanik ere, izpiritu ahula izanik ez delako 
bere buruaren jaun eta jabe,  ez delako bere burua gidatzeko edo kontrolpean izateko gai. 
Gizakiak  badu  bere  burua  gobernatzeko  modurik,  beti  ere  adituren  baten  laguntza  izanik, 
menderatzaile  baten  mendean  jarriz,  noski,  zeinek  aldatzen  dituen  gaixoaren  narratiba 
biografikoa  narrazio  objektibo  eta  eredugarri  batengatik.  Zientziaren  objektibotasunaren 
aurrean berriz ere. Modernitateko pentsalari batzuen mesfidantza zientziarekiko areagotu egin 
da  azkeneko  hamarkadetan,  lehenago  erlijioarekin  gertatu  bezala,  orain  ere  zientziaren 
monopolio eta hegemonia zalantzan jartzen delarik,  paradoxikoki,  jende arruntak geroz eta 
gehiago jotzen duelarik auto-laguntzara edo nolabaiteko bitartekaritza psikologikora. 
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eta  bestelako  protokoloekin  batera  –  baliatzen  da  nahi  duen  gizabanako  mota 

ekoizteko,  gizarteratua izan nahi  duen gizabanakoa behar  bezala  nahi  duen lekura 

zuzentzeko. Helburua argia da, estatuak, egun ere, gizabanako orokor eta abstraktuak 

nahi  ditu,  despolitizatuak,  erraz  administratu  ditzakeenak;  eta,  horretarako, 

ordenarentzat arriskutsua izan daitekeen gizabanako oro neutralizatu egin behar da. 

Mendeetan estatuak arriskutsuak izan zitezkeen gizabanakoen oldarkortasun-pultsioa 

edo botere-pultsioa murrizten edota desagerrarazten saiatu izan badira ere101, egungo 

estatuak saiatzen dira estrategia terapeutikoen bidez oldarkortasun hori bezatzen eta 

hezten (Derrida, 2001, 35); kapitalismoak ederki ere ikasi du nola bideratu eta zuzendu 

desira horiek bere probetxurako. Jada ez dira irrikak ezabatu edo neutralizatu behar, 

masa-kontsumora  zuzendu  baizik  –  desioak  beraiek  dira  produktibismoaren 

lehendabiziko produktua –. 

2.2.3.5. Izaina eta izainaren gizakia. 

Elkarri  hatzak  zaintzen  dizkiote  eta  ez  dira  hoberenaz  fidatzen. 

Asmakorrak  dira  zimardika  txikitan,  eta  jakintza  herrenka  dabilkienen 

ataizean egoten dira – armiarmek bezala itxaroten dute.

Pozoia arretaz prestatzen ikusi ditut beti; eta horretan ari direnean 

beirazko goanteak janzten dituzte beren hatzetan.

Dado faltsuekin  jokatzen ere badakite;  eta  hain  suharki  ikusi  ditut 

jokatzen, non izerdia ere bai baitzerien.

Elkarrekiko arrotzak dira eta beraien bertuteak higuingarriago zaizkio 

nire gustoari beraien faltsukeriak eta dado faltsuak baino ere (…) giza akats 

eta  ahulezia  guztiak  ezarri  zituzten  beren  eta  nire  artean:  –  sabai  izuna 

deitzen diote horri beren etxeetan (Nietzsche, 1992, 142).

Izainaren gizakiak, gizaki nagusia den neurrian, Jainkoaren lekua bete nahi du, 

aurrekoek  bezala,  baina  oraingo  honetan  jakintzagatik,  zientziagatik  –  izainaren 

gizakia  zientzia  jainkotu  egiten  zuen hori  bazen,  izainak  zientzia  izan behar  du –. 

101 Nietzsche-rentzat krudeltasunak edo oldarkortasunak ez du neurririk; ez du ez amaierarik ez 
aurkaririk.  Freud-entzat  ordea,  Nietzsche-erengandik  oso  hurbil  badabil  ere,  oldarkotasunak 
amaierarik ez badu ere, badu aurkaririk. Edo, beste modu batean esanda, hauentzat badago 
krudelkeria  zein  oldarkotasuna  gelditzerik,  baina,  hori  egiten  denean,  errekurtso  berriak 
asmatzen  dituen  bestelako  oldarkotasun  psikiko  batek  ordezkatuko  du  (Derrida,  2001,  10). 
Murrizterik ez dagoela, aurkariri kez duela, esaten duenean Derrida-k, gauza bakarra esaten ari  
da:  oldarkortasun  ezberdinak  daudela,  modalitate,  kalitate  zein  neurri  ezberdina  duten 
oldarkotasunak. Horrexegatik esaten zuen Freud-ek ez zegoela oldarkortasuna desagertzerik, 
desbideratu eta gerrara zein gorrotora ez den beste nonbaitera zuzendua izan behar zuela 
(Derrida, 2001, 68). Modernitateko diskurtso freud-tar hau zuzen ego edo ez, modu batean edo 
bestean, esan bezala, kapitalismoak ederki ere ulertu du nora zuzendu daitezkeen irrikak eta 
desirak: kontsumora. 
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Izainaren gizakiak ere ez du ulertu ordezkatze hutsarekin ez dela benetako aldaketarik 

gertatuko,  Jainkoaren  heriotzaz  aurretiko  printzipioak  zientzian  eta  ezagutzan 

oinarrituriko balio absolutu berriekin ordezkatu baititu; balio absolutuek bere horretan 

jarraitzen  dute,  formaz  aldatu  badute  ere.  Bi  erregeen  moduan,  izainak  uste  du 

badagoela Egia ezagutzeko biderik,  gizakiak zientziaren bidez gauzak diren bezala 

ezagutu ditzakeela;  baina,  zientziak  hizkuntzen bat  erabili  behar  du nahitaez,  arau 

gramatikal jakin batzuk eta, horrez gero, Jainko berri horrek, porrot egingo du bizitzari 

bai  esaten dion  benetako  indarraren  kalterako (Deleuze,  1971,  67).  Honen  jakitun 

izanik,  Nietzsche-k  zientziaren  hiru  oinarriak  kritikatuko  zituen:  identitate  logikoa, 

berdintasun matematikoa eta oreka fisikoa. Eta nola ez, hiru hauen gainetik, mintzaira 

bera, izan ere, mintzaira da esfortzu zientifikoaren lehengo maila (Nietzsche, 1993b, 

19). Modu batean edo bestean, pentsalari alemaniarraren ustez, erlijioak eta moralak 

bezala,  zientziak ere boterea du xede,  zientziak epaile  goren bilakatu  nahi  du-eta, 

bizitza bera epaitu, bere burua xedetzat hartzea. Zientzia metafisikaren antitesi gisa 

agertzen  bazaigu  ere  hasiera  batean,  eta  Nietzsche-k  zientziarengan  itxaropena 

bazuen  ere,  azkenean,  ateismo  zientifikoak  ezagunak  diren  suposamenduetan 

oinarrituriko fikzioak sortuko zituen, egiarengan fedea zuelako, nihilismoaren luzapena 

bilakatu zelarik. 

Berpizkundean, aro modernoan sartzearekin eta erregimen zaharra uztearekin 

batera, teknika kapitalisten102 erabilerak komertzioan eta industrian Europako zentro 

dinamikoenak  indartu  zituen,  Alemaniako  eta  Italiako  hiriak  nabarmentzen  zirelarik 

bereziki.  Honek  guztiak  ahalbidetu  zuen  eklosioa,  ideia  berri  anitzen  agerpena. 

Inprentaren  asmakuntzak  eta  Berpizkundeko  difusioak  areagotu  zituen,  oraindik 

gehiago,  ideia  berriak  –  modu orokor  batean  esanda,  Berpizkundearen  garapenak 

(XV-XVI) bat egiten du aro modernoaren hasierarekin, feudalismoaren amaierarekin, 

burgesiaren  igoerarekin  eta  kapitalismoaren  gailentzearekin;  eta,  nola  ez,  kosmos-

ikuskera aldaketarekin103, zeinetan iraultza zientifikoak (Kopernikarrak) badu zer esan 

102 Kapitalismoaren historia eztabaida soziologiko anitzen objektu izan bada ere, eta komertzioa 
zibilizazioa sortu zenetik egon bada ere, teknika kapitalista berriez ari garenean Feudalismoari 
amaiera eman eta Ingalaterran XVI. mendean agerturiko sistema ekonomikoaz ari gara; garai 
modernoan bat-batean agertzen diren tekniketaz.  XV eta XVI mendetako espedizio  handiek 
harreman  komertzialak  areagotu  zituzten,  bereziki  Mundu  Berriaren  aurkikuntzarekin  eta 
Europan  metal  mordoa  sartzearekin  batera.  Modu  batean  zein  bestean,  Berpizkundeko 
filosofiak zein erreforma protestanteak ahalbidetu zuten motelki gizarte modernoaren aldaketa 
eta kapitalismoaren sendotzea XIII. mendetik aurrera – bereziki iraultza industrialarekin emango 
da kapitalismoaren eztanda eta loratzea –. 
103 Kosmologia modernoak irauli egiten du ordura arteko ikuspegia. Astronomian, esan bezala, 
ikuspegi  geozentriko batetik heliozentriko baterako saltoa ematen da Koperniko eta Galileo-
rekin bereziki. Baina, hauxe ez da Modernitateak biziko duen aldaketa bakarra. Francis Bacon-
ek  ere,  zientzia  irauli  nahian,  aurreiritzi  guztiak  baztertu  beharra  zegoela  aldarrikatu  zuen 
zientzialariak ume bilakatu zitezen berriz naturaren aurrean – eta, honekin batera, zientzia bere 
oinarri enpirikotik aldendu zuen aristotelismo faltsua ere kritikatu zuen –. Bacon-ek, guztiaren 
gainetik,  gizakia  naturari  gailendu  beharraren  inperatiboa  aldarrikatzen  eta  jarraitzen  zuen. 
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handia –. Kapitalismoak ekarritako aniztasunak, krisi erlijioso, politiko eta moralekin 

batera,  eman  zizkion  zientziari  zelai  eta  helburu  berriak.  Berpizkundeko  iraultza 

zientifikoan nabarmendu ziren kosmologia eta astronomia XVI. mendean Koperniko-

ren ideia iraultzaileekin batera. Eskema ptolemaikoak agorturik zeudela agerian geratu 

orduko agertu zen Koperniko, gero Kepler, Galileo eta beste astronomo askorengan 

eragin izan zuena. Hala ere, astronomiak berrikuntzaren bat behar bazuen ere, XVI. 

mende amaieran, oraindik ere, oso gutxi ziren Koperniko-ren ideiei jarraitzen zietenak, 

horrek, azken batean, Bibliaren aurka joatea suposatzen baitzuen. Azkenean, Elizaren 

doktrina  dogmatikoaren  atzapar  sadikoetan  jauzi  behar  bazuen  ere,  Koperniko-ri 

gertatu  bezala,  Galileo-k  1610.  urtean  publiko  egin  zuen  bere  iritzia.   Elizak,  ere 

kosmos-ikuskera  eta  autoritatea  ezbaian  gera  ez  zedin,  zigortu  zuen  lehenago 

Koperniko arrazoi teologikoetan oinarrituz, baina Galileo-k, ero batek bezala, Elizaren 

autoritatea  zalantzan  jarri  zuen  esaterakoan  izpiritu  santuaren  xedea  ez  zela 

astronomia edo fisika erakustea. Galileo-k ez zuen, inondik inora, itxurakeriekin jarraitu 

nahi;  ez  zegoen  prest  itxurak  salbatzeko  eta  ausardia  ero  bati  ekin  zion.  Jakin 

bazekien egia esateak ekarriko zizkiola arazoak, azken batean, garaiko filosofo eta 

irakasle gehienen aurka egin behar zuen. Elizak debekaturik eta ezkutuan mantendu 

zuen Koperniko-ren De Rebolutionibus lana urteetan zehar zuzendua izan arte, baina, 

Galileo-k ez zuen etsi  nahi  eta argi  zeukan ezberdindu behar zela  egia eta berau 

zerbitzatzen  dutela  esaten  dutenen  artean.  Kristauek  aldarrikatu  zuten  Galileo-ren 

teorien bidez ez zegoela idazkiak interpretatzerik eta, ondorioz, hereje eta libertinotzat 

hartu zuten. Elizak berehala mugitu zuen fitxa Galileo bera ere epaitegietara bidaliz 

eta bere gainera Bellarmino bota zuelarik. Baina, Bellarmino-k, lehenago Bruno sutera 

eraman zuenak, ez zuen lehenagokoa errepikatu nahi Galileo-rekin eta, sadiko gisa 

agertu nahi ez zuenez, astronomia berria onartu zuen iritzi gisa, uste onargarri gisa; 

horrenbestez,  Bellarmino-k  onartu  zuen  lurrak  eguzkiaren  inguruan  biratzen  zuela 

esatea baina, beti ere, itxurak salbatzeko bazen, benetan gauzak horrela zirela esaten 

ez zen bitartean. Eta, holaxe aholkatu zion Galileo-ri, baina eroak ez zuen onartu nahi 

Gizakiak  naturaren  indarrak  kontrolean  mantendu  eta  bideratzen  ikasi  behar  du  gizakion 
bizitzak  hobetu  ahal  izateko.  Bestetik,  eta  kontrako  zentzuan,  Descartes-ek  unibertsoaren 
misterioa  ulertzeko  matematika  unibertsalak  aldarrikatu  zituen.  Behaketa  baztertu  zuen  eta 
dedukzioaren bidezko ondorioetan baino ez zuen itxaropena.  Bere helburua,  azken batean, 
unibertsoaren kausa lehena Jainkoa zela demostratzea zen. Newton, Descartes-en metafisika 
alboan  utzi  nahian,  Aristoteles-en  analisi  eta  sintesi  metodoaz  baliatu  zen  hiru  etapetako 
metodo axiomatikoa garatzeko eta fisika klasikoaren oinarriak ezartzeko.  Hume, bere aldetik, 
naturan  estruktura  metamatiko  beharrezkoa  irakurtzeko  aukeraren  aurka  altxatu  zen. 
Descartes-en aurka, ideia innato edo berezkorik ez zegoela defendatu zuen zentzuei merezi 
zuten garrantzia emanez – horretaz gain, kausalitatearen inguruko ikuspegiak ere zalantzan 
jartzea  lortu  zuen  –.  Kant-ek,  berriz,  Hume-n  aurka  egiten  du  oraindik  intentzio  osoarekin 
ordenatua  izan  den  naturaren  ezagutu  daitekeela  esanez.  Enpirismoaren  zein 
arrazionalismoaren  arteko  sintesiaren  bitartez  lortu  zuen,  azkenik,  ikuspegi  teleologikoa  eta 
mekanizista sintetizatzea. 
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izan.  Azkenik,  epai  askoren  ostean,  Elizak  errudun  hartu  zuen  Galileo  eta  zinez 

ukatzera derrigortu zuten. Paulo V.-aren mehatxupean halaxe egin zuen Galileo-k eta, 

ordutik,  Koperniko-ren  liburuak  baztertu  zituzten  idatzi  sakratuen  aurka  egiten 

zutelako. 

Egiaren  bila  zebiltzan  zientzialari  eroak,  itxurak  salbatzea  xede  ez  zutenak, 

horietariko  askok  printzipio  metafisikoetan  oinarritzen  bazituzten  ere  beraien  teoria 

zientifikoak,  saiatu  ziren Elizak  sorrarazitako fikzioekin  amaitzen egia  azaleratzeko. 

Modu honetan, zientzia metafisikaren antitesi gisa hasten da ulertzen, menderatzaileek 

ezarritako  kosmos-ikuskera  arriskuan  jar  dezakeena  bezala.  Baina,  hurrengo  bi 

mendetako  teoriak  praktikan  jartzeko  zientzialarien  ezgaitasunak  baliabidetuko  dio 

Elizari  idazkiak  babesean  mantentzea,  arrisku  handirik  gabe.  XVIII.  mendearen 

hasierara  arte,  industriaren  garapena  eman  arte,  pentsamendu  zientifikoaren 

aktibitatea  antzua  da.  itsasoko  enpresen  gainbeherarekin  herri  xehean  industri 

iraultzari  ematen diote  hasiera,  honek,  ondorioz,  Iraultza  frantsesari  irekiko  diolarik 

bidea. XVIII. Mendearen amaierako mugimendu berriek berpiztuko dute zientzia berriro 

ere. Zientzialari ingelesek teknika industrialen garapena indartzen eta bultzatzen zuten 

bitartean, zientzialari frantsesek nahiago izan zuten estatuaren eta Elizaren doktrinen 

aurka  altxatzea  Ilustrazioaren  ideia  zabaltzearekin  batera.  Baina,  ibilbide  aldapatsu 

honek  eraman zituen  zientzialari  eta  filosofoak  bi  ideian  arteko  kontraesan  batera, 

mundua  mendean  duen  ideia  eta  iritzia  mendean  duen  munduaren  artekoa. 

Entziklopedia sortu zuten ilustratuek mundua gobernatu behar zuen iritzia ilustratu ahal 

izateko, baina, Turgot-ek bezala, boterea eskuratzen zutenean, iritzia zuzentzen zuten 

instituzioak aldatzen saiatzen ziren.  1789.  urteko iraultzarekin pentsatu zuten behin 

betiko garapena eskuartean zutela; baina, oker zeuden. 

XIX.  mendean,  XVIII.  mendeko  aldaketa  sozio-politikoei  jarraituz,  eta 

sekularizazioaren prozesuarekin  paraleloki,  zientziak  lortzen du neurri  handi  batean 

erlijioaren menderakuntzatik askatzea, baina, bide independentea jarraitu beharrean, 

erlijioak okupatzen zuen lekua betetzea du xede; izan ere, Nietzsche-k eta Weber-ek 

esan bezala, zientzia, arrazionalizazio-nahia,  bilakatuko da mendebaldeko historiaren 

oinarri  sendo  bat,  Jainkoaren  heriotzaren ondorengo  garai  nihilista  edo burdinazko 

kaiola  lilura  bakoan  oraindik  ere  gizakiak  jarraitzen  duelako  zentzudun  mundua 

bilatzen.  Gizakiak  mundu zentzudun bat  nahi  du bizitzeko  eta  zientziak  ederki  ere 

eskaintzen dio azalpen bat. Hala ere, Weber-ek, Nietzche-ri jarraituz, zientziaren eta 

zoriontasunaren  bilaketaren  arteko  dibortzio  absolutua  aldarrikatzen  du.  Weber-en 

aburuz, Leonardo Da Vinci-k eta Berpizkundeko beste askok egindakoa, esperimentua 

ikerketa  ororen  ardatz  hartzea,  baztertu  zen  XIX.  mendean,  neurri  handi  batean, 

orduko  filosofoek,  beren  kontzeptu  eta  dedukzioekin,  ez  baitzuten  Berpizkundeko 
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ikuspegia konpartitzen. Teologia pietistak ederki ere ikusi zuen ez zegoela, jada, Erdi 

Aroan ez  bezala,  bide horretatik  Jainkoa aurkitzerik.  Ondorioz,  onartu  ala  ez,  XIX. 

mendean  ez  dago  zientzia  eta  Jainkoa  bateraezinak  direnaren  zalantza  duenik, 

Nietzsche-ren  kritika  bortitzaren  ondoren,  zientzia  benetako  mundua  edo  benetako 

natura ezagutzeko bidea denaren ilusio guztiak ezerezean geratu baitira (Weber, 1998, 

205-208).  Gauzak  horrela,  zientziak  bestelako  bidelagunak  topatuko  ditu 

Modernitatean; oinarri metafisikoetatik aldentzen den neurrian joango da gutxika oinarri 

ekonomiko zein politikoetara hurbiltzen. Zientziaren xedea geroz eta gutxiago izango 

da egia aurkitzea, ekonomiak eta politikak – sistema kapitalistak – eskaini diezaiokeen 

onuraz  ohartu  baita.  Hots,  garai  modernoko  gertakizun  nabarmenena  ez  da 

geozentrismotik  heliozentrismorako  saltoa,  diruak  lurraren  inguruan  biratzen  duela 

egiaztatzea baizik (Sloterdjik, 2007, 66). 

Egun,  Ulrich  Beck-ek  esan  bezala,  zientziaren  egiaren  monopolioaren 

desegitearen  hasiera  esperimentatzen  ari  gara;  azken  hiru  hamarkadetan  zientziak 

egiaren bilaketari uko egin dio, publikoki egiaren jabe direla aitortzen badu ere – bai 

zientzialariak  ezgai  agertzen  direlako  arriskuak  saihesteko  zein  kalteei  irtenbidea 

topatzeko, bai egiaren bilaketari muzin egin diotelako bestelako interes batzuen alde 

egiteko  –.  Hondamendi  naturalen  mamuari  dagokionez,  globoak  egun  bizi  dituen 

arrisku  naturalak  itzelak  dira.  Nonbaitetik  hastearren,  CO2aren  isurketek  lurreko 

tenperatura igoarazi dute neurri handi batean (0.8º 40 urtetan)104. Tenperatura igotzeak 

dakar ezinbestean koralen suntsiketa eta itsasoen gorakada, besteak beste. Bestetik, 

ondorioz, polo bien urtzea bizkortzen da egun batetik bestera. 30 urtetan poloek beren 

geruzaren azaleraren %10a galdu omen dute eta lodieraren %40a. Honek, egia balitz, 

Golkoko korrontearen aldaketa, Europaren hoztea, itsasoen gorakada (urteko 2.4 mm) 

eta itsasoko animalien aldaketa bortitza lekarke105. Geroz eta ur gehiago egon arren, 

paradoxikoa badirudi ere, 1.100 milioi pertsonek ez dute edateko ur egokirik. Geroz eta 

ur  gehiago  kontsumitzen  da  herrialde  garatuetako  hiri  erraldoietan  eta,  zenbat  eta 

gehiago kontsumitu, gero eta ur zikin gehiago isurtzen da honen ondorioz munduan 5 

milioi  pertsona hiltzen delarik urtean106.  Aldaketa klimatikoaren ondorioak latzak dira 

benetan, honek eragindako uholde, ekaitza eta bestelako fenomeno natural bortitzek 

datu beldurgarriak ekartzen baitizkigu. Aldaketa klimatikoaren erruz beren etxeak utzi 

eta urrunera emigratu behar izan dutenak azken urteotan 25 milioi pertsona dira, baina 

2015erako 375 milioi izan daitezkeenaren susmoak daude. Baina, hau ez da ondorio 

bakarra, aldaketa klimatikoak uztaroetan aldaketak suposatzen dituelako,  eta honek 

104 El recalentamiento en un punto de no retorno. El Atlas de Le Monde Diplomatique, (2004, 10-
11).
105 Se acelera el deshielo en ambos polos. El Atlas de Le Monde Diplomatique, (2004, 12-13). 
106 El agua se convierte en un bien escaso. El Atlas de Le Monde Diplomatique, (2004, 14-15).
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uztetan eta gosetean. Itsasoak ez du zentzu honetan gehiegi laguntzen, arrainez geroz 

eta hustuago daudelako, alde batetik, eta, bestetik, geratzen diren arrainak geroz eta 

kutsatuago daudelako. Honek guztiak, gainera, osasun arazo larriak ekarriko dizkigu, 

gaixotasunen hedatze bortitzaz gain107.  Azkenik,  zientziak zuzen-zuzenean sorturiko 

garapenaren ondorioz gainera etor daitezkeen arriskuak leudeke, zeintzuetatik energia 

nuklearrak goiko postua lortu du Chernobil, lehenengo, eta Japoniako istripuen ostean. 

Mamu hauen guztien aurrean, zientzialariak, enpresa-gizonak zein politikariak 

mundua konpontzen baino mundua suntsitzen ari  direla ematen du,  lehenago esan 

bezala,  zientziak  egiaren  bilaketari  uko  egin  diolako,  publikoki  egiaren  jabe  direla 

aitortzen badu ere.  Praktika  zientifikoan,  Kuhn,  Hanson eta  Feyerabend  modukoek 

egindako kritikaren ondorioz, susmoak jarraitzen du. Jada, ez dago zientzialariengan 

gehiegi  sinisterik,  egia  ezagutzeko ez-gai  agertu zaizkigu-eta;  ikerkuntza zientifikoa 

interes sozialei loturik dago-eta (Beck, 2006, 274-276). Zientzia, horrez gero, egiaren 

bilaketari  utzi  dionez  beste  interes  batzuk  bilatzeko,  egia  zein  den  beste  batzuek 

esateko mehatxupean dago. Interes ezberdinak dituzten zientzialari taldeak bereizten 

dira  eta  beraien  artean  lehiatu  egiaren  jabetza  izateko.  Zientziak  kontraesankorrak 

diren hizkuntza zientifiko askoren aniztasunari egin behar dionez aurre – izan ere, talde 

ideologiko  sadomasokista  faltsu  askok  diskurtso  zientifiko  interesatu  batekin 

ezkutatzen  dituzte  beraien  benetako  interesak,  zientzialariekin  beraiekin  lehiatuz  –, 

nolabaiteko  fedea  behar  da  oraindik  ere  zientzian  sinisteko.  Jada,  zientziak  ez  du 

konbentzitzen, bere baieztapen zientifikoek utzi diote santuak izateari eta, horrez gero, 

zientzia  ezbaian  jar  daiteke  egunerokotasunaren  edozein  esparrutan;  hala  ere, 

zientziari kritikak oztopo itzelak jartzen badizkio ere, zientzia eta teknikaren garapenak 

aurrera  jarraitzen  du  (Beck,  2006,  280-284),  oraindik  ere  galdurik  dagoen 

sadomasokista faltsu askok beren babesa bilatzen jarraitzen dutelarik. Sadomasokista 

faltsuak, oraindik ere babesaren truke askatasunari uko egiten dion horrek, euskarriren 

bat  behar  duenez,  jarraitzen  du  maiz  zientzialaria  talderen  baten  aholkuei  itsu 

jarraitzen108. Egun, zientziaren bidez egia ezagutu daitekeela frogatzeko inor gai izan 

107 Evidencia  que  duele.  El  cambio  climático,  la  gente  y  la  pobreza. 130  informe  Oxfam 
Internacional. Uztaila, 2009.
108 Hala ere, eta zientziarenganako mesfidantza zabalduz gehiengo sadomasokista faltsu batek 
markatutako bideari jarraitzen badio ere, zientzia gure sorkuntza denez, inposatuak zaizkigun 
estandarrak botere edo aginte baten mendekoak badira ere, horrek ez du esan nahi ez dagoela 
zientzia  horretatik  kanpo  egoterik,  bide  ugari  zabalik  ez  daukagunik.  Feyerabend-ek 
proposaturiko metodologia anarkistarekin bat eginez – zentzu honetan bada ere –, Popper-ek 
ere defendatuko du, beste askorekin batera, etorkizuna jendeak uste baino irekiago dagoela 
(Popper,  2008,  24).  Baina,  lehenago bezala,  gizartearen arrazionalizazioak  ahalbidetzen  du 
zientziak  eta  teknikak  instituzioak  eraldatzea,  kontrola  mantentzea  duelarik  xede.  Jürgen 
Habermas-ek  esan  bezala,  bizitzaren  arrazionalizazio  honek  domeinu  politiko  gisa 
errekonozitzen  ez den  domeinuaren  instituzionalizazio  dakar;  izan  ere,  baliteke   Marcuse-k 
adierazi bezala, arrazoi teknikoaren kontzeptua bera ideologiaren berdina izatea, azken batean, 
teknika beti  ere  proiektu  historiko-soziala  da-eta (Habermas,  1999,  54-55).  Gauzak horrela, 
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ez bada ere, Modernitateko izainaren gizakiak, orain sadomasokista faltsua bilakaturik, 

jarraitzen du zientziaren baliagarritasuna ezeren gainetik jartzen. Kuhn, Hanson zein 

Feyerabend bezalako zientzialari eta filosofoek zientziaren historiak kosmos-ikuskera 

ezberdinen jarraipena baino ez dela oihukatzen badute ere, teoriak konparatuak zein 

arrazionalki epaituak izateko aukerarik ez dagoela aldarrikatzen badute ere, oraindik 

ere  noraezean  galdurik  dauden  sadomasokista  faltsuentzat  saiatzen  dira  ordena 

arrazionala  eskaintzen,  kosmos-ikuskera  jakin  bat;  sinistu  dezakegu,  galdetzen  du 

Feyerabend-ek, erregela xalo mordo batek interakzio-sare erraldoia azaldu dezakeenik 

(Feyerabend,  2002,  11)?  Filosofoaren  ustez,  egun  beste  askok  pentsatu  bezala, 

galdera horren baieztapena ez litzateke batere errealista izango, alde batetik, ikuspegi 

sinpleegia litzatekeelako eta, bestetik, erregela jakin batzuk sendotzean mugak jartzen 

dizkiogulako  gure  sormenari.  Modernitatean  Weber-ek  egiten  zuen  unibertsitateen 

kritikari jarraituz109, esango du Feyerabend-ek zientzialariak eta zientzia irakasleak albo 

batera  utzi  behar  dituela  bere  erlijioa  edo  metafisika,  ez  baitira  zientziarekin 

bateragarriak. Horrela ez bada, ikasleek zientziarekin batera propaganda politikoa ere 

jasotzen badute, gizaki horien irudimena murrizturik geratuko litzateke propioa ez zaion 

hizkuntza  bat  bereganatuz.  Ikasleak  jasoko  du,  kasu  horretan,  nagusiaren  mende 

dagoen arrazionalismo bezatua eta amaituko du ikasitako estandarrekin nahikoa izaten 

bere barneko irrika-sortzaileak erreprimituz (Feyerabend, 2002, 21).

Egun ere, Weber-ek Modernitatean ikusi bezala, neurri handi batean eskolak – 

eta unibertsitateak – nahi dituen eran produzitzen ditu ikasleak; entitate autonomo eta 

eragile aparta gisa agertu nahi badu ere, instituzio eskolarrak ezin du ukatu berezkoa 

duela  morrontza,  askotan ulertzen ez dituen testuinguru  sozio-ekonomiko-kulturalen 

menpekoa baino ez dela. Oraindik ere, eskolak burokrazia hutsak baino askoz gehiago 

badira  ere,  ezin  da  ukatu  oinarrian  burokratikoak  direla,  eskola  bakoitzak  bere 

burokrazia planifikatu propioa badu ere (Jociles/Franze, 2008, 26). Helburu argia duen 

burokrazia: gizaki jakin batzuk ekoiztea. Eta, ekoizlea den neurrian, berdintasunaren 

aldarrikapenaren  atzean  ezkutatzen  da  bestelako  errealitate  bat.  Bourdieu-k  esan 

bezala,  ekoizpen  estrategiaren  bat  jarraitu  behar  duen  neurrian  numerus  clausus 

Feyerabend-ek eta Popper-ek esaten zutenarekin bat eginez, Habermas-ek ere onartzen du 
badaudela beste bide asko, baina zientzia eta teknikak bide jakin bat baino ez duela eskaintzen, 
guk eskatutakoa balitz bezala, beti ere bizitzeko beste modu ezberdin asko dagoela esan barik 
(Habermas, 1999, 109). 
109 Weber-ek esan bezala, XIX.  mendeko unibertsitateak gero eta gehiago hartzen ari  ziren, 
eredu amerikarrari jarraituz, estatu-kapitalismoaren enpresen antza, non zientzialaria (enpresen 
langilea bezala) estatuak eskaintzen dizikion baliabideei lorturik aurkitzen da guztiz, ondorioz, 
zuzendariarekiko  independentzia  guztia  galtzen  duelarik,  fabriketan  langileei  gertatu  bezala 
(Weber, 1998, 185). Garaiko unibertistateetan zientzialari gisa lan egiten dutenak irakasle edo 
zuzendariaren diskurtso partzialaren mende geratzen dira,  horiek guztiek erabiltzen dituzten 
hitzak ez baitira analisi zientifikoaren instrumentoak, propaganda politikoarena baizik (Weber, 
1998, 213). 
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ereduren  bat  jarraitu  behar  du  ezinbestean,  klasearen  zenbait  partaide  sakrifikatu 

behar  baitu.  Produktuen  zenbakia  murriztu  beharrean  daude,  ale  asko  beste 

unibertsoren batera bultzatuak direlarik edo status anbiguoren batean uzten dituztelarik 

(Velasco/Diaz  de  Rada,  2007,  415).  Aukera  berdintasunaren  diskurtsoaren  atzean 

ezkutatzen da, horrenbestez, ekoizpen eredu jakin batera egokitu daitezkeen ikasleak 

baino ez dituela nahi.  Baina hori ez da nahikoa.  Burokrazia ereduren bat jarraitzen 

duenez,  Modernitatean  bezala  diziplinatzen  jarraitu  nahi  duenez,  oso  ondo 

pentsaturiko  antolakuntza  hierarkikoa  behar  du  denak  funtzionatu  dezan.  Ikasleen 

heziketa  adituen  eskuetan  utzi  beharra  dago,  ordenaren  erregelak  behar  bezala 

erakutsiko dituenaren esku; eta, horretarako, irakasle izan nahi duenak, ezinbestean 

jazo beharko du prestakuntza egoki eta jakin bat. Eskolak egokitu zaion lana behar 

bezala  bete  dezan  menderatzaile  burokratikoek  planifikatutako  heziketa  formal  bat 

emango diete administratzaile  eskolarrek irakasle izan nahi duten neofitoei.  Gauzak 

horrela, irakasleriaren autonomia ilusioa baino ez da, eskolak estrategiara egokitzen 

direnak  baino  ez  ditu  onartzen-eta.  Irakasleek  beste  batzuek  ezarritako  arauak 

jarraitzera dira behartuak, eta gainera, arau horiek guztiak ikasleengan sarrarazi eta 

indartu.  Eddy-k  esan  bezala,  planifikazio  burokratiko  gordin  batek  gatibutzan 

mantentzen ditu irakasleak, goitik esaten baitzaie zer irakatsi behar duten eta zelan, 

zein liburu jarraitu behar duten eta ze modutan. Aurrezarritako plan bati jarraitu behar 

diote  nahitaez  (Velasco/Diaz  de  Rada,  2007,  259-260).  Ondorioz,  Diaz  de  Rada-k 

adierazi  bezala,  burokrazia  honek  testuinguru  anputatua  eskaintzen  du,  eskola 

dispositibo hipertrofiatua baita (Jociles/Franze, 2008, 33). Irakasleren batek autonomia 

eskatuko balu, askatasuna egiteko nahi bezala, irizpide ezberdinen bat agertuko balu 

edota zuzendaritzaren lana zalantzan jarriko balu, segidan bideratua izango zen arau 

horiek ikasleentzat egokienak direla esanez, horixe baino ez dela bide zuzena, adituek 

horrela  esan  baitute.  Irakasleak  bere  desadostasuna  agertuko  balu,  ikasleekin 

gertatzen ohi den bezala,  arazotzat hartua litzateke eta neurri  zuzentzaileak ezarriz 

gero  arazo  bezala  agertuko  balitz,  kanporatua  litzateke.  Eddy-ren  aburuz  honek 

azalpen erraza du. Irakasleriak erregelak jarraitu behar ditu eskolak ez baititu aditu 

hutsak bilatzen, sistemaren defendatzaileak baizik (Velasco/Diaz de Rada, 2007, 262). 

Izan ere,  Dubet-ek  esan bezala,  irakaslearen  bertute  nagusia  ez  da bere gaitasun 

tekniko edo profesionala,  bokazioa baizik,  bestea gizarteratu behar duen edozelako 

programaren aktorea delako. Irakasleak bokazioa izan behar du, egiten duen horretan 

fede itsua izan behar du. Zentzu honetan, Dubet-en hitzetan, eskolak jarraitu izan du 

irakasleak prestatzen Elizak apaizak prestatzen zituen modu berean (Jociles/Franze, 

2008, 222). Egungo garai hipermodernoan irakaslearengan gaitasunak edo bokazioa 

baino gehiago kualifikazioak kontutan hartzen badira ere, adituak eskatzen badira ere, 
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ez dago zalantzarik oraindik ere, lehen bezala, irakasleak sistema burokratiko horren 

gurpila  izan  behar  duela,  ordena  jakin  horren  defendatzaile  izan  beharra  duela  – 

paradoxikoki, bere autoritatea geroz eta gehiago ukatzen den bitartean berdintasuna 

aldarrikatzen den eta autoritate ororekiko mesfidantza nagusi den garai honetan –. 

Everhart-ek esan bezala, ikasleen edota gazteen mundua ez da inondik inora 

beraiek sortu eta eratu dutena beraientzat, heldu batzuek beraientzat sortutakoa baizik. 

Oraindik ere, nerabezaroaren kultura, askatasunaren kultura bat baino, jarraitzen du 

erreprodukzio kulturalaren indar produktiboa izaten. Edo, beste modu batera esanda, 

eskolak nerabezaroaren irudi jakin bat sortzen du, irudia asmatu zutenen zerbitzura, 

noski. Horrez gero, eskolak ez ditu bizitzarako prestatzen, beste batzuek asmaturiko 

eta kulturak idealizatutako irudi baten inprimaketa egin baizik (Velasco/Diaz de Rada, 

2007,  386-387).  Rousseau-k  nerabezaroan  gizakiaren  okertzea  kokatu  zuenetik, 

umeak babestu behar direnaren aitzakiapean,  jarraitzen du sistemak nahi duen eta 

egoki  zaion diziplinatzea arazten.  Hala  ere,  diziplinatze prozesu horretan,  Dubet-ek 

azalarazten  du  ustezko  paradoxa  bat.  Soziologoaren  ustez,  alde  batetik,  eskolak 

klonatu  egiten  omen  ditu  nerabeak  eredu  sozial  jakin  bat  barneratzerakoan  eta, 

bestetik, gizarte indibidualista hauetan eskolak subjektu aske eta autonomoak sortzen 

ditu (Jociles/Franze, 2008, 218). Eta, esan beharra dago, Diaz de Rada-rekin batera, 

alde batetik, alor askotan nabarmenki ikus daitekeen benetako izaera indibidualista bat 

duela  eskolak  –  lan  indibidualak,  expediente  indibidualak  etab.  –,  baina,  bestetik, 

dispositibo  unibertsalista  eta  instrumentalista  ere  badela  –  eta  izaera  unibertsalista 

duenez,  ematen  du  subjektu  unibertsal,  abstraktu  eta  orokorrak  baino  ezin  dituela 

ekoiztu –. Baina, ezin dugu ahaztu, beste hirugarren ezaugarri nagusi bat ere baduela 

eskolak; Eskola kultura-eremuaren murrizketa egiten duen dispositiboa ere badela eta, 

zentzu honetan, eskolak definitzen duela zer den kultura eta zer ez; eskolak esaten 

duela zein den kultura legitimoa eta zein ez. Eskolak helburu argi bat dauka: estatuak 

administratu  ditzakeen  erreferentzia  sozialik  gabeko  gizabanakoak  ekoiztea 

(Jociles/Franze,  2008,  33).  Horrez  gero,  uste  dugu  ez  dela  benetan  paradoxarik 

ematen.  Eskolak  inoiz  baino  askeagoak  eta  autonomoagoak  direla  uste  duten 

subjektuak ekoizten ditu, benetan gizabanakoek duten irudi horrekiko oso bestelakoa 

den  errealitatea  ematen  delarik.  Gizabanakoak,  kontrara,  kloniko,  abstraktu  eta 

orokorrak  dira  estatuak  nahi  bezala  administratu  ditzan;  halaxe  nahi  dituzte  nazio 

ezberdinekin  elkarlanean  dabiltzan  enpresek  ere  –  kapitalismo  garaikideak  ez  du 

nazio-interesez ulertzen, baina unibertsalista ere ez da. Kapitalismoak ekoizpen eta 

kontrol ereduen homogeneizazioa du xede (Guattari, 2004, 62) –. 

Modernitateko lantegiek estatu modernoak behar zituen subjektu mantso eta 

obedienteak  modelatzen  bazituen  (Bauman,  2008c,  35)  –  non  lanak  subjektuaren 
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maila indibiduala, soziala eta produktiboa batzen zituen oinarri lanak egiten zituen –, 

botere  kapitalistak  gizabanakoari  onarpen  pasiboa  eskatzen  dioten  kontrol 

dispositiboak  sortzen bazituen  (Guattari,  2004,95),  egun  enpresek  bestelako  gizaki 

sadomasokista bat behar dute – gehiengo soziala enpresek bilatzen duten gizabanako 

ideal horrengandik oso urrun badago ere oraindik (Sennett, 2008, 12) –. Ezegonkorrak 

diren baldintza sozialetan aurrera egin dezakeen subjektu ideala perfilatu dute jada. 

Sennett-en arabera,  gizaki  ideal  honek hiru  erronka motari  egin  beharko dio  aurre 

ezinbestean:  lehenik  eta  behin,  ez  du  epe  luzera  begiratu  behar  eta  etengabe 

berriztatzen eta inprobisatzen jakin beharko du egoera berriei behar bezala egokitzeko; 

bigarren, eskariak aldatuz doazen neurri berean jakin beharko luke gaitasun berriak 

garatzen, birziklatzen; eta, azkenik, iraganarekin apurtzen jakin beharko du nahitaez 

(Sennett,  2008,  12).  Modernitateko  enpresa  piramidalak,  burdinazko  kaiolak, 

desagertuz doazen neurrian, agertzen doaz sare antolaketa duten enpresa malgu eta 

horizontal  berriak  zeintzuk  eskatzen dioten  langileari  behin  eta  berriro  mugitu  ahal 

izatea,  konpromisorik  ez  hartzea eta  ez  sakrifikatzea.  Beste modu batean esanda, 

egungo  enpresek  bilatzen  dute  gizaki  sadomasokista  bat,  gizaki  malgu  bat  –  non 

malgutasunak  zer  esan  nahi  duen,  gizabanako  modu ezberdinetan  mendean hartu 

ahal  izateko  bezain  malgua  izatea  –.  Zentzu  honetan,  malgutasunaren  garai 

hipermodernoa botere berri  baten garaia da, malgutasunak desordena ahalbidetzen 

badu  ere  murrizketetatik  askatzen  ez  gaituelako  (Sennett,  2009,  61).  Eta,  gizaki 

malguak  sortu  ahal  izateko  beharrezkoa  dira  eskoletatik  ateratzen  diren  subjektu 

orokor  eta  abstraktuak,  ezeri  loturik  ez  daudenak.  Jada  ez  da  beharrezkoa 

enpresarekiko konpromiso eta leialtasun modernoa, bai enpresek etengabe aldatzen 

dutelako  beren ekoizpena,  bai  langileek  etengabe aldatu  behar  dutelako enpresez. 

Egungo enpresak bat-batean desmantelatu daitezkeen enpresa-sareak direnez gero, 

langileak  behar  du,  esan  bezala,  malgutasun  handia  eta  erronka  berriei  ekiteko 

ausardia eta indar nahikoa. Egungo enpresek ez dituzte bizitza osoan enpresa berean 

lan monotono bera egiteko gai diren langileak modelatzen,  jada ez da beharrezkoa 

langileen hautaketa gaitasuna ezabatzea, orain kontsumitzailearen antza duen langilea 

behar baita; lan postuak ere, kontsumo-gaiak bezala, hartu eta botatzekoak dirudite, 

ezengokorrak. Horrexegatik, egungo lema malgutasuna da (Bauman, 2008c, 49). Eta, 

hala eta guztiz ere, malgutasuna ezaugarrietan nabarmenean izanik ere, baditu langile 

berri honek bestelako ezaugarri berriak. Gizaki hipermodernoak izan behar du, eskolan 

ikasleari  eskatzen  zaion  bezala,  indibidualista  eta  lehiakorra.  Eskolek  meritokrazia 

oinarri duten bezala, enpresek ere saritzen dute langile onena – kontsolazio saririk ez 

dago, ordea –, honela, eskolan kalifikazio ezin hobeak bilatzean gertatzen den bezala, 

langileen artean estres eta larrimina nibel itzelak produzitzen dituelarik sistemak.  Eta, 
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bestetik,  meritokrazia  oinarri  duen  makinaria  burokratiko  honek,  gaitasunentzako 

burdinazko kaiola izateaz gain, konfinamendu bakartirako zigor-gela ere badena eraiki 

du.  Meritokrazia  eta  indibidualismoa  Modernitatean  ere  eman  baziren,  egungo 

sistemak,  ordea,  gizabanakoen  promozioa  eta  ezabaketa  bilatzen  ditu  aldi  berean 

(Sennett, 2008, 113). 

Modernitatean bezala, egun ere, politikak eta zientziak, biek bat egiten dute. Ez 

bakarrik,  lehenago  bezala,  orain  ere  zientzietako  fakultateetan  diskurtso  jakin  bat 

eskaintzen  delako  eta  buru  diren  enpresetan  lan  egitera  bultzatzen  dituztelako  – 

adierazgarria da zentzu honetan, jakinik egungo munduan buruan dauden herrialdeak 

maila teknologiko altua dutenek direla, herrialde garatuek teknologien eta ikerketaren 

alde  egiten  dute  apustua.  Estatu  Espainolak,  zerrenda  burutik  urrunegi  dagoenez, 

apustu  indartsua egin  du zientzia  eta  garapenagatik.  Ikasleek  ederki  ere jaso dute 

mezua eta, ondorioz, azkeneko 30 urteetan unibertsitate ikasketen artean gehiengoak 

beherakada bat  izan duen ez bezala,  ingeniaritzek  zein karrera teknologikoek gora 

egin  dute (%18tik  %30era)110.  Neurri  berean,  estatuek beren gastua i+d-n igo dute 

nabarmenki.  27ko Europaren bataz besteko gastua PIBaren %2a da (oraindik  AEB 

(%2.77)  eta  Japoniarengandik  (%3.44)  nahiko urrun).  Euskadik  ere,  logikoa denez, 

%1.29tik  ia  %2ra  igo  du  azken  hamar  urtetan111 –  baizik  eta  politikariek  eta 

zientzialariek  elkarlanean  jarraitzen dutelako.  Euskadin  politikariek  eta zientzialariek 

zein enpresariek duten elkarlanak erakusten du munduko bestelako herrialdeetan ere 

gertatzen ari  dena.  Mendebaldeko  beste  herrialdeetan  bezala,  luzea  da  oso kargu 

publikoa utzi  eta enpresa pribatuetan ordezkari  edo aholkulari  lanak egitera pasatu 

direnen zerrenda: Jose Antonio Ardanza, Josu Jon Imaz, Nicolas Redondo Terreros, 

beste askoren artean.  Eraldatze hauek sortzen dituzte,  ezinbestean,  zalantzak  iritzi 

publikoan112.  Mugimenduek  klase  politikoarekiko  konfiantza  gutxitu  eta  sistema 

politikoa  bera  jartzen  dute  ezbaian.  Zentzu  honetan,  EHU-ko  irakasle  den  Juan 

Hernandez  Zubizarretaren  arabera,  politikariek  ekonomiaren  sektore  jakin  batzuen 

menpeko  edo  haien  mesedetan  lan  egiten  dutenaren  susmoa  sendoa  da,  kargu 

publikoa  utzi  eta  berehala,  gizarte  mugimenduetan  lan  egin  beharrean,  disimulurik 

gabe enpresa pribatuetara egiten baitute salto; izan ere, legediak ahalbidetzen du jauzi 

hori,  ez  baitago honen  inguruan  inolako  kontrolik  –  ez  Erkidegoan,  ez  Europan  –. 

Europari  dagokionez,  irakaslearen  arabera,  horren  indartsuak  dira  presio  taldeen 

indarra,  non  nahiago  dute,  kontrolak  ezarri  baino,  lobby-ei  aterak  ireki.  Aipatu 

irakasleak esan bezala, honek guztiak erakusten digu agintari politikoen eta korporazio 

110 Alumnado de estudios universitarios por sector de estudios. Total de alumnos de Euskadi.  
Eustat, 2010. 
111 Gasto en I+D (%PIB) por país. 1997-2009. Eustat. 
112 Berria, 10-12-24. 
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handien artean dagoen harreman estua. Baina, ez hori bakarrik. Askotan gobernariak 

ezgai  agertzen  dira  beharrezkoa  denean  egokiak  diren  erabakiak  hartzeko  eta, 

horrexegatik,  adituez inguratzen dira – ezinezkoa egiten zaigula  jakitea nork egiten 

duen lan norentzat –. Lehenago bezala, burokratek, militarrek eta politikariek agintzen 

jarraitzen dute aholku zientifikoetan oinarrituz, baina zientzialariek estatuaren boterea 

konkistatu barik, sadomasokista faltsua direnez ez dutelako sadiko gisa agertu nahi. 

Habermas-ek aldarrikatu bezala,  politikariaren eta zientzialariaren arteko harremana 

itxuraldatu da, lehen zientzialari aditua politikaren menpeko bazen, orain errolak aldatu 

direlako  (Habermas,  1999,  133-134).  Lehenago  zientzialariek  politikarien  edota 

enpresarien  beharrak  asetzen  bazituzten,  orain,  pentsalari  alemaniarraren  aburuz, 

zientzialariek beraiek egiten dizkiete gomendioak politikariei  (Habermas,  1999,  144-

145) – edo gomendioak baino gehiago, lobby ezberdinek sekulako presioa ezartzen 

baitute askotan –. Honen adibide adierazgarria da A gripe famatuarekin gertatutakoa 

azken  aldian.  Zientzialariek  gripe  bortitz  baten  etorreraren  berri  eman  zutenean 

politikariek berehala galde egin zieten beren adituei egoerari aurre egin ahal izateko. 

Adituak bat zetozen, neurriak hartu behar ziren – botika-enpresa handiei milioika txerto 

erostea hondamendia saihesteko, neurri horiekin enpresak aberasten zirelarik –. Orain, 

ordea,  pandemia  arotik  at  dago  A/H1N1a  eta  honen  guztiaren  atzean  interes 

ekonomiko hutsak egon direnaren susmoa zabaldu da. Gripeak aurreikusitakoa baino 

jende gutxiago hil duenez (ohiko gripeak baino askoz gutxiago), OMEk arrisku maila 

gorena  kendu  dio,  halabeharrez,  14  hilabetetan  zehar  mantendu  eta  gero.  Beldur 

horrek eraginda, mundu osoko herrialdeek gastu handiak izan dituzte txertoak erosteko 

eta kanpainak egiteko, horrela makina bat botika enpresek mendeko negozioa egin 

dutelarik.  Margaret  Chan  OMEko  zuzendariak,  ordea,  birusaren  kontrako  txertoak 

jartzen jarraitu beharra dagoela adierazi du, oraindik ere birusa zirkulazioan baitago – 

jada,  pandemia  arriskurik  ez  badago  ere  –.  Hau  guztia  lobby  farmazeutikoen 

eraginaren  ondorio  baino  ez  bada  ere,  badira  politikariengan  presio  handia  egiten 

duten  eta  zientziarekin  zerikusia  duten bestelako  lobbi  asko,  zeinetatik,  zalantzarik 

gabe, militarra guztien gainetik nabarmentzen den – Erresuma Batuak eta Frantziak 

hitzarmen  militar  historikoa  sinatu  dute,  horren  bitartez  atzerrian  arituko  den  indar 

bateratu bat eratuko dutelarik. Akordioarekin gastu militarraren gutxitzea etorriko da, 

ezinbestean.  Eta, bestetik, Bruselan indartsu dauden arma egileen lobbiek herrialde 

biei armak Europako enpresetan egitea eskatu diete, atzerrian beharrean –. NATOren 

barruko herri  boteretsuek beharrezko baldintzak  sortu  dituzte  teknologia  militarrean 

izugarrizko dirutza etengabe inbertitzen jarraitzeko – 2009ko urtean arma exportazioan 

diru gehien irabazi dutenen zerrendan, ohikoa den bezala, AEB agertzen zaigu 6795 

milioi dolarreko irabaziekin. Estatu espainola 6. da, AEBengandik oso urrun oraindik. 
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Hala eta guztiz ere, azken urteetako esportazioek gora egin dute nabarmen, 2001ean 

306  milioi  eurotako  irabaziak  izan  bazituen,  2009ean  1.491  milioi  eurotakoa  izan 

baitzen113 –;  edo finago  esatearren,  NATOren barruko herrialde  boteretsuek eragin 

handia izaten dute munduko bazter guztietako konflikto politiko zein belikoetan alde 

guztiei beren armak saldu ahal izateko. 2008an munduan gastu militar handiena duten 

bost herrialdeen artean, AEBek 606 milioi dolar gastatu ditu (mundu osoko gastuaren 

%41),  bigarrenak,  Txinak,  100 milioi  gastatu dituelarik.  Gauzak horrela,  ematen du 

oparotasun ekonomikoa segurtasunaren menpe dagoela. 

Politikari  sadomasokista,  sadiko  gisa  agertu  nahi  ez  duenez,  herriarengan 

zientziak duen eraginaz baliatzen da bere interesak justifikatu ditzakeen teorien bidez 

protokoloak martxan jartzeko. Beste aldetik, zientzialaria sadomasokista faltsuak, egia 

bilatzeari  utzi  dionez,  nahiago  du beste  zientzialariekin  lehian  jarraitzea politikarien 

eskaintzak  ase  ahal  izateko.  Zientzialaria  gehienen  lana  kapitalismoaren  logikaren 

barruan  ematen  den  neurrian,  egiarengandik  nahi  beste  urrundu  daitezkeenez, 

garapen zientifiko eta teknikoak ez du, jada, bat egiten gizateriaren garapenarekin; are 

gehiago,  Arendt-en  hitzetan,  gizateriaren  biziraupena  ere  zalantzan  eta  arriskuan 

jartzera ailegatu da eraiki duen jakintza guztia ere arriskuan jarriz (Arendt, 2005, 47). 

Beldurra  eragiteko  kontzienteki  sortuak  ez  badira  ere,  arriskuek  beldurtzen  du 

gizartearen gehiengoa, azken honek, berriz ere, zientziarengan jartzen dituelarik bere 

itxaropen  guztiak.  Baliteke  arrazoia  izatea  Beck-ek  esaterakoan  gure  arriskuaren 

gizartea dela, non gizartea bera zientziaren menpeko den. 

Modernitatean Jainkoak zein naturak eragindako kalte eta arriskuei egin behar 

bazitzaion  aurre,  orain  gizakiak  bere  zientzia  eta  teknikarekin  eragindako  kalte  eta 

benetako  arrisku  larriei  egin  behar  dio  aurre.  Ondorioz,  garapen  industrialak 

eragindako arriskuak zaharrak badira ere, egun errealitate berri bati egin behar diogu 

aurre, lehenago ez bezala orain lurra bera dagoelako arriskuan. Arrisku berriek kalte 

sistematiko eta bihurtezinak sortzen dituzte, gehienetan ezkutukoak eta booromerang 

efektuarekin,  izan  ere  beti  dator  bueltan,  txiro  zein  aberatsei  (Beck,  2006,  32-35); 

arriskuaren gizartea gizarte katastrofikoa da, beraz. Gizartea, lehenago esan bezala, 

beldur da, arriskuek ezinegona sortzen baitiote, eta horrexegatik saiatzen da babesa 

bilatzen eskaintzen zaizkion protokoloen artean. Zientziak, berriz, babesa eskaini nahi 

duenez,  saiatu  behar  du  ezkutatzen  berak  sortu  dituen  arriskuak  eta,  era  berean, 

arrisku horientzako  konponbideren  bat  duela  aldarrikatu.  Zientzialari  sadomasokista 

faltsuak saiatuko dira, horrenbestez, ahalik eta ezkutuen mantentzen ikerketa benetan 

113 Analisis de las exportaciones españolas de material de defensa u doble uso.  Uztaila 2009. 
Amnistia  Internacional,  Greenpeace,  Fundació  per  la  pau  eta  Intermón  Oxfam.  Datos  que 
matan. El  impacto del  comercio irresponsable de armas para las vidas, los derechos y los  
medios de sustento. 2010. Amnistia Internacional. 
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garrantzitsuak  edota  arriskutsuak  egiten  dituztenean,  aldi  berean,  bestelakoez 

publikoki hitz egiten dutelarik. Zoritxarrez zientzialari eta agintari politikoentzat, askotan 

ezkutuko ikerketa horien nondik  norakoak argitaratzen dira horien guztien zinismoa 

zein  gizatasun-eza  agertuz.  Ez  dira  gutxi,  harrigarria  bada  ere,  gizakiekin 

esperimentatu izan diren kasuak. Azkeneko ikerketa batek erakutsi bezala, CIAk LSD-

a erabili zuen arma sekretu gisa gerra hotzean114. Frantziako herri bateko biztanleak 

zoratu zituen gertaeren atzean CIA zegoela ondorioztatu du aipatu ikerketak, bertan 

LSD-arekin esperimentatu zutela ondorioztatu baita. 7 herritar hil eta beste 30 ospitale 

psikiatrikora  eraman  behar  izanak,  pentsarazi  zien  okinak  pozoitu  zituela.  60  urte 

geroago, egia azaleratu da. Baina hau ez da kasu bakarra, orain dela gutxi bestelako 

ikerketa  batek  berriz  lotsarazi  du  AEBetako  gobernua.  60  urte  geroago,  AEBtako 

gobernuak barkamena eskatu dio Guatemalakoari,  ikerlari  estatubatuarrek han egin 

zutenagatik115. AEBetako osasun zerbitzuek sifilia, gonokozia eta bestelako gaixotasun 

benereoak nahita kutsatu zizkieten 700 bat laguni Guatemalan 1946tik 1948ra. Gauza 

bera egin zuen AEBak bere mugen barnean 1932ean Tuskegee esperimentuan izen 

bereko  Alabamako hirian  gizonezko  beltz  mordoari  inokulatu  zietenean  esan  barik. 

Helburua:  gaixotasunaren  prozesua  ikertzea.  Agiria  baten  arabera,  Guatemalako 

gobernua jakinaren gainean zegoen. Preso eta gaixo psikiko batzuk zuzenean kutsatu 

bazituzten ere, beste batzuk kutsatu zeuden prostitutekin egotera behartuak izan ziren. 

Milaka  eta  milaka  aldizkari  espezializatu  badago  ere,  Habermas-ek  esan 

bezala,  iritzi  publikoari  oso zaila  egiten zaio  benetan garrantzitsuak diren ikerketen 

ondorioetara heltzea. Herri xeheari  garrantzirik gabeko ikerketen berri ematen zaion 

bitartean, ikerketa handien ondorioak gutxi batzuei baino ez zaie heltzen (Habermas, 

1999, 151-152). Baina, bestetik, egia da Richard Sennett-ek esan bezala, demokraziak 

gizabanakoei  munduak  nola  funtzionatzen  duen  jakiteko  esfortzuren  bat  eskatzen 

badio ere, erosotasunak bultzatzen duela demokraziak eskatzen omen duen horren 

aurkakoa  egitera  (Sennett,  2008,  146).  Baretasun  psikologikoaren  bilaketan, 

sadomasokista faltsuak ez du aztertzen benetan egiten duen hori onuragarria zaion 

edo ez, aginduak betetzeak etorkizunean onuragarri zaion zer edo zer etorriko zaiola 

baizik. Sennett-ek esan bezala, instituzioek sortzen duten ezinegona eta instituzioekiko 

konpromisoa bateragarriak bihurtu dira; gizabanakoari espazioa uzten baldin bazaio, 

azken honek amaitzen du organizazioari loturik (Sennett, 2008, 35). Weber-ek esan 

bezala, autoritatea duen pertsonak gainontzeko gizabanakoak bultzatzen eta zirikatzen 

ditu gurazko obedientziara. 

114 Berria, 10-04-11. 
115 Berria, 10-09-10.
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2.2.3.6. Eskalea. Hedonismo, kontsumismo zein nartzisismo hipermodernoak. 

Alferrik etorriko litzateke goialde hauetara, horrelakoa hemen bilatu 

nahi duena: haitzuloak aurkituko lituzke eta atze-haitzuloak, ezkutatuentzako 

ezkutalekuak, baina ez zorion-hosinak eta altxortegiak eta zorionaren urre-

umea berriak.

Zoriona  –  nola  aurki  liteke  zoriona  lurperatu  eta  ermitau  hauen 

artean!  Azken  zoriona  uharte  zoriontsuetan  bilatu  beharko  ote  dut  eta 

urrunean, itsaso ahaztuen artean? (Nietzsche, 1992, 256).

Eskaleak ez du jada inolako itxaropenik zientzian, erlijioan zein oroitzapenetan; 

eskaleak  zoriontasuna  du  helburu,  ez  beste  ezer.  Eskaleak  ez  du,  horrez  gero, 

lehenago bezala zoriontasunik bilatzen Jainkoaren erreinuan, mundu lurtarrean baizik, 

gainontzeko  gizakien  artean.  Modernitateko  eskaleak,  beraz,  ez  du jada  moralaren 

aurka egiten, ez dio Jainkoaren esanei, edota zientziarenei, ezetz esaten; morala ez du 

gehiago kontutan hartzen, besterik gabe (Nietzsche 1993, 88). Gehiengo masokistak 

ez bezala,  eskaleak ez  du babeserako programarik  behar,  ez du kanpo-euskarririk 

behar eta ez du gehiago bere gorputza erreprimitu behar, dagoeneko bere gorputzaren 

inguruan biratzen ikasi du-eta. Erdi aroan Kristautasunak sexualitatea eta gorputzaren 

gozamenarekin  zerikusia  zuen  guztia  zikin  eta  lizuntzat  hartzen  bazuen  ere, 

Jainkoaren heriotzaren ondoren, oraindik ere, gehiengoak jarraitzen du antzinako ars 

eroticarengandik oso urrun. Greziarren eta erromatarren  ars eroticaren aurka altxatu 

zen konfesioan oinarrituriko eredua ordezkatua da, horrez gero, zientziagatik, scientia  

sexualis bategatik,  oraindik  ere  gorputzaren  irrikak  eta  gozamena  erreprimitzen 

jarraitzen  delarik.  Hala  ere,  ugalketa  helburu  bakartzat  duen  harreman  sexualak 

markatu  izan  badu  ere  Modernitatearen  ibilbidea,  eskaleak,  kontrara, 

Kristautasunarekiko  zein  zientziarekiko  mesfidantza  nagusi  denez,  azken  bi  hauen 

aurka erreakzionatzen du debekatutako edo txarto ikusitako harreman sexualei ekiten 

diolarik,  gozamenak  eskaintzen  dion  zoriontasunari  jarraitzen  diolako.  Sade-ko 

Markesa  moduko  eskale  modernoek,  kriminaltzat  eta  perbertsiotzat  hartuak  ziren 

harremanekin batera, sexuaz modu ezberdinean hitz egiteko aukera zabaldu zuten, 

XX. mendeko iraultza sexualari  bidea zabalduz. Modernitateko eskaleak sexuaz hitz 

egiten,  sexua  praktikatzen,  saiatu  izan  dira,  ezkutatu  beharrean,  XIX.  mendean, 

oraindik  ere,  sexualitatea  ugalketan  eta  arautegi  zientifiko  bati  obeditzen  dion 

medikuntza baten mendeko bazen ere. 

Psike  modernoak  autonomia  eta  auto-kontrolaren  inguruan  biratzen  bazuen 

ere,  nia  ezagutu  eta  konkistatzea  bazuen  xede,  eta  gehiengo  masokistak  horrela 
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egiten  bazuen  ere,  Modernitateko  eskaleak,  barnean  indar  ezberdinak  eta  anitzak 

dituela jakinik, uko egingo dio bere buruaren kontrolari barneko irrikak ase ahal izateko, 

zoriontsu izateko. Zoriontasuna bilatzen dute, horrez gero, zoriontsuak nahi dute izan, 

helburua  lortzeko  mina  saihesten  eta  atseginak  diren  sentsazioak  esperimentatzen 

saiatzen  direlarik.  Freud-ek  esan  bezala,  zoriontasuna  deitzen  duten  hori  tentsio 

handia  lortu  duten  behar  metatuen  asetasunetik  sortzen  da.  Baina,  sufrimendua 

esperimentatzea atsegina edota plazera lortzea baino askoz errazagoa denez gero, 

gehienetan  gizabanakoak  bere zoriontasun-nahikeria  murrizten du.  Gauzak horrela, 

gehiengo bat pozik dago mina saiheste hutsarekin (Freud, 1999, 70-71). Plazeraren 

printzipioaren bidezko zoriontasuna zaila denez, gehiengoak nahiago du bere burua 

kontrolpean mantentzea eta minarengatik babesten dituzten programen mende jartzen 

dute  beraien  burua  beti  ere  askatasunari  uko  egin  behar  badio  ere.  Baina,  aldiz, 

eskaleak ez du etsi nahi eta behin eta berriro saiatuko da zoriontsu izaten, plazera 

jasotzen. Logikoa denez, ez dago erregela bakar bat guztiontzat eta bakoitzak bere 

modua bilatuko du ahalik eta zoriontsuen izateko. Freud-en ustez, batzuk lehentasuna 

emango  diete  beste  gizakiei  lotzen  dituzten  lokarri  afektiboei,  eta  beste  batzuk, 

kontrara,  nartzisismoak  bultzaturik,  bilatuko  ditu  asetasuna  eta  gozamena  bere 

prozesu psikiko intimoetan (Freud, 1999, 76-77). Eta jakinik indar erotikoek kanporantz 

egiten  dutela,  auto-kontrolaren  bidez  saiatzen  dira  batzuk  barneari  ezetz  esaten 

horrek, azkenik, auto-suntsiketa edota ezinegona ekarri behar badute ere. Baina beren 

buruak zendu nahi dituzten horien aurka altxatzen dira eskaleak, Modernitatean ere 

beren indar erotikoak askatzen saiatzen direnak, ezinegona edo larriminetik ihesean 

zoriontsuak izan nahi dutenak. Baina, aurrekoak bezala, azken honek larrimina baino 

ez du aurkituko, azken batean, zoriontasuna bilatzen badu ere bere indarrak askatuz, 

ezin  dituelako sekulan  ase.  Psikoanalista  austriarrak esan bezala,  gizaki  hauengan 

irrika sexualen funtzionamendua plazeraren printzipioak zuzentzen du, errealitatearen 

printzipio bera ere zuzentzen amaitzen duelarik, organismo osoaren kalterako (Freud, 

1972, 86). Jainkoaren eta zientziaren premisei uko egiten badio ere, gizarteak jarri nahi 

dizkion girgiluei ere ezetz esaten badio ere, eskaleak amaituko du Modernitateko gizaki 

gehienak bezala larriminean, zoriontasuna eskuratu ezinik; Nietzsche-k esan bezala, 

eskalea gizakia nagusia izanik ere, azkeneko gizakiarengandik oso hurbil badago ere, 

ez du ulertu oraindik ere zer den zoriontasuna eta jarraitzen du atsegina bilatzen eta 

sufrimendua  saihesten,  ezinegona  areagotzen  delarik;  izan  ere,  pentsalari 

alemaniarraren aburuz, zoriontsu izan nahi duenak halabeharrez bilatu behar duelako 

botere-nahiaren  haztea,  mina  ere  bizitzak  berezkoa  duela  onartzea,  eta  nola  ez, 

gainera datozkion erresistentziak eta oztopoak borrokatu eta gailentzea. Horrela baino 

ezin  da  zoriontsua  izan:  baiezkoa  bat,  ezezko  bat,  marra  zuzena  eta  helburu  bat 
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(Nietzsche, 1998, 21). Eskaleak, aldiz, ez du marra zuzena margotu eta sigi-saga dabil 

minak etengabe saihesten, oztopoengandik ihesean, zoriontasuna ezinezkoa iruditzen 

zaiolarik  azkenik.  Eskaleak  ematen  duen  urrats  bakoitzarekin  apur  bat  gehiago 

urruntzen da zoriontasuna.

Azkeneko  hamarkadetan  baliteke  eskale  modernoaren  ondorengo 

hedonistaren  ugaritzea  gertatzen  aritzea,  azken  batean,  sexualitatearen  inguruko 

ideiak  nabarmenki  aldatzen  hasiak  dira,  sexualitatea  bera  ikuspegi  zientifiko 

murriztatzaile hartatik behingoz askatzen ari baita. Lehenagoko eredu monogamo eta 

heterosexualaz gain agertu dira, oraindik denek onartzen ez badituzte ere, bestelako 

orientazio  eta  harreman  sexual  ezberdinak,  eta  horrez  gero,  gure  barneko  irrika-

sexual-erotikoak  edo  fantasietan  itsusienak  askatzeko  aukera.  Sexualitatearen 

eraikuntza  sozialarekin  batera,  baztertu  da ikuspegi  zientifikoa,  scientia  sexualis-a, 

ondorioz,  sexualitatea,  ugalketarekin  baino,  plazera  hutsarekin  erlazionatzen  hasia 

delarik;  hala  ere,  kasu  gehienetan,  greziarren  eta  erromatarren  ars erotica 

harengandik  oso  urrun  jarraitzen  duelarik.  Hala  ere,  Modernitateko  eskalea 

sadomasokista bihurtu bada ere, saiatzen da oraindik ere plazera ahalik eta azkarren 

eta  errazen  bilatzen  eta  mina  saihesten.  Baina,  lehenago  kontu  handiz,  eta  kasu 

gehienetan ezkutuan, lortu behar bazuen asetasuna, orain agintariek ederki ere ulertu 

dute sexualitatearen eta gizabanakoen fantasien bidez etekin handia atera dezaketela 

eta, ondorioz, gizabanako batek imajina dezakeen guztia lor dezake moduren batean 

edo  bestean;  edo,  behintzat,  hori  horrela  dela  sinestarazten  diote.  Modernitateko 

gizartea  ekoizleena  bazen,  Hipermodernitateko  gizartea  kontsumitzaileena  da  – 

kontsumitzaileen  gizartea dela  esatearekin  ez  dugu esaten,  besterik  gabe,  guztiok 

kontsumitzen  dugula,  gizarteak  subjektu  guztiei  kontsumitzaile  izatera  behartzen 

dituela baizik – (Bauman, 2008c, 43-44), horrenbesteraino non askotan txiroenak ere 

kiribil kontsumitzailean ere galtzen diren – Adam Smith-ek adierazi bezala, gizartearen 

aurrean  duintasun  osoz  eta  lotsarik  gabe  aurkeztea  oso  garrantzitsua  da-eta  –, 

AEBetan  egindako  ikerketa  batek  erakusten  duen  bezala,  txirotasunean  bizi  den 

%12aren %80ak etxean aire egokitua du,  %70ak kotxe bat  edo gehiago du,  etab. 

jateko dirurik ere ez dutenean.  Beharrezkoa dena baino garrantzitsuagoa omen da 

itxura  (Wilkinson/Pickett,  2009,  43-44).  Beste  modu  batean  esanda,  gizarte 

hipermodernoek  gizabanakoak  tentazio  berrien  aurrean  jartzen  ditu  etengabe 

gizabanakoak  amaierarik  gabeko  eszitazioan  mantenduz  (Bauman,  2008c,  47). 

Egungo  agintariek,  horrez  gero,  ondo  ulertu  dute  kontsumoa,  organizazioak, 

informazioa zein ohiturak erregulatzeko ez dagoela sedukzioa edo lilurapena baino 

hoberik, eta, ondorioz, gure garaiko gizarteak estrategia berri batek zuzentzen dituela 

(Lipovetsky, 2007, 17). Horrenbestez, sadikoarena egiten duen agintari sadomasokista 
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faltsuak jendetzak liluratzen ditu irudi  erakargarriekin,  irrika sexualak zein fantasiak 

piztu  ditzaketen  irudiekin,  beti  ere,  Adorno-k  eta  Horkeheimer-ek  esan  bezala, 

bezeroak mendean hartu ahal izateko, manipulazioarekiko oso mesfidati eta aurkako 

agertzen  bada  ere;  horrela,  publizitatea  arteetan  nagusiena  bilakatzen  da,  botere 

soziala  (Adorno/Horkheimer,  2007,  176).  Orain,  teoria  kritikoaren  autore  hauek 

erakutsi  bezala,  kapitalismo  berantiarrarekin  bat  datorren  aisialdiaren  eta 

gozamenaren  irrika  zabaltzen  omen da egunerokotasunetik  ihes  egin  ahal  izateko 

botika  bezala,  larriminetik  ihes  egiteko  irtenbide  bakarra  bezala.  Baina,  industria 

kulturalak  behin  eta  berriro  egiten  dio  iruzur  bezeroari  eskaintzen  dion  hori 

eskuraezina delako. Bezeroari amestea baino ez zaio geratzen, horrez gero, baina, 

amesterakoan sadomasokista faltsuak ahaztu egiten ditu, une batez bada ere, bere 

bizitzan  dituen  arazoak,  horrela,  bere  bizitzarekin  jarraitzen  duelarik,  adostasuna 

agertzen duelarik (Adorno/Horkheimer, 2007, 150-157). Gauzak horrela, publizitateak, 

eta bereziki sexualitateaz baliatzen dena, ezkutuko menderakuntza berri  bati ematen 

dio  hasiera,  gizabanakoei  benetan  nahi  dutena  aukeratzen  dutela  sinestarazten 

zaielarik. Espektakuluak erreala dena irudikapen faltsua bilakatzen du, publizitatea eta 

marketina  iruzur-botere  berri  gisa  agertzen  zaizkigularik  (Lipovetsky,  2007,  18). 

Gehiengo  sadomasokistak  irentsi  du  ezinbestean  amerikar  leloa,  edozein  izan 

daitekeela arrakastatsua aukeren herrialdean – aukeren herrialde ezin perfektuago eta 

aldaezinean non sinestarazten digute bizi garela – esfortzuaren bidez – edota esfortzu 

handirik gabe ere, beti ere gizatasuna albo batera uzterik posiblea bada –. 

Sadomasokismoa  nagusi  den  garai  honetan,  gizakiaren  perfekzioa  edota 

biziraupenarekin  lotuta  zeuden  inperatiboak  eta  betebehar  indibidualak  desagertuz 

doaz  –  orain  komunikabideek  zein  marketin  kanpainek  erakutsitako  perfekzioa 

eskuratu nahi da –, unibertsalak ziren inperatiboek eskubide indibidualei utzi dietelarik 

bidea.  Sadomasokistak  ez  du  lehenago  bezala  bere  burua  kontrolpean  mantendu 

nahi, ez du behintzat horren beharrik, eta nolabaiteko nartzisismoarekin lotuta dauden 

eskubide  eta  desio  subjektiboei  baino  ez  die  kasu  egiten,  oraindik  ere,  lehenago 

bezala, praktika guzti-guztiak onartuak ez badira ere. Posmoralista omen den garai 

honetan,  Modernitateko  balio  handiak  agortu  dira,  meta-narrazioekin  batera, 

Modernitateak liluratzeari utzi diolarik, eta horrela, egungo sadomasokista faltsua self-

service  nartzisista  eta  konbinazio  kaleidoskopikoen  eskuetan  geratu  da  mantso-

mantso  (Lipovetsky,  2007,  40-41).  Sedukzioak  lehenagoko  agindu  eta  erregela 

autoritarioak  apurtu  ditu,  feeling-aren  eta  emantzipazio  indibidualaren  kultura 

onargarriari paso egin diolarik. Ia dena dago baimenduta. Baina, permitibitate horren 

atzean, ezkutuan, agindu bat dago, benetako betebeharra: gozatzea. “Goza ezazu!”. 

Gizakiak gozatu behar du – eta, gozatu dezan, egungo garai posmoralistak orain arte 
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pentsaezinak ziren turismo motak eskaintzen dizkio ordaindu nahi eta ahal dituenari. 

Jada, ez dago aitzakiarik, pentsa daitekeen gauzarik arraroena edota muturrekoena 

ere egin daiteke, beste herrialderen batean bada ere. Sadomasokista faltsuak bere 

irrika  tanatiko  zein  erotikoak  askatzeko  beste  pakete  turistiko  dago.  Azken  aldian, 

adibiderako, arrakasta handia du heriotzaren turismo berriak116, zeinek hondamendiak 

dituen ikusgai. Heriotzarekin loturiko turismoa geroz eta arrakastatsuagoa da, bereziki 

bortizkeria eta krudelkeriarekin lotutako heriotzaz ari bagara. Bidai hauen artean topa 

daitezke,  bestek beste,  Holokaustoko esparruak edota Katrinak utzitako sarraskiak. 

Hala eta guztiz ere, turismo mota guztien artetik nabarmentzen da turismo sexuala. 

Frank Michel antropologoaren arabera117, egungo turismo sexuala muturreko aukera 

bilakatu  da globalizazio  turistikoarekin  batera.  Bidai  industriek  zein  sexu  industriek 

interes handia dute globoa atrakzio parke erraldoia bihurtzeko. Turismo sexualaren 

demokratizazioarekin turismo a la carta eman da. Mendebaldeko gizakiak (oraingoan 

gazteak) herri  txiroen egoeraz baliatzen dira bertako emakumeak edo gizonezkoak 

(askotan  umeak;  Brasilen  500.000  bat  umek  hartzen  dute  prostituzio  horretan) 

alokatzeko beren onurarako. Kolonizazio eredu berri honetan, emakumeek, berriz ere, 

gizonezkoen bideari  ekin diote beren boterea eta menderakuntza nahia agertuz eta 

askatuz.  Munduko  beste  puntan  beren  gizarteetan  txarto  ikusia  edota  ilegala 

litzatekeena  egiteko  gai  dira,  eta  horrek  zeharo  erakartzen  ditu  mendebaldeko 

gizakiak.  Diru  trukeko  sexuarekin  mendebaldeko  gizabanako  hauek  garbitzen dute 

beren  kontzientzia,  horrela  ez  baitute  inor  esplotatzen,  lagundu  baizik.  Bezeroa 

erregea bilakatzen da testuinguru honetan, herri askotako poliziak edo epaileek ez 

ikusiarena egiten baitute, legezkoa ez denean. Gauzak horrela, esan daiteke turismo 

sexualak  sadomasokistari  bere  sadismo  guztia  askatzeko  aukera  ematen  diola 

herrialde ez-garatuetan, ondoren bere egunerokotasuna normaltasun osoz itzuli ahal 

izateko –, halaxe egin behar duela uste duelako berak, baina ez badu horrela egiten, 

ez bada asetzen, errudun sentitzen da. Eta lehenago esan bezala, gizabanakoak ezin 

du nahi bezala gozatu beti, ezin baititu bere fantasia guztiak gauzatu, larriminean eta 

ezinegonean  galdurik  amaitzen  duelarik  berriro.  Amaierarik  gabeko  kiribil  batean, 

sadomasokista  faltsuak bere burua gozatzera behartzen du,  horrela  baino ezin  du 

egunerokotasunaren  minetik  ihes  egin,  jakin  barik  ez  duela  asetzerik,  ez  dagoela 

atseginak  ekarriko  duen  zoriontasuna  lortzerik,  berriz  ere  ezinegonean  eta 

sufrimenduan  amaitzen  duelarik.  Desirak  bultzatzen  ditu  sadomasokista  faltsuak 

harago  joatera  gizartearen  gehiengoa  zoritxarrekoa  den  sistema ahalbidetuz;  hots, 

gehiegizko kontsumoak zorigaitza ahalbidetu dezake (Zizek, 2005, 51). Egun fantasiak 

116 El Correo, 10-05-06.
117 Le Monde Diplomatique, 06-08. 
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horrenbeste subjektu-egoera sortzen ditu, subjektuak identifikazio batetik beste batera 

flotatu dezakeela askatasun osoz (Zizek, 2010, 16); baina, aldi berean, txokolatezko 

Kinder arrautzen pareko subjektuak bilakatzen direlarik azkenik – eskaintzen zaigun 

substantziarik  gabeko  merkantzia  mordoarekin  batera  sadomasokista  faltsu  hau 

zentroan hutsunea duen "buru beltza" bilakatzen da, itxurekin betetzen den hutsa den 

subjektibitateduna – (Zizek, 2006, 209). Hala eta guztiz ere, prozesua bi norabidetan 

ematen da sadomasokista faltsua kiribil batean galtzen delarik. Hau da, arestian esan 

bezala,  alde batetik,  desirak bultzatzen du subjektu  mota hau zoritxarreko sistema 

bere horretan mantentzera baina, bestetik, zoritxarreko sistema honek ere bultzatzen 

du sadomasokista faltsua bere desirak ase ditzakeen bukaerarik gabeko kontsumismo 

hedonista batera. Beharrezkoa dugun poztasun edo betetasun emozionalik ez duen 

neurrian,  kontsolamendua  bilatzen  du  janarian,  kontsumismoan  edota  droga  eta 

medikamentu psikoaktiboetan;  baina, azken batean, horrela sadomasokista faltsuak 

ez du gizarte hoberako bidea zabaltzen, gizartea den moduan onartu eta bere egoera 

propioaren  hobekuntza  bilatu  baizik  (Wilkinson/Pickett,  2009,  22).  Mendebaldeko 

gizarteetan  bereziki  hauxe  oso  nabarmena  da,  herrialdeak  aberasten  diren  neurri 

berean – baina inbertituan – jaisten baitira gizabanakoen zoriontasun mailak; zenbat 

eta gehiago izan, gero eta gutxiago laguntzen dute ondasun horiek zoriontsua izaten 

(Wilkinson/Pickett, 2009, 26). 

Moralaren gainbeherak sorrarazten duen ezinegonean jauzi nahi ez duenez, 

zoriontasuna du xede sadomasokista faltsuak, atsegina eta plazera bilatzea, besteez 

ahaztuz hedonismo nartzisista batean erortzen delarik  askotan – egia da,  bestetik, 

askotan sadomasokista faltsuen artean ere nartzisismo kolektiboa ere ematen dela. 

Subjektua identifikaturik aurkitzen denez talde askorekin eta talde horien baitan balio 

aniztasuna ematen denez, taldearen baitan mitologia espezifikoa bizi da, nartzisismo 

kolektibo bat zeinek estetika nabarmentzen du ezeren gainetik. Estilo partikularra da 

pasio konpartituaren ordenaren oinarri (Maffesoli, 2007, 31) –. Eta honek ez du esan 

nahi,  Lipovetsky-k  esan  bezala,  egungo  sadomasokista  lehenagoko  Modernitateko 

gizakia baino egoistagoa denik, baina bai lehen baino argiago eta inolako lotsarik gabe 

aldarrikatzen dituela bere eskubide indibidualak, bereziki gozatzeko eskubidea, azken 

batean,  neurri  handi  batean,  egozentrismoaren  erru-gabezia  nabarmendu  eta 

aldarrikatu  da-eta.  Egun,  gizakiak  beratzako  bizitzeko  eskubidea  du,  eta  ez  beste 

inorentzat  (Lipovetsky,  2005,  131).  Kapitalismoaren  indibidualismo  lehiakorrarekin 

batera  agertzen  zaigu  kapitalismo  berantiarrarekin  lehenagoko  indibidualismo 

iraultzaileari  eta  puruari  kontrajartzen  zaion  azken  balioetan  sinesten  ez  duen 

indibidualismo hedonista berri bat; Lipovetsky-ren hitzetan, nihilismo tragikoaren aurka 

altxatzen  den  nartzisismoa  (Lipovetsky,  2007,  52).  Horrenbestez,  eta  laburbilduz, 
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lehenagoko eskaleak jada ezkutatu behar ez duen sadomasokista faltsu, hedonista, 

nartzisista eta egozentrikoari ireki dio bidea; beharbada, Maffesoli-ri jarraituz,  homo 

esteticus-ari,  betiereko  orainean,  mitoaren  eta  sinbolismoaren  garaia  bizi  denari118 

(Maffesoli, 2007, 34,46).

Antza, askoz irekiagoa den gizarte batean bizi gara egun, askoz toleranteagoa 

eta  sentsualagoa  den  gizarte  batean,  baina,  onargarriak  diren  harreman  sexualen 

zerrenda luzatu egin bada ere, Modernitatean nagusi ziren aurreiritzi askok jarraitzen 

dute bere horretan gurean ere. Badira, ondorioz, lehenago bezala, itxurazko askatasun 

horren  atzean  kontrolik  edo  mendekotasunik  antzematen  duen  sadomasokista 

egiazkorik,  oraindik  ere  den-dena  susmopean  jartzen  duenik,  menderakuntza-

harremanetatik  ahalik  eta  urrunen  mantendu  nahi  duenik.  Sasi-askatasun  sexual 

horren  nahi  normalizatzailearen  aurrean  agertu  izan  dira,  eta  agertuko  dira, 

normalizazioari  aurre  egiten  dizkioten  teoriak  eta  gizakiak.  Queer teoriak119, 

adibiderako, gizabanakoak bere irrika sexualak nahi bezala ase ditzan aldarrikatzeaz 

gain, badu normalarekiko betiereko aurkakotasun sistematiko bat, eszentrikoa izatera 

kondenatzen duena. Ezin da zalantzan jarri homosexualitateak, transexualismoak eta 

bestelakoek  izan  duten  garrantzia  azkeneko  hamarkadetan askatasun  sexualaz  ari 

garenean.  Baina,  horien  arteko  gehiengo  batek  onartu  badu  ere  eskaintzen  zaion 

egoera, inolako diziplinarik ezkutatzen omen ez duen ustezko askatasun hori, beste 

askok,  egiazko  sadomasokista  gisa,  jarraitzen  dute  ezkutukoak  miatzen  agintarien 

malgutasun  eta  ikusezintasunaren  jakitun  direlako;  ez  dira  protokoloek  eskaintzen 

dizkieten  ereduekin  konformatzen  eta  beraien  askatasun  osoz  sortutako  ereduei 

118 Esan bezala, hondamendi etikora zuzendu gaituen balio moderno guztien iraultzea gertatu 
da neurri  batean edo bestean, etikaren ordezkapena estetikagatik (Bauman, 2006, 8);  edo, 
beste modu batean esanda, etikaren ordezkapena moral aniztasunagatik. Moral unibertsalaren 
amaierak ekarri du ezinbestean moral anitzen edota erlatibismo moralaren agerpena, etika eta 
estetika  bereizteko  modu  bat  (Maffesoli,  2007,  21-22).  Lehenago  ikusi  ez  den  hautapen 
askatasuna eskaintzen duen anbiguotasun moral gogor bat bizitzen ari bagara ere, erlatibismo 
berak  bultzatzen  gaitu  ezjakintasun  jasangaitz  batera  zuzen-zuzenean  –  hauxe  omen  da 
moralaren krisi postmodernoa (Bauman, 2006, 28) –. Inguratzen gaituen oro iraungikorra edo 
efimeroa den neurrian, sadomasokista faltsuak ikasi behar izan du bere malgutasuna erabiltzen 
gauzen plastizitatera behar bezala egokitzeko. Horrexegatik guztiagatik, sadomasokista faltsu 
gehienek ez dute esentziaz arrazionala den moralik, itxuren zein afektuak oinarri dituen etika 
motaren  bat  baizik  (Maffesoli,  2009,  99,102).  Erlatibismoak  ahalbideturiko  etika  partikular 
mordoa batzeko modu berriak ahalbidetu ditu, oraingo honetan estetikoak diren harremanak – 
abituak  ez  du  frailea  egiten atsotitza  inbertitu  egiten  da  egun:  abituak  frailea  egiten  du 
(Maffesoli, 2009, 52) –. Sadomasokista faltsuen artean nagusitu da, horrenbestez, experientzia  
estetikoen beharra ere – experientzia artistikoa, erlijiosoa, tribalismoa, hedonismo formanitza 
eta nartzisismo kolektiboa –, lotura sozial sensible edo sinbolikoena – neotribu sadomasokista 
faltsuek  konpartitzen  dute  sensiblea  dena;  hortik  aurrera,  laissez-faire,  utzikeria,  etab  –, 
instanteko etika (Maffesoli, 2007, 60,73).  
119 Queer teoria generoaren inguruko hipotesi bat da zeinek aldarrikatzen du orientzaio sexuala 
zein  identitate edo genero sexuala eraiki  sozial  baten ondorioak direla eta,  horrez gero,  ez 
dagoela  esentzialak  diren  edota  giza-natura  batean  biologikoki  determinaturik  dagoen  rol 
sexualik, rol bat edo anitz jokatzeko eredu sozialki aldakorrak baizik. 
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jarraitu  nahi  diete,  jakin  baitakite  gizabanakoaren  sexualitatea,  oinarri  biologikoak 

baditu ere, eraikin soziala dela, Foucault-ek esan bezala. Horrexegatik, homosexualen 

eta transexualen kolektibo askotxok ez dute onartzen gizartearen onarpena, onarpenak 

gehienetan  onartutako  estereotipoetan  erortzea  baita,  protokoloekin  adostasuna 

agertzea, diziplinen mendekoa izaten amaitzea, azken batean. Gauzak horrela, beren 

buruak bereizi  nahi  dituzten sadomasokista egiazkoek estatuaren aurka egin  behar 

dute,  estatuak  berak  ere  beren  aurka  egingo  duen  bezala,  jakinik  ere  borroka 

asimetrikoa dela guztiz. Horrela bilatzen dute etengabean jarkitzea, erresistentziaren 

gabeziak obedientzia ekarriko bailuke ezinbestean. Zentzu honetan, sadomasokismo 

sexuala,  sexu-harreman bat  baino  askoz gehiago da,  Foucault-en hitzetan,  plazera 

aukera  berrien  sormena  ere  badelako.  Sadomasokismo  sexualak  ez  dauka 

biolentziarekin  edota  oldarkortasunarekin  zerikusirik,  eta  ez  da  plazera  irrazionalki 

bilatzeko  modu  huts  bat  ere  ez.  Harreman  sexual  hau  egiazko  sadomasokismo 

kulturalaren adibiderik argiena da, zalantzarik gabe, horren bitartez mugak hautsi nahi 

direlako,  gorputzaren  erabilera  berri  bati  ematen  zaiolako  aukera,  ars  erotica-ra 

hurbiltzeko  modu bat  ere  badelako  eta,  ezer  baino garrantzitsuagoa dena,  agintari 

sadomasokista faltsuen menderakuntza harremana kolokan jar dezakeelako, beti ere 

asmatzen eta berritzen dabilelako. 

2.2.3.7. Igarlea eta zendu nahi duen gizakia. Gizatasunik gabeko Humanismoa.  

Kosta  begiztatzen  da  horizontean.  Berdin  digu  nolakoa  den,  jaitsi 

beharra dugu-eta. Porturik txarrena ere beti izango da itxaropenik gabeko 

eszeptizismo infinituan berriz bueltaka hastea baino. Lur sendoan lehorreratu 

gaitezen;  beranduago aurkituko dugu portu hobea eta ondorengoen etorrera 

erraztu (Nietzsche, 2000, 129). 

Ez dago ezer itsusiagorik. Guztiz zalantzagarria da bidaiari handiren 

batek  munduko  lur-zatiren  batean  giza  aurpegian  dauden  lekuak  baino 

itsusiagorik aurkitzea120 (Nietzsche, 1993b, 210).

Gizaki nagusi guztien artetik, igarlea eraldaketara gehien hurbiltzen den gizakia 

da  Nietzsche-ren  pentsamenduan,  berak  ematen  baitigu  nihilismoaren  azkeneko 

fasearen ateetan gaudenaren berri; berak iragartzen du azkeneko gizakiaren etorrera, 

behin  gizaki  nagusiek  ulertzen dutenean ez dela Jainkoaren hutsunea bete behar. 

Azken  gizakiak  ateak  ireki  behar  dizkio,  era  berean,  zendu  nahi  duen  gizakiari, 

nihilismoaren  amaiera  ekarriko  duen  gizakiari.  Azkeneko  gizakia  azken  produktu 
120 Tesi-egileak euskaratua gaztelerako bertsiotik.
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erreaktiboa bada, zendu nahi duen gizakia hautaketa baten produktua litzateke, gizaki 

nagusi guztietatik igarotzen bada ere bertan geratu nahi ez duelako (Deleuze, 1971, 

244).  Zendu  nahi  duen  gizakiak  ulertzen  du  hil  beharra  duela  gizaki  hobe  baten 

etorrera ahalbidetzeko, eta halaxe egingo du, bere bizitzak ez baitu jada garrantzirik. 

Gaingizakiaren zein Osasun Handiaren etorrera da helburua. 

Baliteke mugimendu antihumanistaren – edo hobe posthumanista, Slotedijk-ek 

esan bezala, ez baitugu izen honen bidez mugimendua misantropoa denik esan nahi – 

sorburua Nietzsche-ren pentsamenduan aurkitzea bereziki – berau sorburu bakarra ez 

bada ere; izan ere,  garaiko teoria eboluzionistek ere eragin omen zuten –,  1878an 

argitaratutako  Menschliches,  Allzumenschliches lanak  garaian  sorturiko  polemika 

ikusirik. Lehenagotik urrunketa hasia bazen ere, lan honen bitartez Nietzsche urruntzen 

da mendebaldeko filosofia modernotik, arrazoia, morala zein fedearen erreinuetatik; lan 

honetan irudikatzen du gainditu beharreko gizatiarra, gizatiarregia, den mendebaldeko 

gizaki modernoa, azkenik bere garaian aurkitu ez zituen etsaiei deituz, gaingizakiei. 

Aipatutako  lanean  esan  bezala,  Rochefaucauld-i  jarraituz,  gizakiek  bertute  deitzen 

duten hori beren pasioek sorturiko mamua baino ez da (Nietzsche, 1993b, 45). Erlijioak 

inbertitu  zituen  munduak  eta,  Jainkoa  hil  bada ere,  hutsunea  betetzea xede  zuten 

gizakiek jarraitu izan dute gizaki  on eta  ongilea ekoizten, gizaki gaixoa. Nietzsche-k 

esplizituki adierazten ez badu ere, Ofelia Schutte-k adierazi bezala, nihilismo aktiboak 

patriarkaren  eta  bizitza  kontrolatzeko  autoritatearen  heriotza  esan  nahi  du.  Baina, 

Freud-ek agertu bezala, patriarkaren lekua beti hartzen dute azkenean bere semeek, 

ordezkatzeak erru-sentimendua eragin badie ere (Schutte, 2000, 18). Bizirauteko irrika 

kontserbadoreek margoturiko mendebaldeko kulturan, horrez gero, gizakiak jarraitzen 

du bi aukera izaten. Tradizioak agintzen du eta, horrez gero, tradiziotik aldentzen dena 

salbuespenaren  biktima  bilakatzen  da  nahitaez,  tradiziora  loturik  mantentzen  dena 

gatibu bilakatzen den moduan. Bai batean zein bestean, gizabanakoa hondamendira 

zuzentzen  da  halabeharrez  (Nietzsche,  1993b,  282),  lehenengoa  erotu  edota 

kriminalizatzen den neurrian, bigarrenak bere indibidualtasun guztia galtzen duelako 

gatibutzan. Gauzak horrela, Jainkoaren heriotzaz geroztik ere, Nietzsche-ren ustetan, 

ez  zegoen  bere  garaian  benetako  eraldaketa  gauzatzeko  modurik,  ezta  kultura 

nagusirik  ahalbidetzerik;  baina,  bazuen  hurrengo  mendean  zehar  izpiritu  handiek 

eraldaketaren  aukera  ahalbidetuko  zutenaren  itxaropena.  Izpiritu  aske  horiek  ere 

lehenago  esklaboak izan zirenez,  uste zuen bazegoela  esklabo gehiago askatzeko 

modurik, horretarako denbora behar bazen ere. Baina, hala ere, esklaboen askatasuna 

ezin  zen,  inondik  inora,  bat-bateko  iraultzaren  baten  ostean  etorri,  benetako 

eraldaketak  gutxika  eta  ia  ohartu  gabe etortzen zirelako.  Horrexegatik,  Nietzsche-k 

modu bakar batean gerta zitekeela aldarrikatzen zuen; esklaboen askatasun handia 
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ohartu gabe baino ezin da etorri, arima gaztea astindurik, erauzia zein desustraiturik 

sentitzen hasten denean ulertu barik inguruan gertatzen ari den ezer; soilik izpirituaren 

askatasun  heldu  hori  lortzearekin  batera  lor  daiteke  auto-domeinua  eta  bihotzeko 

diziplina,  pentsatzeko  modu  ugari;  soilik  horrela  lortuko  du  gizabanakoak  izpiritu 

plastiko eta osasungarria  izatea,  indar-ugaritasuna,  bizitzan arriskatu nahi  duen eta 

bere artearen maisua dena. Horiexek dira izpiritu libreak, jatorriari, inguruari, egoerari 

zein  garaiko  iritzi  nagusiei  erreparatuz  pentsatu  beharko  lukeen  moduarekiko  oso 

bestelakoa den modu batean pentsatzen dutenak; ohituragatik beharrean, arrazoi jakin 

bategatik iritzi bat edo bestea mantentzen dutenak. Beharbada zenbait  mila urteren 

ondoren  gizateria  horrenbeste  aldatu  da  non,  bere  garaian  errudun,  ahul  zein  ez-

zuzena den gizakia ekoizten duen erraztasunarekin, errugabe, zindo zein jakintsua den 

gizaki– aurreko gizakiaren gainditzea eta ez bere aurkakoa – berria ekoizteko gai den 

(Nietzsche, 1993b, 85). Politika modu berrian ulertzeko zein hautemateko garai berriak 

datozkigu (Klossowski, 2004, 191). Orain, gizaki berriaren (gaingizakiaren) ekoizpena 

gerta  dadin  halabeharrez  zendu  behar  du  gizateriak,  gizatiarregia  den  gizateria; 

noizbait heldu behar du heriotzaren lainoa hurbiltzen den garaia zeinetan gizakia prest 

egongo den argira jauzia egiteko (Nietzsche, 1993b, 206). Europar gizaki modernoak 

bere burua gizaki nagusitzat izan du, Gizakitzat, baina jada “gizakiaz gogaiturik gaude” 

(Sanchez  Meca,  2004,  255).  “Ongi!  Aurrera!  Zuok,  gizaki  nagusiok!  Orain  da  giza 

etorkizunaren  mendia  biratzen  denean.  Jainkoa  hil  da:  orain  guk  nahi  dugu  – 

gaingizakia bizi dadila” (Nietzsche, 1997, 390). Osasun Handiaren garaia da etortzear 

dagoena. 

Egundoko  oihartzuna izango  zuen episteme noziotik  abiatuz,  mendebaldeko 

kulturan  emandako  bi  apurketa  nagusiren  berri  ematen  digu  mutazioen  eta 

desjarraitasunen  historia  eraikitzen  saiatzen  den  neurrian  Foucault-ek:  lehenengo 

apurketak  hasiera  ematen dio  XVII.  mendeko garai  klasikoari  eta,  bigarrenak,  XIX. 

mendean  garai  modernoari  –  garai  klasikotik  modernora  iraultza  edo  apurketa  bat 

ematen  da  europarren  pentsamenduan,  arrazoimen  cartesiarraren  loratzetik 

arrazoiaren  kalbariora  igaroz.  Kant-en,  Hegel-en,  Marx-en,  Schopenhauer-en, 

Nietzsche-ren  zein  Freud-en  pentsamenduek  munduaren  kontzeptua  iraultzea 

ahalbidetzen  dute,  bai  politikoki  zein  psikologikoki  (Azurmendi,  2007,  132,  136)  –. 

Gizakia,  horrez  gero,  bigarren apurketa  horrekin  batera dator;  Gizakia  XIX.  mende 

hasieran eratzen da121 (Foucault, 2006, 312); eta jaio zen modu berean, zendu beharko 

121 Egiak eraikitzen baldin badira, Gizakia, Foucault-en arabera, giza eraikin horietariko bat da, 
garai  historiko  jakin  batean  moldeatutakoa.  Les  mots  et  les  choses.  Une  archéologie  des  
sciences humaines lanean pentsalari  frantziarrak esaten digu gizakia  ez dela giza jakintzak 
hausnarturiko  arazoetan  zaharrena,  ezta  konstanteena  ere,  gizakia  deitzen  dugun  hori 
testuinguru historiko jakin batekin loturik doalako ezinbestean; XVIII. mendea baino lehenago ez 
zelako. Gizakia kontzeptua, subjektu eta objektu gisa aldi berean, asmakizun modernoa da. 
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du nonoiz. Nietzsche-ri jarraituz, Foucault-ek ere noizbait Gizakia – eta bere gorpuzte 

guztiak  – zenduko zenaren itxaropena zuen,  zer  edo zer  berria  agertuko zelakoan 

zegoen – jakina denez, zer edo zer berria agertu ahal izateko, zaharkitua dagoenak 

zendu behar du nahitaez –. Zentzu honetan, Foucault-ek ez du zalantzarik: erabideak 

desagertuko balira agertu ziren bezala, XVIII. mende amaieran pentsamendu klasikoak 

egin bezala oszilatuko balute, orduan bai,  beharbada122, esan ahalko litzateke gizakia 

desagertu zitekeela, hareazko aurpegiak itsasertzean bezala (Foucault, 2006, 375) – 

baina, Gizakia ez da oraindik hil eta, harrez geroztik, Gizakiaren heriotzaren beharra 

sumatu zenetik,  Gizakiaren  zein  Gaingizakiaren mamuak lehian  jarraitzen dute  nor 

baino nor: Humanismoa Vs Posthumanismoa –. 

Berezkoa  du  episteme modernoak,  garai  klasikoan  existitzen  ez  baitzen.  Izan  ere,  Gizakia 
asmakizun nahiko berria da pentsalariaren arabera, ez baititu 200 urte baino gehiago izango. 
Gizakiak, lehendabiziko errealitate, objektu eta subjektu autonomo gisa, ez du lekurik episteme 
klasikoan,  natura  eta  giza-natura  nahastatzen  dituen  diskurtso  klasikoak  baztertzen  omen 
zituelako giza-zientziak. Hizkuntza klasikoa nagusi zen bitartean ez zegoen cogitoaren inguruko 
hausnarketarik  artikulatzerik  (Foucault,  2006,  302-303).  Gizakiarengandik  abiatuz  finitoa 
pentsatzea  ezinezkoa  zitzaienez,  Berpizkundeko  Humanismoak  zein  arrazionalismoko 
klasikoek, munduaren ordenean pribilejiozko lekua eman badiote ere gizakiari, ezin izan dute 
Gizakia bera pentsatu. Asmakizunak apurketa baten beharra zuen gertatzeko. 
122 Beharbada honek itxaropena adierazten du,  baina ez edozelako itxaropena, beharbadak 
berak  baldintzaturiko  itxaropena  baizik.  Itxaropen  hau  beti  dago  beharbada horren  menpe. 
Desiratzen  dugun  gertaera  beharbada  gauzatzen  da,  soilik  beharbada,  beti  baldintzaren 
arabera, ezin baikara sekula ziur egon. Beharbada bai, edo beharbada ez. Beharbada; heriotza 
baldintzaren menpekoa denetik, baliteke guk espero ez dugun heriotza izatea, guk espero ez 
dugun bezala  hiltzea  eta  espero  eza  duguna etortzea.  Beharbada guk  espero  eta  bilatzen 
dugun  heriotza  hori  sekula  ez  gertatzea,  ez  behintzat  espero  dugun  bezala  osotasunean. 
Pentsamendu  honek  ezintasuna  eta  ezinezkotasunaren  gainetik  amesten  du,  etor 
daitekeenaren  zain  dago,  baina  beti  beharbada  batek  baldintzaturik.  Ezin  da  aldaketa  edo 
heriotza baieztatu edo ziurtatu; itxaropen hori beharbada-k baldintzatua da, inoiz ez ziurra, are 
gutxiago itsua. Behabada horren erabilera ez da zorizkoa edo kasualitatezkoa, termino horren 
bidez  azaldu  nahi  baitigu  Gizakia  ez  dela  oraindik  hil,  oraindik  ere  kolokan  dagoela, 
parentesietan jarrita dagoela. Nietzsche-k erabili zuen modu berean erabiltzen du Foucault-ek 
beharbada hori.  Pentsalari  alemaniarraren  idazkietan  beharbadak  itxaropenarekin  du  lotura 
estua,  izan  ere,  gaingizakiaren  etorrera  beharbada  batek  baldintzatzen  zuen;  mailuaren 
filosofoak ez zekien etortzear zeuden haiek benetan berak desiatzen dituen horiek ote ziren, 
horren itxaropena bazuen ere. Bazekien izaki berriren batek etorri behar zuela, baina ez zekien 
zer  nolakoa  izan  zitekeen.  Hortik,  beharbada arretatsuaren  beharra.  Beharbada horrek 
etorkizunaz hitz egiten dio, itxaropenaz hitz egiten digu, oraindik existitzen ez zirenen etorreraz.  
Zentzu  berean  erabiltzen  du,  gure  ustez,  Foucault-ek  berak  ere.  Pentsalari  frantziarrak 
Gizakiaren  heriotza  gauza  daitekeenaren  itxaropena  du,  baina,  beti  ere  beharbada  horrek 
baldintzatua;  hau  da,  oraindik  eman  ez  den  heriotza  gertatuko  delakoan  dago,  jakin  barik  
heriotza  hori  nolakoa izango den,  noiz  gertatuko den edota zer  ekarriko duen.  Foucault-en 
kasuan, Nietzsche-renean bezala, itxaropena beti dago  beharbada horren menpe. Gizakiaren 
heriotza beharbada gauzatzen da, soilik beharbada, ezin baikara ziur egon, ezin baitugu jakin 
nola  gertatuko  den,  ezta  benetan  gertatuko  den,  horren  beharra  somatzen  bada  ere. 
Beharbadaren pentsamendua, Derrida-ren aburuz, ezintasuna eta ezinezkotasunaren gainetik 
amesten  duen  pentsamendua da,  beharrezkoa  dugun  gertaera  horren  zain  baitago  betiere 
beharbada batek  baldintzaturik.  Ez  dago heriotza  baieztatzerik,  baina  horren  itxaropena du 
Foucault-ek; zer edo zer berria agertuko delakoan dago.  Eta, zer edo zer berria agertu ahal 
izateko, zaharkitua dagoenak zendu behar du. Gizakiak desagertu behar du, harezko aurpegiak 
itsasbazterrean bezala. 
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“Gizakia  hil  da”  esaldiak  ospe  handia  hartu  zuen  XX.  mendeko  azkeneko 

hamarkadetan  –  “Jainkoa  hil  da”  esaldiarekiko  analogoa  izanik  –,  hasiera  batean 

Foucault-en jarraitzaile  askok baieztapena  onartzeari  uko egin  bazioten ere.  Baina, 

Foucault-ek  berak  ez  du esaten,  gure  ustez  behintzat,  Gizakiaren  heriotza  gertatu 

denik,  heriotza  aukera  bat  baino ez  dela  baizik;  pentsalariaren  aburuz,  Jainkoa  hil 

zuenak hil  beharko du,  azkenik,  berarekin;  Gizakiaren heriotza aurreikus daitekeela 

eta, are gehiago, heriotza horren beharra dugula. Les mots et les choses lanean esan 

bezala,  Gizakia  desagertuko  da;  Gizakia  gure  pentsamenduaren  arkeologiak 

erraztasunez  agertzen  duen  asmakizun  nahiko  berria  da;  baina  ez  hori  bakarrik, 

baliteke asmakizun horren amaiera ere agertzea (Foucault,  2006, 375).  Nietzsche-ri 

jarraituz, esango du Jainkoaren heriotzarekin batera koerlatiboak zaizkion bestelako 

irudiek  ere  desagertuko  beharko  luketela,  Gizakia  barne.  Horrez  gero,  Jainkoaren 

heriotza  Gizakiarena  ere  litzateke.  Foucault-ek,  Nietzsche-k  bezala,  XIX.  mendeko 

pentsamenduan emandako Jainkoaren ideiaren metamorfosia aztertzen du gizakiaren 

teologizaziotzat hartuz. Ondorioz, jainkotutako Gizakiak ere zendu beharra du. Baina, 

zendu behar badu ere, esan den guztiaren kontra, ematen du Foucault-ek ez duela 

heriotzaren berririk ematen, horren beharrezkotasuna eta aukeraren berri baizik. Zer 

esan nahi du honek? Guk ulertzen dugun moduan – edo, hobe esanda, ulertu nahi 

dugun moduan; izan ere, ikuspegi hau Foucault-en irakurketa zeiharra baino ez da, 

Foucault-en bortxaketa –, eta nolabaiteko espektrologian oinarrituz, mamu ezberdinen 

etenik gabeko gorpuztearen aurrean geundekeela. Nietzsche-k Jainkoaren heriotzaren 

berri  eman  zigun,  heriotza  erreal  baten  berri;  baina  hil  den  horren  itzalak  –  edo 

mamuak – bi mendetan zehar irakatsiko zirela ere iragarri zuen. Ondorioz, Jainkoa hilik 

zegoen, baina bere mamuak bizirik jarraituko zuen, Modernitatean zehar makina bat 

gorpuzte ezagutu dituelarik. Azken batean, Freud-en umeak amarekin jolastu bezala 

jokatu  izan  da  gizakia  aita  zuen  Jainkoarekin.  Gizakiak,  aita  falta  zitzaionez, 

bakardadean egoteko jolasa asmatu zuen umeak bezala.  Umeak hari  bati  lotutako 

objektuarekin bezala – bota-berreskuratu –, gizakiak ez du benetan bakarrik jolasten, 

bestearekin  –  aitarekin  –  jolasten  baitu  beste  hori  bertan  ez  dagoen  arren.  Gizaki 

modernoaren jolasak, horrez gero, aitaren faltarekin daude loturik, desira bertaratzen 

duen absentziarekin. absentzia horrekin bizi ezin izan duenez, gizakiak asmatu izan du 

errealitateari  aurre  egin  ahal  izateko  mamu bat;  edo,  beste  modu  batera  esanda, 

gizakiak absentzia pairatu izan ez balu, ez zukeen aitaren mamurik sortuko, mamua 

bestearen absentzia sumatzen dugunean baino ez da agertzen-eta. Jainkoa hil bada 

ere, bere mamuan jarraitzen du bizirik nolabait. Ez al da, beraz, benetako heriotzarik 

gertatu? Bai, eta ez. Heriotza, heriotza da; baina – Lacan-en guda, guda da sintagman 

bezala  – hemen ez dago tautologiarik,  komaren alde bietako hitz biek ez dutelako 
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gauza bera esan nahi.  Hitz bien arteko tarteak ezberdintasunerako lekua uzten du, 

errepikapena ematen den unean biak bereizten direlarik – adierazlea errepikatzen den 

momentuan, adierazlea beste ezberdin bat bilakatzen da, gauza bat esatea eta gauza 

bera  errepikatzea  gauza  bera  izan  ezin  direlako  –.  Zentzu  honetan,  errealitatea, 

errealitatea  da esaterakoan  errealitatea  ez  da  guztiz  errealitatea esan  nahi  dugun 

bezala – errealitatea, lehen esan bezala, errealitatea eta mamua delako –,  heriotza,  

heriotza da esaten dugunean ere benetan esaten ari garena da heriotza ez da guztiz  

heriotza, heriotza eta bere mamua baizik – non  mamua, ondorioz, subjektuaren eta 

desiratzen duen objektuaren arteko zubia litzateke. Baina, mamua bera ere errealitatea 

da.  Mamua ez datorkigu bestearengandik,  ez dator  adierazlearengandik,  bestearen 

faltatik baizik –. Horrexegatik, Jainkoaren mamuaren heriotza ematen ez den bitartean 

ez da benetako heriotzarik egongo. Soilik mamua desagertzen denean desagertuko da 

adierazle  bien  arteko  tartea,  ezberdintasuna.  Baina,  zoritxarrez,  Jainkoaren  mamu 

gorpuztuek   –  eta,  ondorioz,  Gizakiaren  mamu  gorpuztuek  edo  gizaki  nagusiek  – 

jarraitzen  dute  gurekin  oraindik  ere,  makina  bat  formapean  bada  ere.  Gizakiaren 

mamuaren gorpuzteak baino ez zaizkigu geratzen,  Gizakia:  “Non aurkitu  dezakegu 

oraindik  itotzeko  itsaso bat?  Gizakian.  Ohitu  hori  entzuten da  ozenki  gure  garaian 

zehar” (Nietzsche, 2010, 78).

Nietzsche-k  ederki  ere  zekien  horrenbeste  deseatzen  zuen  mamuak  – 

gaingizakiak – itxaron beharko zuela horrenbeste luzatu behar zuen Jainkoaren itzala 

zendu arte.  Jainkoa hilik  zegoen,  baina Nietzsche ez zen gehiegi  fidatzen heriotza 

hartaz  –  ez  zen  behin  betiko  eta  erabateko  heriotza,  azken  batean  heriotzak 

espektroaren agerpenari ireki baitzion bidea –. Orain, gaingizakiaren etorrera posiblea 

izan  zedin,  ezinbestekoa  zen  Gizakiaren  heriotza  ere,  landara  eta  mamuaren 

bitartekoa den gizakiarena (Nietzsche,  2010,  115), artxiespektroarena – Derrida-ren 

arabera  (1998),  artxiespektroa  mamu  kapitala  da,  gizakia  bera  G  maiuskularekin. 

Gizakia  orokortasun  abstraktua  da  eta  gizakiak  orokortasun  horren  ordezkari 

errepresentazio  gisa baino dira existitzen.  Gauzak horrela,  ordezkari  diren gizakiak 

modu  fantasmatikoan  baino  ez  zaizkie  elkarri  agertzen,  mamu  bezala.  Gizakia 

artxiespektroa  Aita  den  bitartean,  gizateria  mamu  bilduma  bat  baino  ez  da  –. 

Gaingizakia etor zedin – Gizakiaz bestelakoa den beste zer edo zer –, Gizakiak zendu 

behar zuen nahitaez, baina hil berria zen Jainkoaren mamu gorpuztua zen Gizakiak bi 

mende  iraun  behar  zituen,  oraindik  ere.  Jainkoa  hil  zuen  Gizakiak  hil  behar  zuen 

Jainkoarekin  batera – Jainkoaren ideiak  ordezkatzen duen guztiaren baitan baitago 

Gizakia bera ere –,  baina lortu zuen gorpuztea, azkenik.  Paradoxikoa badirudi  ere, 

Jainkoaren heriotzak ahalbidetu zuen Gizakiaren agerpena – gizaki-jainkoak hartzen 

du Jainkoaren lekukoa –, heriotza horrek Gizakiaren heriotza suposatu behar bazuen 
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ere – Jainkoaren heriotzak jainko guztien heriotza behar zuen izan –. Hala eta guztiz 

ere, gure aburuz, hemen ez dago benetan paradoxarik, hildakoen eta bizidunen arteko 

nahaste-borrastea baizik;  Deleuze-n Foucault-i  jarraituz,  eta lehenago  esan bezala, 

Gizakia  ez  da  betidanik  existitu,  gizaki-forma ager  zedin  gizakiaren  barne indarrek 

harremanetan  egon  behar  zutelako  oso  bereziak  diren  kanpo-indarrekin.  Garai 

klasikoan,  ordea,  gizaki  finitua  infinituak  diren  kanpo-indarrekin  jartzen  da 

harremanetan,  gizakia  forma beharrean,  indar  batasun horrek Jainko-forma eratzen 

duelarik  (Deleuze,  2010,  159-160).  Modernitatean,  garai  klasikoan  ez  bezala, 

gizakiaren barne indar infinituak harremanetan jartzen dira kanpo-indar finituekin, soilik 

horrela  lor  baitezake  finitutasunaren  kontzientzia.  Soilik  finitutasun  horren 

kontzientziaren  jabe  izanik  lortzen  da  gizakia  forma,  Gizakia  –  eta,  Deleuze-k 

aldarrikatu  bezala,  hortxe  dago  Foucault-en  arrakasta:  bi  garai  bereiztea,  bakarra 

ikusten zenean –  (Deleuze, 2010, 163). 

Laburbilduz,  Jainko-forma  existitzen  den  bitartean,  ez  dago  gizakia  forma 

agertzerik. Baina, Jainko-forma desagertzen den unean, gizakia forma agertzen den 

une  berean,  gizaki-forma  beraren  heriotza  ere  ematen  da  –  Deleuze-en  arabera, 

heriotza hori hiru modutan gauzatzen da:  alde batetik, Jainkoa hiltzen den momentuan 

Gizakiak  galtzen  du  nortasuna  definitzeko  oinarria;  bestetik,  gizakia  forma 

finitutasunaren  tolesduretan  baino  ez  denez  eratu,  gizakiaren  baitan  heriotza 

sarrarazten  du;  eta,  azkenik,  indar  finituek  bizitzaren  antolakuntza-planoen 

sakabanaketaren bidez  baino ez  dute izanarazten Gizakia (Deleuze,  2010,  167)  –. 

Jainkoaren  heriotzak  ahalbidetzen  du  Gizakiaren  agerpena  baina,  hauxe  ere,  jaio 

bezain pronto zendu egiten da Jainkoaren heriotzarekin batera – Gizakiaren heriotzak 

mamu berri  baten agerpena  dakarrelarik:  Gizakiaren  mamua –.  Gizaki  modernoek, 

ezereza geroz eta handiago eta  jasangaitzagoa bihurtzen den neurrian,  Gizakiaren 

mamua  gorpuztea  bilatuko  dute  oinarriren  baten  bila.  Horrenbestez,  Jainkoaren 

heriotzaz  geroztiko  garaiak  ez  du  Gizaki-jainkorik  ikusiko,  Gizakiaren  mamuaren 

gorpuzte ezberdinak baizik – eta, gorputza dutenetik, Gizakiak dira hauek guztiak ere 

–.  Jainko-aita  behin  hilik,  Gizakiak  nahi  izan zuen hutsunea bete,  baina hauxe ere 

berehala  zendu  zenetik,  gizaki  modernoek  ekin  zioten  utzitako  lekua  betetzeari 

Gizakiaren mamua modu oso ezberdinetara gorpuztu zutelarik.  Beste modu batean 

esanda, Gizakia hil zen – heriotza, heriotza da, edo heriotza eta bere mamua – baina 

oraindik ere bizi da, gizaki modernoek ezin izan baitzuten heriotza hori ere onartu eta 

mamua gorpuzteari etengabe ekin ziotelako halabeharrez. Mamuaren gorpuzteak diren 

Gizaki  modernoek,  beraz,  utzi  diote  infinituak  eta  finituak  diren  kanpo-indarrekin 

harremanak izateari, azken forma hauek finitu-mugagabea bilakatu direlarik azkenean; 

indar-harreman  bat  zeinetan  mugatua  edo  finitua  den  elementu  kopuru  batek 
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mugagabea  den  konbinazio  anitza  sortzen  duen  (Deleuze,  2010,  169).  Gizakiaren 

mamuaren gorpuzte anitz – gizaki nagusiak – biziko ditu, horrez gero, Modernitateak – 

eta baita Hipermodernitateak ere, noski –.

Baliteke arrazoia izatea Zizek-ek zein Sloterdijk-ek esaten dutenean egungo 

gizakia  ez  dela  Modernitateaz  harago  dagoen  gizaki  berri  bat,  ezta  gain-gizaki 

nietzschetarra ere, Nietzsche-ren azkeneko gizakia baizik123; eta, ondorioz, ez gaudela 

Gizakiaren mamua berpiztu nahi duten gizakien garaian, Gizakiaren hilzoria bizi den 

garaian baizik. Halaxe uste dugu guk ere, arestian garatu bezala. Hipermodernitateak 

Gizakia kontzeptuaren heriotza egiaztatzen saiatzen bada ere, meta-narrazio guztiekin 

batera, oraindik ez dago Gizakia ez den – edo bere mamuaren bat – bestelako gizaki 

mota berri batez hitz egiterik, Modernitateko ikuspegi guztien heriotzaz hitz egiterik ez 

dagoen  bezala.  Hipermodernitateak  Modernitatea  agorturik  dagoela  esaten  badigu 

ere,  ez  du  oraindik  ezer  berririk  eskaini;  gauzak  horrela,  esan  daiteke, 

Hipermodernitate  honek  zera  adierazi  nahi  duela,  modernismoa  hilik  badago  ere, 

menderatzailea  dela  gure  mendebaldeko  gizarteetan;  baliteke  kontzientzia 

postmoderno  baterantz  abiatzen  hasiak  izatea,  baina,  momentuz  ez  da  aldaketa 

handirik gauzatu gizaki arruntetan. Hilzorian egonik ere, oraindik ere Gizakia bizi da 

azkeneko gizakien – gizatasunik gabeko gizakien124 – formapean, forma honek, era 
123 Nietzsche-k ederki ere iragarri zuen azkeneko gizakiaren etorrera mendebaldeko kulturaren 
ibilbidea ikusirik. Izaki odolgabe eta pasiorik gabekoa; bizitzaz nazkaturik eta amesteko ez-gaia 
den izaki koldarra; arriskatzen ez den eta edozelan ere babesa bilatzen duen gizaki gizatiarra, 
gizatiarregia. Zizek-en arabera, Nietzsche-k eginiko azkeneko gizakien deskribapenarekin bat 
dator  eguneroko  plazerekin  asetzen  den  mendebaldeko  kulturadun  egungo  gizakia  (Zizek 
2005, 36); hori baino ez du buruan, Zizek-en aburuz,  egungo azkeneko gizaki  nietzschetar 
horrek. Ez du nahi inork bere ametsak zapuztu ditzan eta, horrexegatik, denetan toleranteena 
izanik ere, ez du besteen akosorik edo zentzurarik onartzen. Ordenean aurkitzen du azkeneko 
gizaki  sadomasokista  faltsu  honek  bere  babesa  eta  ilusioa  asetzeko  behar  duen  guztia. 
Horregatik,  ordenaren  aurka  altxatzen  den  edozer  gauza  hartzen  du  areriotzat  eta 
arriskutsutzat. Azkeneko gizakiak egundoko beldurra dio sadomasokista egiazkoari, arriskatu 
nahi duen horri, eta beldura eta pasio ezberdinekin benetan gehiegi hurbiltzen zaion edozein 
gizakiari.  Bestea  errespetatuko  du  beti  ere  ordenaren  barruan  kokatzen  bada,  beste hori 
benetan  bestea ez  den  bitartean.  Gauzak  horrela,  simulakroen  garaian,  den-dena  dago 
baimendurik – beti ere arriskutsua den ororengandik urrun dagoen bitartean –. Lacan-i jarraituz, 
Dovstoievski-ren esaldi famatua hartu eta itxuraldatu egiten dugu; Jainkoaren heriotzaz gero, 
ez dago dena baimendurik, dena debekaturik, baizik. Jainkoaren heriotzaz gero plazera guztiak 
ditu gizakiak eskura, baina ziurtatu behar du hautatzen duen hori ez dela batere arrikutsua.  
Horrenbestez, gizakiaren hautaketa zeharo murriztu egiten da ia den-dena debekaturik egon 
arte, baina beti ere, den-dena baimendurik dagoenaren irudia emanik. Zizek-ek esan bezala, 
jada ez dute gizakiaren eskuetan uzten arriskua, jada ez dute esaten kafea edateko baina 
neurrian;  orain,  nahi  beste  kafe  edateko  esaten  zaio,  kafeak  ez  baitu  jada  kafeinarik,  
arriskutsua  izan  daitekeen ezer.  Laburbilduz,  opiorik  gabeko  opioa  –  eta,  ondorioz,  azken 
gizakia gizatasunik gabeko gizakia litzateke –. 
124 Gizaki  honek ez du gizatasunik.  Lehenik eta behin,  hutsik  dagoelako;  ikuspegi  honetatik 
garrantzitsuena ez da gizatasuna zer den argitzea, gizakia hutsik dagoela nabarmentzea baizik. 
Azken gizakia, lehenago esan bezala, Kinder arrautzaren modukoa da, itxura hutsa den maskor 
hustua. Ez da gizatasunik ez duela bakarrik, inolako esentzia, substantzia edo oinarri finkorik ez 
duela baizik – eta, ondorioz, gizatasunik ere ez –. Beste ikuspegi batetik, baina aurrekoari oso 
lotuta,  Gizakiari  suposatzen  zaion  gizatasunik  ez  dago,  husturik  egoteaz  gain,  ustezko 
gizatasun humanista hori itxurakeri hutsa delako. Gizakiak aldarrikatzen duen gizatasuna ez da 
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berean azpi-forma edo gorpuzte anitz har baditzake ere. Hala eta guztiz ere, arestian 

aipatu bezala, azkeneko gizakia edo sadomasokista faltsuarekiko oso bestelakoa den 

gizakiaren etorreraren beharra dugu, figura berri batena. 

Orain, zer nolako gizakia da etorri beharrekoa? Zer etorriko den esatea zaila 

edo  ezinezkoa  izanik  ere,  guk  zer  nahiko  genukeen  azalduko  dugu  hurrengo 

kapituluan; edo, saiatuko gara behintzat, ez baitu konponbide errazik. Hutsik dagoen 

gizakiaz oso bestelakoa den gizakia beharrezkoa zaigu, baina nola eman diezaiokegu 

substantziarik etorri behar duen gizaki berriari balio-basamortu bati egin behar dionean 

aurre? Horixe da gure erronka.

benetako gizatasuna, horren suzedaneo bat baizik; oso erreala dela esaten eta sinestarazten 
bazaigu ere, gizatasun hori birtuala baino ez da, simulakroa. Alde batetik, kafeinarik gabeko 
kafearekin gertatu bezala, gizakia ere gizatasunik gabeko gizatiarra delako, jada gizatasunak 
omen zituen ezaugarri beldurgarri eta arriskutsuenak ez dituelako. Horixe sinestarazten digute 
behintzat; eta, bestetik, larriena zera da, Humanismoak definitutako gizatasunak omen dituen 
ezaugarri  onuragarriak  direla  benetan  desagertu  direnak  –  Humanismoa  bera  da  krisian 
dagoena, Heidegger-ek erakutsi zuen moduan (2001) –.
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3. ONDORIORIK GABEKO EZTABAIDA ILDO IREKIAK

Atal honetan tesian planteatu diren arazoek eta eztabaidek nondik joko duten 

igartzeko ahalegina egingo dugu. Ez da izango, beraz, ondorio itxien atala. Tesiaren 

ondorioak iritzi edo planteamendu burutu batzuk izan beharrean, eztabaida-ildo irekiak 

direlako; hau da, tesian jorratu ditugun gaiei buruz gogoeta hau egin ostean ikerlari 

honi hainbat eremu edo ildo ireki zaizkion neurrian, horietan jarraitzeko asmoa dauka. 

Are  gehiago,  uste  dugu neurri  handi  batean eztabaida-ildo  horiek  ikerlariarenak  ez 

ezik, jendarte osoarenak ere izango direla, badirela. Izan ere, puri-purian ditugun gaiak 

baitira posthumanismoa deritzon ideia, diskurtso eta praktiken multzoak nola eragingo 

dion  gizakiaren  idealari  eta  zein  oinarritan,  oinarririk  behar  badu,  eraikiko  den 

komunitate etikoa. 

Gogora  ditzagun,  hala  ere,  tesiaren  ildo  nagusiak. Modernitatean  botere-

harremanak matrize  sadomasokista  izendatu  dugun  harreman-logika  baten arabera 

eratzen dira, sexualitatearen esparruan izaten diren harremanen oinarri den matrize 

sadomasokista sexualaren analogoa dena, zeinen arabera, alde batetik, harremanaren 

alde biek elkar behar dute eta, bestetik, antagonikoa den besteari derrigorrez loturik 

egon  beharra  izanik  ere,  menderatuak  ulertu  du  badagoela  harremanari  buelta 

ematerik. Gauzak horrela, matrize horren araberako gizaki mota jakin bat ekoiztuko da 

nagusiki Modernitatean – oraindik ere gizaki aurremoderno anitz badago ere –, gizaki 

aurremodernoarekiko oso bestelakoa den gizaki mota. Orain, gizaki mota hori ez dago 

modu bakarrean definitzerik, aurpegi ezberdin asko erakutsi baititzake; eta, hala eta 

guztiz  ere,  badira  botere-nahiaren arabera nabarmentzen diren bi  aurpegi  ezberdin 

nagusi.  Alde  batetik,  harreman  sadomasokistan  murgildurik  eroso  bizi  den  gizaki 

moderno  neurotiko  edo  erreaktibo  batekin  topatuko  ginateke,  zeinek  menderatu-

masokista edo menderatzaile-sadikoaren paperak bete ditzakeen. Bestetik, dialektika 

sadomasokistatik aldentzea edo askatzea bilatzen duen gizaki moderno histeriko edo 

aktiboarekin topatuko ginateke, menderatu zein menderatzailea izateari uko egin nahi 

dion izpiritu askea. 

Hipermodernitatean, aldiz,  botere-harremanak bestelako logika baten arabera 

dira  eratuak –  matrize  sadomasokista  hipermodernoaren  arabera  –;  eta,  ondorioz, 

bestelako gizaki mota bat ere ekoizten da nagusiki – Hipermodernitateak, oraindik ere, 
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gizaki  moderno  asko  ezagutu  behar  baditu  ere  –:  gizaki  sadomasokista,  sadiko 

masokista zein biak aldi berean izan daitekeena. Gizaki hipermodeno berriak aurreko 

gizaki  modernoak  ikusi  nahi  ez  zuen  egia  ezagutzen  du  jada,  boterea  ez  dela 

menderatzailearen  jabetza  bat,  gorputz  guztietatik  bidaiatzen  duen zera  baizik  eta, 

ondorioz, batetik, ez dela menderatzaile izan behar botereduna izateko eta, bestetik, 

ikusezintasunaren  artea  erabili  dezakeela  zalantzapean  egotea  ekiditeko.  Gizaki 

hipermodenoak – sadomasokistak – ulertu du, azkenik, ez dagoela harremanari buelta 

eman beharrik, ez dagoela zertan sadiko gisa agertu benetan boteretsua izateko. Hala 

eta guztiz ere, berriz ere, ez dago gizaki unitario batetaz hitz egiterik, egungo gizaki 

sadomasokista  antzezle  hutsa  baita,  hamaika  aurpegi  izan  baititzake,  zeinetan  bi 

aurpegi (psikismo) ezberdin eta antagoniko bereiz eta nabarmendu daitezkeen. Gizaki 

moderno  neurotikoak  lekua  utzi  dio  gizaki  sadomasokista  faltsu  bati,  histerikoak 

benetako gizaki sadomasokista bati utzi dion bezala. Lehenengoak, bere aurrekariak 

ez bezala, ez du bilatzen harremanari buelta ematerik, biktima zein martiria izatearen 

onurak ezagutzen baititu. Bigarrenak, bestetik, bere aurrekariak ez bezala, uko egin dio 

askatasunarekin  amesteari,  jakin  baitaki  ez  dagoela  harremana  saihesterik,  eta, 

ondorioz, jarkitzeari eta bide berriak ahalbidetzeari ekin dio. 

Arazoa zera da,  desertu hipermodernoak  Brujularik  gabe galdurik  utzi  duela 

gizaki sadomasokista, hutsik. Gorputz hustu  desiatzailea den gizaki sadomasokistak, 

hala eta guztiz ere, betea izatea desiratzen du, bestearekin harremanetan egotea eta 

munduan iparrorratzik topatzea: zentzuren bat aurkitzea. Baina, nola bilatu zentzuren 

bat zentzu-eza nagusi den garai batean? Non bilatu zentzu edo oinarri hori fundamentu 

oro  zalantzapean  dagoenean?  Nola  balio  moderno  zaharkituetara  jo  barik  eta 

bestelako alternatiba sendorik aurkeztu ez denean? Zelan fundamentatu dezake etika 

bat,  komunitate  bat,  estetika  nagusi  den  garaian?  Nola  sortu  dezake  gizaki 

hipermoderno  sadomasokistak  komunitate  etikorik  zentzu  bakarra  eta  nihilismoa 

saihestuz? Nola eratu dezake komunitate etiko hipermodernoa? Ba al dago eratzerik? 

Ba al dago eratzearen beharrik? 

Galdera  asko  eta  guztiz  erantzuteko  modurik  ez  dela  jakinda,  azken  atal 

honetan erantzuteko ildo batzuk datoz, gehienetan erantzunik gabe; baina gure ustez 

ildo/eremu  horietan  ahaleginduko  dira  erantzuna  asmatzen.  Arestian  esan  dugun 

bezala, tesian zabaldu diren galdera guztiei ez diegu hemen erantzun itxia eman nahi; 

hori  ezinezkoa izanik,  tesiaren adarrak zabalduko dira azken atal  honetan.  Ondorio 

bakarra, agian, ildo horiek eztabaida sozial eta filosofiko askok nondik nora joko duten 

seinalatzen dutela izan daiteke. Ez da, hortaz, ezer ixteko unea, bai, ordea, eztabaida-

eremuak irekitzeko unea.
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3.1. POSTHUMANISMOAREN ETORRERA. ORTZEMUGA BERRIAK. 

XVIII  mende  amaieran  eta  XIX  hasieran,  mugimendu  ilustratuaren  eskutik, 

agertzen da Humanismoa deritzon korronte filosofikoa, zeinek gizakia gidatzen duen 

moral unibertsalaren existentzia aldarrikatzen zuen, bere iritziz gizaki guztiak baitziren 

modu  berean  askeak  eta  parekoak.  Ezin  da  ukatu,  eragin  errenazentistaz  zein 

greziarraz  atondurik,  mendebaldeko  Humanismoa  bilakatu  dela  garai  modernoaren 

oinarri  sendoa,  gizakia  munduaren  eta  logosaren  zentroan  jarriz.  Baina,  zientzia 

moderno oro  Humanismo horrengandik  sortu  bazen ere,  oinarri  sendoa izanik  ere, 

denborarekin proiektu humanistaren mugak agertuz joan dira; eta, nola ez, haren aurka 

altxatu  zen  mugimendu  posthumanista  eta  antihumanista  ere  –  edo,  behintzat, 

Humanismoaren proiektuaren kontra agertzen zen pentsalari talde heterogeneo bat –. 

Antihumanismoa,  horrenbestez,  gizakia,  gizateria zein  giza  natura bezalako 

kontzeptuen aurka agertu zen sutsuki, abstrakzio hauek guztiek, erlatibotasun historiko 

zein  metafisikoak  direnez,  baztertuak  izan  behar  zutelako  halabeharrez.  Gauzak 

horrela,  antihumanismoak  –  edo,  beharbada  zuzenago  litzateke  Posthumanismoa 

izendatzea; halaxe egingo dugu guk, Sloterdijk-ek esan bezala, ez baitugu izen honen 

bidez  mugimendua  misantropoa  denik  esan  nahi  –,  Nietzsche-k  XIX.  mendean 

aldarrikatutako Jainkoaren heriotza eta gero,  Gizakiaren heriotza aldarrikatuko zuen 

XX. mendean – XXI. mendean ere, Posthumanismoaren inguruko eztabaidak mahai 

gainean jarraitzen duelarik –. 

XIX.  mendean – Nietzsche-k hasitako kritikari  jarraipena emanez –,  Marx-ek 

giza-eskubideetan  oinarrituriko  emantzipazio  politikorako  proiektua  kritikatu  zuen 

gogortasunez, funtsean, azken honek horrenbeste kritikatzen zuen gizatasun-ezaren 

sintoma bilakatu baitzen. Marx helduarentzat, gizateria abstrakzio irreala baino ez zen, 

oinarritzat  zituen  eskubideak,  justizia  zein  berdintasuna  ere  abstraktuak  zirelako; 

ustezko  xedearen  kontra,  aldarrikapen  abstraktu  hauen  bitartez  muturreko 

desberdintasunak  areagotzen  zituelako  errealitatean.  XX.  mendean,  beste  ikuspegi 

bati  helduz,  Freud-ek  proiektu  humanistak  aldarrikatzen  zuen  gizakion  autonomia 

arrazionala jarri  zuen zalantzan gizakia nahi irrazional eta inkontzienteek bultzatzen 

zutela  aldarrikatu  zuenean.  Mende  berean,  Heidegger  ere,  Brief  über  den 

Humanismus lanarekin,  Humanismotik  urruntzen da azken hau filosofia  metafisikoa 

zelako,  saihestu  beharreko  idealismoa  –  ez  hori  bakarrik;  Heidegger-ek  ezin  zuen 

onartu Kant-en autonomia, gizakiak izaki historiko zein sozialak baitziren bere ustetan 

–.  Althusser-ek  ere,  zentzu  berean,  kontzientzia  indibidualaren  zein  subjektuaren 

filosofiaren aurka egin zuen harreman sozialei lehentasuna eman nahian; bere ustez, 

gizabanakoa  gizarteak  sortzen  edo  ekoizten  zuelako  bere  irudira.  Althusser-en 
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antihumanismoak,  marxista  humanisten  aurka,  historiaren  ibilbidean  gizakiaren 

ekintzek  izandako  garrantzia  gutxiestea  zuen  xede  –  gizakiak  baino,  masak  egin 

zuelako historia –. Postestrukturalistek Althusser-en antihumanismoari  jarraitu zioten 

giza ekintza ukatuz. Foucault-ek berak gizakiaren heriotzaren beharra ere aldarrikatu 

zuen,  lehenago  Jainkoarekin  gertatu  bezala.  Baina,  uste  zabalen  aurka,  Badiou-k 

adierazi bezala (2005), Foucault, Althusser zein Lacan bezalakoen aldarrikapenek ez 

zuten  axolagabekeria  edo  zinismoa  aldarrikatzen,  aurkakoa  baizik.  Bakoitza  bere 

modura,  guztiak izan ziren kausa hobe baten aldeko militante sutsuak.  Foucault-ek 

sendotasunez  kritikatu  zituen  garaiko  presondegiak,  adibiderako;  Lacan-ek 

psikoanalisiaren  orientazio  arautzaileak  zein  american  way  of  life diskurtso 

menderatzailearen aurka egin zuen – Horrenbestez, uste dugu gizakiaren heriotzaren 

aldarrikapena guztiz bateragarria dela ezarritako ordenarekiko kritikarekin zein iraultza 

edo matxinadarekin –.

Esan bezala, asko izan ziren Bigarren Mundu Gerraren aurretik zein ondoren 

Humanismoari  eginiko  kritikak,  baina  gerra  horrek  suposatutako  hondamendiarekin 

etorriko zen azkenik Humanismoaren krisi sakona, Beaufret eta Heidegger-en arteko 

idatziek erakutsi bezala. Beaufret-en galderak –  zelan eman diezaiokegu berriz ere  

zentzua humanismo hitzari? –, Heidegger-ek esan bezala, batetik Humanismoak bere 

zentzua galdu zuela erakusten zuen eta, bestetik, Beaufret-ek oraindik ere Humanismo 

hitza  kontserbatu  nahi  zuela.  Ordutik,  asko eta asko izan  dira  gai  honen  inguruan 

eztabaidatu  izan  dutenak.  Zenbaitek,  Beaufret-ek  egin  bezala,  Humanismoaren 

gainbeheraz goibeldu eta tristatzearekin batera saiatu izan dira Humanismoari zentzu 

berria  ematen.  Beste  batzuek,  ordea,  Humanismoaren  heriotza  egiaztatu  eta 

Posthumanismoaren etorrera aldarrikatu dute. Humanismoaren inguruko hausnarketa 

beharrezkoa dela aitortzen duten Sloterdijk zein Agamben125 bezalako pentsalari anitz 

egonik  ere,  polemika esanguratsu eta ezagunena Sloterdijk-ena da,  zalantza izpirik 

125 Kojeve-ren hitzei jarraituz, Agamben-ek esaten du historiaren amaieran gizakia desagertzea 
ez dela inondik inora katastrofe kosmikoa, ezta biologikoa ere, mundu naturalak betidanik izan 
dena  izaten  jarraituko  duelako;  horrexegatik,  gizakiak  jarraituko  du  izaten  naturarekin 
harremanetan dagoen animalia; gizakiaren desagertzearekin Gizakia bera baino ez litzateke 
desagertuko, objektuari kontrajartzen zaion objektua (Agamben, 2010, 16). Baina, gizakiaren 
desagertzea  ez  da  termino  baten  desagertze  hutsa,  desagertze  horrekin  batera  giza 
hizkuntzarena ere ematen delako – horrez gero, gizaki berriak komunikatzeko bide berriak izan 
beharko lituzke, erleek erabiltzen duten hizkuntz bisualaren parekoa, adibidez (Agamben, 2010, 
20) –; benetan eztabaidatu behar dena Gizakia eta Humanismoa dira, ondorioz, bide berriei 
ekiteko, non, bide berriek atzean utzi behar dituzte, ezinbestean, lehenagoko elementu naturala 
eta dibinoa gizakia modu ezberdinetan pentsatu ahal izateko. Bere ustez, bizitza naturala zein 
bizitza  gizatiarra  modu perfektuan gainjartzerik  balego,  gizakiak  eta  animaliak pentsaezinak 
bilakatuko  lirateke;  bien  arteko  muga  zahar  hori  da,  azken  batean,  berak  post-historian 
birpentsatu nahi duena (Agamben, 2010, 35). Gauzak horrela, ia denaren amaiera edo heriotza 
gertatu denean, Agamben-entzat, geratzen zaigun eginbehar serio bakarra bizitza biologikoaz 
zein  honen gestio  osoaz arduratzea litzateke;  hau da,  gizakiaren animaltasunaz arduratzea 
(Agamben, 2010, 99).
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gabe.  Regeln für den Menschenpark. Ein Antwortschreiben zu Heideggers Brief über  

den  Humanismus  lanean  esan  bezala,  Humanismoa  hilik  dago  eta,  ondorioz, 

norbanakoaren zaintzarako erregela berriak aldarrikatzen ditu – Platon-ekin hasi eta 

Heidegger-enganaino heldu diren bezaketa eta ekoizpen politikekiko oso bestelakoa 

den zer edo zer –. Heidegger-en 1946ko  gutunari erantzuna den aipatu lanean, bat 

egiten du Sloterdijk-ek Heidegger-ekin Humanismoaren garaia agorturik dagoela eta 

harago joan beharra dagoela esatean. Autoreak dioenez, Humanismoak basakeriatik 

atera  nahi  izan  zuen  gizakia  alfabetatzearen  bidez,  irakurketaren  oinarri  zuen 

bezaketaren bidez; izan ere, Humanismoaren gai nagusia gizakiaren bezaketa baino 

ez da, Humanismoak uste baitzuen, gizakia eraginen menpe bizi den animalia denez, 

gizakiei  egokiak  diren  eraginak  helarazteko  saiakera  behar  zuela  izan  (Sloterdijk, 

2006b, 32-33). Sloterdijk-ek, Foucault-i eta Deleuze-ri jarraituz, uste du beharrezkoa 

dugula  ulertzea  gizakia  produktua  dela,  programazioen  eta  bezaketen  efektua. 

Humanismoaren garaiak giza hazleen arteko borroka bizi izan du, bezaketa eredu eta 

proiektu  ezberdinen  arteko  guda;  baina,  garaia  agorturik  dago,  Humanismoaren 

protokolo teorikoak zein ekoizpen-baldintzen amaieraren aurrean gaude eta gizakiak 

aurrera baino ezin du begiratu. Humanismo hitza baztertu beharra dago, ezinbestean 

(Sloterdijk,  2006b,  40-43);  Gizakiak  etengabe  egin  beharko  du  aurrera  munduaren 

irekieraren aurrean, Sartre-ren existentzialismoak erakutsi bezala, gizakia aske izatera 

derrigorturik  baitago.  Geroz eta ugariagoak dira hiri  postmodernoetan irla  nomaden 

moduan bizi diren gizabanakoak, jada itzulerarik ez duten azken-gizakiak (Sloterdijk, 

2006,  96);  horrexegatik,  larriminak  jota,  gizakiak  etengabe  asmatu  eta  berrasmatu 

behar du bere burua, jakinda ez duela sekulan aurkituko oinarri gisa erabil dezakeen 

egia absoluturik. Hortaz, gizakiak hautatu behar du, hautatze bakoitzean bere burua 

ere  aukeratzen  duelarik  –  izan  ere,  gizakiak  ez  du  naturarik,  historia(k)  baizik  –. 

Horretarako beharrezkoa da azken-gizakion lehendabiziko politika eredua hiperpolitika 

izatea, apustu berria. Aurrekaria den gizakia abiapuntu izanik, etorri behar duten gizaki 

berriei  ireki  behar  diete  bidea  azken-gizakiek.  Baina,  pentsalariak  esan  bezala, 

Nietzsche-ren  pentsamenduetan  pisutsuena  den  betiereko  itzulerari  jarraituz, 

hiperpolitika  paleopolitikaren  jarraipena  litzateke  beste  bide  batzuetatik;  edo,  beste 

modu  batean  esanda,  azken-gizakien  gizarteak  ez  du  erraz  baztertuko  gizakion 

errepikapenaren arte zaharra (Sloterdijk, 2006, 102-103). Gure garaiak ekoiztuko ditu, 

beraz, lehenago gertatu bezala, bi gizaki mota: sortzaileak eta imitatzaileak – baina, 

oraingo honetan, sadomasokista benetakoak eta sadomasokista faltsuak bilakaturik –. 

Postmodernismoak  Egia  kolokan  utzi  zuenetik,  zaila  egiten  da  egun  Egia 

badela defendatzea – zentzu berean, ezin da esan Etika bakarra dagoenik,  gizarte 

guztiek  etikaren  bat  baldin  badute  ere,  azkeneko  desadostasun  etikorik  badelako, 
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nonbait. Horrez gero, ez dago eztabaida etikoak metodo zientifikoen bidez konpondu 

edo ebazterik –; baina, honek ez du esan nahi egia ezberdinak ez daudenik – izan ere, 

gizabanako orok du egiaren bat euskarri –. Gauzak horrela, egia definitzeko borrokan – 

egia  beti  doa  ihes,  antzemanezina  da;  horrez  gero,  egiaren  ordez  fedea  esan 

genezake, “hau egia da” esaten dugunean “hau nire fedea da” esaten baitugu azken 

batean; eta, ondorioz, egia definitzeko borrokaren ordez fede borroka erabil genezake 

–,  egia botere-tresna bilakatzen da nahitaez – bezaketa-tresnak zein erresistentzia-

tresnak –. Egia edo fede batzuk ezarriak diren bezala, beste egia batzuk erresistentzia-

tresna gisa erabiliak dira; eta, sadomasokista faltsuak ezarritako egiei jarraitzen dien 

bitartean, sadomasokista egiazkoa ezarria izan zaion – eta bezaketa helburu duen – 

egiarekin apurtzen saiatuko da, erresistentzia-tresna gisa erabil  dezakeen bestelako 

egiaren bati lotzeko. Harreman-zirkulu zein komunikazio-esparru bakoitzak bere egia 

propioak ekoizten ditu,  gainontzeko esparru zein zirkuluekiko oso bestelakoak diren 

egiak, bestetik. Baina, zirkuluak hauskorrak direnez, eta egun gizakion arteko geroz 

eta  sendoagoak  eta  trinkoagoak  diren  neurrian,  gizabanakoak  beste  zirkulu  edo 

esparruetan  sartzeko  zein  beren  eragina  jasotzeko  aukera  du;  hots,  gizabanako 

sadomasokistak  ezarria  izan  zaion  egiari  uko  egin  diezaioke,  horrek  egundoko 

esfortzua eskatzen badu ere. Globo osoa elkar komunikaturik izanik, sadomasokistak 

ulertu du azkenik berea ez dela egia bakarra, Egia edo benetako egia, eta badagoela 

bestelako  egiarik  edo  mundu-ikuskerarik.  Horrenbestez,  sadomasokista  faltsuak 

protokoloen bidez ezarritako egiak jarraitzen baditu, ostera, sadomasokista egiazkoak 

bestela pentsatzen ikasi behar du, orain arteko bestelakoa den politika egiten – non 

politika  egiteak  jende-artekoa  sortzea  esan  nahi  duen,  etengabeko  isurian  dagoen 

biltzeko modu berriak asmatzea; ezarritako egia kolokan jartzea arau berriak asmatuz 

–.  Egungo  egitura-eredu  nagusia  bilakatu  denez  harreman  sadomasokista, 

elkarmenderakuntza,  ez  dago  jada  bakardadean  aritzerik  eta  ezarritakoaren  aurka 

altxatu nahi dutenei sare-egitura berriak sortzea baino ez zaie geratzen. Eta hala eta 

guztiz ere,  paradoxikoki,  inoiz baino lotuago egonik ere, elkar menderakuntzak edo 

sadomasokismoak ez ditu gizabanakoen arteko komunikazio-bideak sendotu,  ez du 

interaktibitatea indartu,  inter-pasibotasuna  baizik.  Egun,  gehiengoak,  sadomasokista 

faltsua den neurrian, nahiago du ezarritako egiari jarraitu edota besterik gabe ezer ez 

egin;  pasiboa izan,  azken finean.  Sadomasokista  egiazkoak,  kontrara,  jada iraultza 

handietan  zein  askatasun  eta  autonomia  modernoan  sinesten  ez  duenez, 

ezinezkoaren politikari ekin beharko dio ezinbestean; oso bestelakoa den – beharbada 

ezinezkoa  –  zer  edo  zer  berria  asmatu  behar  du;  sadomasokista  faltsua  bezain 

mendeko ez den gizaki eredu berri bat ekoizteko egia berriren bat. Baina, egia berriren 

bat sortu edo ahalbidetu ahal izateko, aurreko egiaren batekin amaitu beharra dago 
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nahitaez, Judith Butler-en esanetan, Foucault-i jarraituz, subjektua hasi egiten delako 

beti ere kanpo botereren baten mendean (Butler, 2001, 12). Hegel-ek zein Nietzsche-k 

ikusi  bezala,  subjektuaren  lehendabiziko  identitatea  eratu  egiten  da  beti  kanpo 

botereren  baten  mende  aurkitzen  denean.  Sadomasokista  faltsuak,  beldurrak  jota, 

nahiago du mendean bizirautea ez-bizitzea baino;  baina,  sadomasokista egiazkoak, 

kontrara,  menderatzailetzat  duen  boterearekin  bat  egiten  ez  duenez,  askatu  nahi 

duenez,  zilborrestea ukatu behar du nahitaez, ezinezkoa baitzaio menderatzaileekin 

lotura gartsu eta sendoa izatea. Ondorioz, sadomasokista egiazkoa sortzen da behin 

menderakuntza ukatu eta gaitzesten duenean,  jatorrizko identitatearekiko  ezberdina 

izan nahi duenean, bestelako egia bat sortu nahi duenean, horretarako, lehendabizi, 

hutsunea sortu behar duelarik, noski. Sadomasokista egiazkoak bere buruaren aurka 

egin behar du bestelako zer edo zer izan ahal izateko. Hala eta guztiz ere, gizabanako 

batek bere buruaren aurka egiten duenean, iraganarekin amaitu nahi duenean, zer edo 

zer  ezberdina  izateko,  bestelako  egiaren  batekin  egin  behar  du  topo  nahitaez,  ez 

baitago  gizabanakoarengan  ontologikoki  garbia  den  nahi  pururik.  Sadomasokista 

egiazkoak,  kanpo boterearekiko zilborrestea moztu nahi duen neurrian,  ez dio bere 

buruari galdetu behar zein den benetan apurketaren ondorioz, etorkizunean zer izan 

daitekeen baizik. Foucault-ek adierazi bezala, gaur egungo helburua ez da benetan nor 

garen ikertzea eta aurkitzea, bagarena ukatzea eta errefusatzea baizik. Sadomasokista 

benetakoak, horrenbestez, jasotako egiengandik askatzeko eta haiei aurre egin ahal 

izateko  hustu  beharra  du,  hutsunea  baita,  esan  bezala,  subjektuaren  jaiotze-unea; 

sadomasokista  benetakoak ekin  behar  dio  hutsunean  sarturiko  mina onartzeari  eta 

subjektu  izateari.  Ataka  honetatik  ateratzeko  modu  bakarra  da  zer  edo  zer  berria 

asmatzea  iraganarekin  apurtzeko.  Inposatu  zaion  indibidualtasun  ereduen  aurka 

altxatu eta, ukapena abiapuntu izanik, subjektibotasun eredu berriak asmatzeak izan 

behar du benetako helburua (Butler, 2001, 114). 

Historian zehar mamuekin jolasean ibilitakoak ugariak izan badira ere, baliteke 

arrazoia  izatea  Sloterdijk-ek,  oraingo  honetan  ere,  esaten  duenean  mundua 

geografikoki  agortuta  dagoela,  eta,  ondorioz,  proiektatzea eta asmatzea ortzemuga 

agortezinetan agertzen zaizkigula.  Den-dena agorturik agertzen denean,  ematen du 

ezinezkoa  dena asmatzeari  ekin  behar  diola  sortzaileak,  sadomasokista egiazkoak, 

orain arte ikusia ez den modu ezberdin batean batzeko erak (Sloterdijk, 2007, 142). 

Karl  Popper-ek  esan  bezala,  etorkizunak  zer  ekarri  dezakeen  pentsatzea  posiblea 

egiten bazaigu ere, horrenbeste dira aukerak non prognosi zuzenak ezinezkoak diren. 

Aukera ezberdin guztiak aurreikusten saiatu behar dugu, jendeak uste baino irekiago 

dagoelako  etorkizuna;  gauza  handiak  egiteko  modurik  ez  badago  ere,  pesimistak 

izateari utzi behar diogu zer edo zer, oso txikia delarik ere, egiteko (Popper, 2008, 24-
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25). Edozerk lagundu dezake etorkizun ezberdinak ahalbidetzen, Guattari-k berak ere 

esaten duen bezala, existitzen denaz oso bestelakoa den diskurtso bera ere ekintza 

bat  izan  daitekeelako,  existitzen  den  horren  suntsipena  ere  ekar  dezakeelako 

(Guattari/Negri,  1999,  20).  Sadomasokista  faltsuak,  protokoloen  babesean 

narkotizaturik, energia minimoetan dauka, daukan apurra bere ezinegona edo larrimina 

nola baretu hausnartzen agortzen baitu, eta, ondorioz, imitatzera mugatzen da une oro. 

Sadomasokista egiazkoak, Sloterdijk-ek  Im Weltinnenraum des Kapitals lanean  esan 

bezala  gizakia  energia  eta  zuhurtasuna  nahasketa  den  neurrian,  energia  beti 

maximoetan eduki  behar  du etengabean jarkitzen delako,  menderatzaileen konjurei 

aurre egin behar dielako, beti ere atzeman eman nahi izango diotelako. Dena dago 

asmatzeke (Badiou, 2006, 68).

3.2. NIETZSCHE ETA OSASUN HANDIAREN GARAIA.

Eta hura izango da eguerdi handia, gizona bere ibilbidearen erdian 

aurkituko denekoa animalia eta gaingizonaren bitartean eta arratserako bere 

bidea itxaropen gorentzat ospatuko du: zeren goiz berri baterako bidea baita 

(…) Hil dira jainko guztiak: orain gaingizona bizi dadin nahi dugu. – Hauxe 

izan bedi noizbait  eguerdi  handian gure azken nahia! – (Nietzsche, 1992, 

96).

Nietzsche-ren pentsamendua hona ekartzen baldin badugu, egun, oraindik ere, 

proiektu nietzschetarrak zer edo zer eskaini diezagukeelako baino ez da; beste modu 

batean  esanda,  Nietzsche-ren  pentsamenduan  –  Nietzsche-ren  espektroetan;  edo, 

hobe  esanda,  beraietariko  batean  –  egungo  arazoei  aurre  egiteko  modua  aurkitu 

daitekeela uste dugu. Alde batetik, arestian Humanismoaren inguruan aipatu kritikan 

zeresan handia izan duelako;  eta bestetik,  are garrantzitsuago,  bere  espektrologiak 

bide berri bat eskaintzen digulako. 

Baliteke mugimendu posthumanistaren sorburua Nietzsche-ren pentsamenduan 

aurkitzea  bereziki  –  berau  sorburu  bakarra  ez  bada  ere;  izan  ere,  garaiko  teoria 

eboluzionistek  ere  eragin  omen  zuten  nabarmenki  –,  1878an  argitaratutako 

Menschliches,  Allzumenschliches lanak  garaian  sorturiko  polemika  ikusirik. Aipatu 

lanak agertu bezala, Gizakiaz gogaiturik zegoen Nietzsche – eta hala eta guztiz ere, ez 

zen misantropo bat, zenbaitek horrela ikusi nahi izan badute ere –,  komunitaterik ez 

dutenen  komunitateko partaide  diren  bestelako  izpiritu  kritikoak  bezala,  eta, 

horrexegatik, Osasun Handiaren nahia du, beharra: ez soilik eduki daitekeen osasuna, 

etengabe lortu behar den osasuna baizik; egunero beragandik askatu eta gero berriz 
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ere lortu beharra dagoen osasuna; inork oraindik aurkitu ez duen muga ezezagunak 

dituen  herrialdea,  izpiritu  askeentzako  saria.  Izan  ere,  jada  gizaki  hauek  ez  dira 

ezerekin  asetzen.  Nola  ase?  Osasun  gaingizatiarrarekin  baino  ez,  gehienetan 

gaingizatiar  gisa  baino  ez-gizatiar  gisa  agertzen  delarik  ere.  Osasun  Handiarekin 

letorke  seriotasun  handia,  politika  handia…  tragediaren  hasiera  (Nietzsche,  1998, 

216). Helburua ez da, beraz, gizateria, gaingizakia baizik; behin eta berriro oztopoak 

gaindituz  eta arriskatuz bere burua etengabe gainditu nahi  duen gizakiaz haragoko 

gizakia. Nietzsche-ren tragedia ez da, orduan, Aristoteles-en bide medikoa, ezta Kant-

en ederrarekiko ikuspegi desinteresatua; ezta Schopenhauer-ek aldarrikatutakoa ere; 

Deleuze-k esan bezala, izaera tragiko hau botere-nahiaren estimulazioa baino ez da 

(Deleuze,  1971,  144),  betiereko  itzuleraren  baieztapena,  bizitza  bere  alde  on  eta 

txarrekin maitatzea; amor fati (Nietzsche, 1993, 54). Horixe zen, Nietzsche-ren ustez, 

Modernitateko gizaki eroen azkeneko helburua, gaingizakiaren etorrera ahalbidetzea; 

eta  nola  ez,  gaingizakiaren  etorrerarako  beharrezkoa  zen  gizakiaren  heriotza. 

Errealitateak agerian uzten du gizakien arteko eredu aniztasuna; horrexegatik, berak 

ez  zuen  moralisten  antzera  gizakiak  modu  batean  edo  bestean  izan  behar  zuela 

aldarrikatu nahi, ezberdina izateko aukera baizik (Nietzsche, 1999, 69). Etorri behar 

duen gizakiak askea izan behar du, non askatasuna gizakiak ez duen hori den, nahi 

duen hori, konkistatu beharreko hori – Askea izateak, gizabanako gisa erantzuteko gai 

izatea esan nahi du, ezberdinagoa bilakatzea. Askea izateak, borroka eta garaipena 

maite  duten irrikak  zoriontasuna  bezalako  irrikei  gailentzen  zaizkiela  esan nahi  du; 

aske izateak,  ongizatearen eredu nazkagarriari  aurre  egitea esan nahi  du;  gerlaria 

izatea (Nietzsche, 1999, 132-133) –. Deleuze-ri jarraituz, gizakiak bizitza gatibu bihurtu 

zuen  moduan  –  lehenago  Jainkoaren  ideiaren  itzalpean  egin  bezala  –, 

gizakiarengandik  berarengandik  askatu  beharko  du  bizitza  etorri  behar  duen 

gaingizakiak.  Horrenbestez,  gaingizakia  indar-harreman eredu  berria  litzateke;  edo, 

bestela,  Foucault-i  jarraituz,  gaingizakia  gizakiaren  desagerpena  baino  gutxiago  da 

baina kontzeptu aldaketa hutsa baino askoz gehiago:  forma berriaren etorrera da – 

beharbada batek  baldintzatua  –,  zeinetan  aurrekariekiko  oso  bestelakoa  izango 

denaren  itxaropena  dugu.  Modu  batean  edo  bestean,  bakardadeagatik  edota 

eromenagatik  –  edo biengatik  –,  Nietzsche-k etorkizunean haragitu zitekeen mamu 

baten beharra izan zuen, subjektuaren eta desiratzen zuen objektuaren arteko zubia 

zen figura batena. Nietzsche-k, mamuen beharra sumatu zuen, Aristoteles-ek adierazi 

bezala, arimak inoiz ez duelako hausnartzen mamurik gabe; edota, Derrida-k Spectres 

de  Marx  lanean  bezala,  etorkizuna  mamuena  delako.  Mamurik  gabe  ez  legoke 

etorkizunik, ezta itxaropenik.  
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Gizatiarregia  zen  gizakiaz  gogaiturik,  Nietzsche-k  nolabaiteko  espektrologiari 

ekin  zion,  bizi  zuen  errealitateak  zuen  hutsunea  fantasiaren  batekin  bete  behar 

baitzuen.  Errealitatearen krudeltasunak zatitu egiten du – “ni eta ni neu beti dira bi 

pertsona ezberdin” (Nietzsche, 2010) – eta, ondorioz, Nietzsche ez da inoiz gehiago 

Nietzsche, Nietzsche eta bere mamua baizik. Baina, zein da fantasia hori? Zaratustra 

da bere fantasia, bakardadean besteaz galdetzen agertzen dena, mamua beti agertzen 

baita  besteaz  galdetzean.  Bakardadean,  gaixorik  eta  galdurik  aurkitzen  denean  – 

semerik eta ikasle duinik  gabe –, adierazlea falta zaion neurrian,  mamuren batekin 

identifikatu  beharra  du,  bitan  zatitu,  erdibitu  –  bestearen  faltak,  bakardadeak, 

bultzatzen du fantasiak asmatzera –.  Gauzak horrela,  Zaratustra-fantasia Nietzsche 

eta deseatzen duen mamuaren arteko zubia litzateke, fantasia (Zaratustra) errealaren 

aurkako gisa agertzen den bitartean,  mamua errealitatea beraren oinarria  delako – 

errealitatea soilik  mamu batekin  itxi  daitekeen zirkulua da,  errealitatearen hutsunea 

mamuak baino ezin du bete –.  Fantasiari  esker,  Nietzsche-k lortzen du oraindik  ez 

dagoen  horrekin  jolastea,  etortzear  dagoen  horrekin;  fantasiari  esker  da  Nietzsche 

iragana, oraina eta geroa, berau baita hiruren arteko lotura – Zaratustra-k adierazten 

du  hirutasun  nietzschetarra:  aita  (iragana),  semea-Nietzsche  (oraina)  eta  mamua 

(geroa)  –.  Zaratustra-fantasiari  dagokio,  horrez  gero,  erortzear  dagoen  mamuaren 

etorreraz abisatzea, Gaingizakiaren etorreraz. Horixe zen Nietzsche-k gorpuzturik ikusi 

omen nahi zuen mamuaren izena, mamu horrek nola gorpuztu behar ote zuen argitu 

ez  bazuen  ere.  Atzamarrak  harrapatu  nahi  ez  zituenez,  beti  ere  beharbada  batek 

baldintzaturik,  metaforez  inguraturiko  kontzeptu  lainotsua  den  gaingizakiaren 

zirriborroa  edo  lehen-lerro  batzuk  baino  ez  zituen  jaurti.  Ukaezina  da,  bestetik, 

gaingizakiaren  mamua  ez  datorrela  bakarrik,  beste  bi  fantasiek,  edo  errealaren 

idealizazioek,  lagundurik  baizik:  botere-nahia  eta  betiereko  itzulera.  Azkenik, 

Zaratustra-fantasia Nietzsche-k  deseatzen  zuen  mamuaren  profeta  da,  hirutasun 

nagusiarena:  botere-nahia (iragana), betiereko itzulera (oraina-unea) eta gaingizakia 

(geroa) – eta, Horrela mintzatu zen Zaratustra haren liburu sakratua –. Nor edo zer da, 

beraz, gaingizakia? 

Gaingizakiaren  ideia  1882ko  neguan  kokatu  behar  da  eta,  ondorioz,  ez  da 

arraroa pentsatzea ideia horrek derrigorrez izan behar duela garai hartako Nietzsche-

ren  egoera  animikoarekin  lotura  handia  –  eta  garaiko  terminologiarekin  ere,  noski, 

bestelako  hizkuntza-jokoetan  erabili  bazuen  ere  –;  are  gehiago,  gure  ustez, 

gaingizakiaren (mamua) ideia hori antidoto gisa agertzen zaio, bizitzari aurre egiteko 

oinarri  gisa;  horrexegatik  ezin  da  botere-nahia  eta  betiereko  itzuleraren  ideietatik 

deslotu, ezin da horiek gabe ulertu (Montinari,  2003, 16).  Horrenbestez, gaingizakia 
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ekibalentzia126 bat litzateke, kateko gainontzeko ekibalentziekin batera baino ezin dena 

ulertu;  gaingizakia  nor  ote  den galderarentzat  infiniturainoko  ekibalentzien  kate  bat 

baino  ez  genuke  topatuko.  Orain,  katebegi  bakoitzaren  anbiguotasuna  mantentzen 

saiatu bazen ere mamua interpretazio anitzentzako irekirik gera zedin, limite lainotsu 

batzuk  ere  jarri  zizkion  erabilpen  ankerrik  egin  ez  zedin  –  bere  obsesioa  ez  zen 

horrenbeste  ulertua izatea,  gaizki-ulertua ez  izatea baizik  –.  Horregatik  guztiagatik, 

hementxe  interpretazioak  ez  du  bakarra  edo  benetakoa  izateko  xederik,  izan 

daitekeenaren  zertzelada  batzuk  eskaintzea  baizik,  jakinda  ere,  gaingizakiaren 

definizioa  egiterakoan  bestelako  ekibalentzia  asko  ere  definitu  beharko  ditugula, 

ekibalentzien katea mugatuz eta murriztuz. 

Azkenik, gaingizakia, ezer baino lehen, Gizakia gainditzen duena da eta, horrez 

gero,  gaingizakia ekibalentzia  balio-aldaketa ekibalentziarekin  ordezkatu  daiteke, 

gaingizakia  sentitzeko,  pentsatzeko  eta  ekiteko  bestelako  modu  berriren  batekin 

definitzen baita, bestelako modu batean baloratzen baitu – gaingizakia ez da inbertsio 

dialektikoa,  aldaketa  baizik  –  (Deleuze,  1971,  230);  hots,  gaingizakia  Osasun 

Handiarekin  letorkeena  da,  pentsamendu  arriskutsuenaz  baliatzen  dena,  betiereko 

itzuleraren  maisua  eta,  horrez  gero,  gaingizakia  betiereko  itzulera ekibalentziarekin 

ordezkatu daiteke – gaingizakia betiereko itzuleraren maisua da, Ariadna eta Dionisos-

en semea, baieztatua dena itzularazten duen hori – (Deleuze, 1971, 264). Gaingizakiak 

Heriorekin aurrez aurre topatu nahi du, bai etengabe eta betiko berriztatu ahal izateko 

eta milaka arimen barna bidaiatzeko, bai bizi izan duena berriz modu berean bizitzeko 

aukera eskatzeko,  unea errepikatzeko,  beti  ere unea izateko (Vattimo,  1992,  27) – 

horretarako iraganarekin apurtzen eta geroa eraikitzeari ekin behar dio, subjektuaren 

eraldaketari (Vattimo/batzuk, 2003, 328) –. Zentzu honetan, gaingizakia zein betiereko 

itzulera  ekibalentziak  suprahistoriko ekibalentziarekin  ere  ordezkatu  daitezke;  edo, 

bestela  esan,  tragediagatik,  gaingizakia  indar  erreaktiboak  neutralizatzen  eta 

indargabetzen dituen heroi  tragikoa baita, bere baitatik negatiboa den oro jaurti  eta 

bere buruari estiloa ematen dakiena. Gaingizakia artista eta artelana da aldi berean, 

126 Ekibalentzia  terminoak hemen Laclau-k  (2006)  ematen  dion  zentzua  hartzen  du.  Aipatu 
autoreak ekibalentziak jartzen ditu mistizismoa – edota Justizia eta Egia bezalako kontzeptuak 
–  gainditzeko  modu  bakartzat.  Justizia  zein  Egia  bezalako  kontzeptuak  eskuraezin  eta 
ezagutezin suertatzen dira, zuzenean adierazi ezin daitekeen zer edo zeren izen alternatiboak 
direlako. Termino horiek adierazle hutsak dira ez baitaude zuzenean loturik aldarrikapen jakin 
batekin.  Horregatik,  adierazteko  modu  jakin  bat  ez  dutenez,  eskakizun  jakin  batzuetan 
gorpuzten denean eskakizun  horien  mende geratzen  da nahitaez.  Zenbat  eta  itxiagoa  izan 
kontzeptu horien definizioa geroz eta murritzagoak dira kontzeptuen mugimenduak. Kontrara, 
kontzeptu  huts  horiek  ekibalentzien  bidez  baldin  badira  definituak,  gehiago  zehaztu  barik, 
orduan ekibalentzien katea infinituraino luzatu daiteke – logikoa denez, ekibalentziak zehaztuz 
eta  definituz  doazen  neurrian,  katea  murriztuz  joango  da  –.  Kontzeptuek  zentzua  hartzen 
dutenean,  erresistentzia  bat  ematen  da  ekibalentzia  berrien  sarrera  oztopatzen  delarik 
ezinbestean. Ekibalentzien zerrenda luzea den bitartean, eta zail askoa da zerrenda murriztea, 
aldarrien zein eskakizunen indarra bere horretan mantentzen da. 
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aniztasunari  zentzua eta osotasun harmonikoa emanez bere buruari estiloa ematen 

dakiena (Desiato, 1998, 189). Tragediak, beraz, ez du pesimismo ez ezkortasuna esan 

nahi, ausardia eta indarra baizik, errealitatea den bezala onartzea (Nietzsche, 1993, 

70):  sortzea  eta  gainditzea;  eta,  ondorioz,  gaingizakia  zein  tragedia  ekibalentziak 

dionisiako – edo, bestela, bernaturalizazio – ekibalentziarekin ere ordezkatu daitezke. 

Orain, honek ez du esan nahi gaingizakia homo esteticus nartzisista hutsa denik edota 

natura  rousseautarrera  itzuli  nahi  duenik,  gorputza  eta  lurrarekin  benetako  batzea 

bilatzea baizik; gaingizakia ez da animalia bilakatzen, ez da moraltasun ezaren aldarria 

ere, moral ez-unibertsal eta berri batena baizik; gaingizakiak bizitza baieztatzeari eta 

sinbolo  berriak  sortzeari  ekin  behar  dio.  Gaingizakia  sinbolo-sortzailea  gisa  ulertu 

behar da (Vattimo/batzuk, 2003, 487), bere buruari estiloa ematen diona – “behar den 

lehendabiziko  gauza  bizitza  da:  bizitzeko  estiloa”  (Nietzsche,  2010,  45)  –.  Puntu 

honetan batzen dira etika eta estetika nietzschetarrak, gaingizakia ekibalentzia estilo – 

estetika – ekibalentziarekin  ordezkatu daitekeelarik.  Etika eta estetika batzen direla 

esatean  ez  dugu  esan  nahi  ordezkapena  gertatzen  denik,  estetikoa  etikoarekin 

harremanetan  sartzen  dela  baizik;  horrenbesterainokoa  da  bien  arteko  lotura, 

gaingizakia eta estilo ekibalentziak botere-nahiarekin ordezkatuak izan daitezkeela eta, 

ondorioz, beste ekibalentzia hauekin ere: Politika Handia eta aristokrazia –. 

Etikaz  eta  Politika  Handiaz  ari  garenean,  komunitateaz  aritu  behar  dugu 

halabeharrez,  interpretazio  gehienek  Nietzsche  eta  komunitatearen  arteko  lotura 

ukatzen badute ere, bere azkeneko xedea komunitatea eratzea baitzen: “herri moduko 

bat  sortzea” (Nietzsche,  2010,  331).  Artalde-senik  ez duen komunitatea (Nietzsche, 

2010,  99),  gizabanakoa  tresnatzat  hartzen  ez  duen  komunitatea  (Nietzsche,  2010, 

225), aliantza internazionalak egitea helburu duen komunitatea (Nietzsche, 2004, 30). 

Komunitaterik  gabeko  komunitateko  kide  izateari  utzi  nahi  zion  parekoen  (jaunen) 

arteko komunitatea sortu ahal  izateko:  komunitate aristokratikoa.  Orain,  aristokrazia 

nietzschetarra  ezin  da  Aristoteles-en  garaitik  hona  teoria  politikoak  erabili  duen 

gobernu  mota  jakin  horrekin  berdintzerik,  alde  batetik,  aristokrazia  hori  Jainkoaren 

heriotzaren  ostean  noblezia  zaharrarekin  batera  desagertzen  delako  eta,  bestetik, 

aristokrazia nietzschetarrak ez duelako zerikusirik odol-nobleziarekin; masa-gizartean 

zein  demokrazia  liberalaren  markoan  formulatutako  teoria  elitistarekin  ere  ez  du 

inolako zerikusirik, aristokrazia nietzschetarrak ez baitu zerikusirik autoritarismoarekin 

– Nietzsche-ren bereizketa ez dago jaiotzan, botere politikoan, aberastasunean edota 

meritokrazian  oinarriturik  (Nietzsche,  2004,  22-24)  –;  are  gutxiago  ariar  arrazaren 

nagusitasunarekin,  Nietzsche-rentzat  arrazista dena edo odol  arrotza gorrotatu zein 

mespretxatzen duen hori giza protoplasma hutsa baino ez da-eta (Nietzsche, 2008, 

823). Azkenik, iraganeko hierarkia gaindituekiko oroi-minarekin ere ez du zerikusirik, 
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horiexek  berreskuratzeko  bide  atzeratuak  aldarrikatzen  ez  dituen  bezala.  Gauzak 

horrela,  esan  daiteke  aristokratismo  nietzschetarrak  etorkizunean  gizaki  berezien 

etorrera aldarrikatzen duela, osotasunarekiko distantzia morala mantendu behar duen 

talde  baten  etorrera  (Klossowski,  2004,  195,  204).  Ondorioz,  Nietzsche-k  ez  zuen 

bilatu gizaki mota baten ordezkapena beste batengatik,  bere xedean ez baitzegoen 

menderakuntza  eredu  berria  ahalbidetzea  edo  bere  gizaki-ereduaren  inposatzea, 

aniztasuna  baizik  (Nietzsche,  2010,  335).  Ez  zuen,  bestetik,  gizateria  osoaren 

eraldaketa utopikorik aldarrikatu, gizakietan txikienak ere bueltatu behar baitu betiereko 

itzuleran,  ezta  bezaketa  eredu  berririk  –  Nietzsche-k  ez  du  esaten  gizakiak  modu 

batean  edo  bestean  izan  behar  duenik,  kontrakoa  baizik.  Bezaketaz  ari  denean 

heziketaz mintzatzen zaigu benetan,  Manu-ren kodearen antzerako heziketaz, gizaki 

berri baten agerkundea ahalbidetzeaz (Sanchez Meca, 1989, 306). Zentzu berean, ez 

du  basakeriara  itzultzea  aldarrikatzen,  ezta  desinhibizio  osoa,  gizakia  bezatua  den 

garaia  gainditzea  baizik:  “Nire  xedea:  natura  deshumanizatzea  gizakia  naturalizatu 

ahal izateko” (Nietzsche, 2008, 806) –. 

Hortaz, bestelako aristokrazia eredu baten ezarpena bilatzen zuen, hezitzaile 

handien eta hezitzaile txikien arteko borroka biziko duen Politika Handiaren etorrera – 

hierarkia  ereduren  bat  aldarrikatzen  badu  ere,  ez  du  inondik  inora  menderakuntza 

harremanik  aldarrikatzen,  hezitzaile  eredu  ezberdinen  arteko  borroka  baizik, 

ezberdintasunaren eskubidea; beste modu batean esanda, gizakia eta gaingizakiaren 

arteko aldi bereko izatea (Sanchez Meca, 1989, 310) –, ortzemuga berriak.  

Honekin  guztiarekin,  ordea,  ez  dugu  gain-gizaki  nietzschetar  jakin  baten 

etorrera aldarrikatu nahi, berau ez baita egungo arazoen konponbidea, mamuaren eta 

ekibalentzien  garrantzia  nabarmentzea baizik.  Zergatik?  Ekibalentziak  oinarri  dituen 

mamuaren  agerkundeak  baden  ordenarekin  apurtzea  suposatzen  duelako  eta, 

ondorioz, krisi moral postmodernoa nagusi den horretan fundamenturik gabeko ordena 

berri bat sartzea ahalbidetzen duelako. Mamuaren konjurak urraketa suposatzen du, 

mamuaren konjurarekin errealitatea eraldatzea bilatzen baita, amesgaiztoa bilakatzen 

ez den errealitatea, bestetik. Era berean, transgresio edo urraketak berarekin ordena 

berriren baten agerkundea ekarri behar du, balio moderno zaharkituetan oinarriturik ez 

dagoen ordena berria. Mamuak, ekibalentzien katearekin batera, egungo aniztasun eta 

heterogeneotasuna bere horretan mantentzen duen ordena berria ekar dezake, soilik 

mamuen bitartez  –  artikulazio  ekibalentzialen  bidez  (Laclau,  2007,  285)  –  bilakatu 

baitaiteke aniztasuna singular-plurala eta plural-singularra. 
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3.3. KOMUNITATE SADOMASOKISTA ETIKOA.

Bizitzea – horixe da guretzat garen guztia etengabe argi eta garretan 

eraldatzea,  baita  mingarria  zaiguna  ere:  ezin  dugu  bestela  ekin  (…) 

Eraldaketaren arte hau da, izan ere, filosofia (Nietzsche, 1998, hitzaurrea).

Hauxe da orain nire bidea, – non da zuena?, horrela erantzuten nien 

nik  bideaz  galde  egiten  zidatenei.  Izan  ere  –  bide  bakarrik  ez  baitago! 

(Nietzsche, 1992, 209).

Hurkoarenganako  maitasuna  aholkatzen  al  dizuet  nik?  Lehenago 

aholkatuko  dizuet  hurkoarengandik  ihes  egiteko  eta  urruneko  maitatzeko! 

(…) mamu hau, zure aurretik lasterka doana, ene anaia, zu baino ederragoa 

da; zergatik ez dizkiozu zure haragia eta hezurrak ematen? (…) Nik ez dizuet 

hurkoaren berri ematen, adiskidearena baizik (Nietzsche, 1992, 78-79). 127 

Etorkizuna  mamuena  baino  ez  bada  ere,  sadomasokista  egiazkoak 

espektrologia  egiteari,  errealitateko  hutsuneak  betetzeko  fantasiak  sortzeari  zein 

ezinezkoa  dena  pentsatzeari  ekin  behar  badio  ere,  urratsez  urrats  jarraitu  beharra 

dago ahal den neurrian abstrakzioak gaindituz bizira jotzeko – etorkizuna mamuena 

bada ere, oraina gizakiona delako –.  Konstrukzionismoak aldarrikatu bezala, gizakiak 

badu eraldaketarako potentzial handi bat eta, zentzu horretan, balioen zein diskurtsoen 

eraldaketaren bidez bizitza aldatzeko gaitasuna (Gergen,  2011,  99).  Bide honi  ekin 

behar dio sadomasokista egiazkoak oraina eta etorkizuna beste moduren batean bizi 

nahi baditu, jakinik ere ez dagoela etorkizuna modu jakin batean moldeatzeko egiten 

dituen  esfortzuen  ondorioak  igartzerik  (Bauman,  2010,  223).  Baliteke,  Nietzsche-k 

adierazi bezala, etorkizunean mamua guk nahi ez dugun moduren batean gorpuzturik 

ikustea. Eta, hala eta guztiz ere, egiazko sadomasokistak bide berriak sortzeari ekin 

behar dio nahitaez, gizartea eraldatzeari, urratzeari; kontserbadorismoa zein utzikeria 

baztertu  zer  edo  zer  berria  sortzeko.  Orain,  berriz  abstrakzioetan  zein  asmo  on 

hutsetan  geratu  barik,  zein  izan  daiteke  bide  berri  horietariko  bat  bizi  dugun 

Hipermodernitatean? Zelan? Zergatik? Zertan lagun diezaguke mamuaren konjurak, 

ekibalentzia kateak? 

Gure  aburuz,  jorratzen  ari  garen  lan-hipotesiari  jarraituz,  egiazko 

sadomasokistaren  lanak  etika  berreskuratzea  beharko  luke  izan,  non  etika 

bestearekikoa esateko bestelako modu bat baino ez den: komunitate etikoa sortzea. 

Etikoki aritu beharra duela esaten dugunean, azken batean, bestearekin aritu beharra 

127 Tesi-egileak euskaratua gaztelerako bertsiotik.
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duela esan nahi dugu, bestearekin aritzeko modu berriak aurkitu behar dituela, bestea 

bere horretan tratatzeko moduak; eta, bere horretan esaten dugunean, ez diogu bere 

horretan den partikularrari erreferentzia egin nahi, ezta bere horretan den unibertsalari 

ere, bien arteko tentsioan jokatzen den tratu etikoari baizik. 

Laburbilduz, egiazko sadomasokistak bilatu beharko du bestearekin bizi duen 

gatazkan etikoa izateko modua. Baina, helburu hau lortzeko bidea ez da batere erraza 

eta  zalantza  asko  piztu  ditzake  nahitaez.  Lehenik  eta  behin,  zer  esan  nahi  dugu 

komunitate hitzarekin? Zer esan nahi du komunitate etikoa behar duela sadomasokista 

egiazkoak, krisian dagoen komunitate modernoa ekarri nahi dugula berriz gurera? Bere 

mamua gorpuztu nahi dela? Komunitate hitzari berriz zentzua eman nahi diogula? Egia 

da bestelako hitz asko erabil genitzakeela komunitate hitzarekin adierazi nahi duguna 

adierazi  ahal  izateko –  multitude,  jendetza,  anaiartea,  herria etab.  Izan ere,  horren 

antzekoak edo baliokideak izan daitezke hauek guztiak, une askotan hauetariko askok 

ordezkatu  dezaketela  komunitate  hitza  zentzua  galdu  barik  –  baina,  uste  dugu 

proposatu nahi dugun elkartze-eredua izendatzeko modu egokia dela, beste asko izan 

zitezkeen bezala. 

Egia  da  komunitate  etikoak  asko  izan  direla  –  komunitate  kulturalak, 

adibiderako  –  eta,  askorentzat,  komunitate  hitzak  oroi-mina  dakarrela  ezinbestean, 

paradisu galduaren oroimen goxo eta mingarria aldi berean; askok, egungo nora eza 

eta  arrisku  mordoen  aurrean,  komunitate  moderno  ziur  batekin  jarraitzen  dute 

amesten,  autonomia  eta  askatasuna  neurriren  batean  lortzeari  uko  egitea 

komunitatearen  baitako  ziurtasuna  eta  erosotasuna  lortzeko  –  egun,  komunitate 

modernoen  gainbeherarekin,  askatasun  gehiago  eta  ziurtasun  gutxiago  daukagu; 

askok  eta  askok  proportzioak  inbertitzea  nahiko  lukete  baina,  modu  batean  zein 

bestean, beti galtzen da zer edo zer –. Amets edo fantasia hori oso erakargarria suerta 

badaiteke ere, egun ez da terminoa erabiltzeko arrazoia, hitz honen bitartez ez baitugu 

naturala  den  elkar-ulertze  inkontzientea  adierazi  nahi.  Bauman-ek  esan  bezala, 

komunitate  moderno  hori  berreskuratuko  bagenu  ere  oso  ahula  izango  litzateke, 

etengabe defentsan ibili  beharko zuena ezinbestean.  Baina,  ez hori  bakarrik,  behin 

zatiturik,  komunitate  modernoa  ezin  baita  berregin  –  eta  berregiten  bada, 

komunitatearen mamuaren bestelako gorpuzte bat litzateke, inoiz ez berraragitze bat, 

ezin  baita  lehenago  zen  modu  berean  ekarri  gurera;  komunitatearen  suzedaneoa 

litzateke halabeharrez –. Ez dugu,  horrez gero, Modernitateko komunitatea berpiztu 

nahi, horrek Tantalo-k eta Sisifo-k pairatu zutena sufritzera kondenatuko gintuzke-eta 

(Bauman, 2008d, 8-11). Bestetik, ez da komunitate lokal bat ere, egun komunitatearen 

kide  izateko ez delako  inguruan  bizi  behar  derrigorrez.  Komunitate  hitza  erabiltzen 

badugu, jatorrizko communitas hitzak duen oinarri minimo bera duelako da – oinarria 

213



MATRIZE SADOMASOKISTA
BOTEREA, MINA ETA EGIA EGUNGO GIZARTEAN

esaten  dugu,  communitas hitzetik  eratorri  baitira  oso  ezberdinak  izan  daitezkeen 

komunitate,  gizarte zein  kolektibo hitzak –;  beste modu batean esanda,  komunitate 

hitzarekin  hierarkiarik  gabeko  giza  talde  batez  ari  gara,  zeinetan  ematen  da 

nolabaiteko berdintasuna eta kideen arteko lotura edo hurbilketaren bat – helburu jakin 

komun  bat  izan  edo  ez  –.  Zentzu  honetan,  komunitatearen  abiapuntua  hurbilketa 

litzateke, nahitaez bestearen beharra dugulako. Balio etikoak zein zentzuak sortzeko 

ezinbestekoa zaigu elkarlana (nolabaiteko komunitatea), sorkuntza sozial konpartitua, 

eraikuntza soziala  ez baita gizabanako  edo talde bakar  baten eginkizuna (Gergen, 

2011, 9). Jakina da gizarteak gizabanakoari nahi duen hautaketa egiteko askatasuna 

ematen badio ere, paradoxikoki,  gizarteak berak gizabanakoarengan ezartzen duela 

errepresio itzela ere. Horrez gero, erabateko askatasuna erabateko bakardadean baino 

ezin da imajinatu, bestearekin komunikaziorik izan gabe, baina ikuspegi hau teorian 

ere  egiten  zaigu  ezinezkoa  –  alde  batetik,  lotura  sozialik  ez  izateak  gizabanakoa 

naturaren mende uzten duelako ezinbestean;  eta, bestetik,  besteekin harremanetan 

baino  ez  duelako  hartzen  zentzua  gizabanakoaren  ekintza  zein  hautaketa  orok  – 

(Bauman, 2010, 127-128). Subjektuak besteekin dituzten harremanen bidez baino ez 

dira existitzen (Augé, 1996, 24) – zentzuaz hitz egitean zentzu sozialaz mintzatzen 

gara  –.  Gauzak  horrela,  gizabanakoak  askatasuna gizartean  baino  ezin  du  bilatu, 

besteekin  harremanetan;  komunitate  baten  testuinguruan  baino  ezin  dute  zentzua 

hartu bere bizitzak eta bere egiak –  e minuskulaz hasten den egia, noski, egia hau 

komunitateren  baten  barruan  garatzen  diren  bizimoduen  ondorioa  baita  –, 

komunitateaz  harago  isiltasuna  baino  ez  dago-eta  (Gergen,  2011,  23-24);  eta, 

komunitateaz  ari  garenean  ez  gara  multzo  batez  ari,  elkarrekin  egoteaz  baizik. 

Multzoak  gizabanakoen  bilduma  adierazten  badu,  indiferentea  eta  kanpokoa  den 

taldekatzea (Nancy, 2006, 76), elkarrekin egoteak neurriren batean loturik daudenen 

taldea adierazten du,  komunitatea,  gu –  singular-plurala  den ko-existentzia  (Nancy, 

2006,  19).  Aldi  berean  singularra  eta  plurala  izatea  da,  existentzia  beti  baita  ko-

existentzia. Ez dago singulartasuna pluraltasunetik bereizterik eta, ondorioz, ergo sum 

baino  nos  sumus esan  beharko  genuke  –,  eta  ez  gizabanako  bilduma  hutsa. 

Komunitatearen  barruan  zentzua  sortzen  den  neurrian,  komunitatearen  kide  denak 

ikasi beharko du nahitaez nola jokatu behar duen komunitatearen barnean, zeintzuk 

diren gauzak egiteko modu egokiak; hots, komunitateren baten kide izan nahi duenak 

barneratu  beharko  ditu  neurri  batean  zein  bestean  balio-multzo  bat  eta  ingurua 

ulertzeko  modu  jakin  batzuk  (Shotter,  2001,  79).  Eta,  hala  eta  guztiz  ere, 

sadomasokista  faltsua  betiko  psiko-ekonomian  –  botere-sare  hierarkizatuetan, 

protokoloen  mende  zein  klaserik  gabeko  klase  ertainaren  jokamoldean  –  galdurik 

dagoen arren,  ezarri zaizkion balio  multzoak behar bezala jarraitzera murrizten den 
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arren, egiazko sadomasokistak, kontrara, sortzailea izan nahi duen neurrian, portaera 

etikoaren eragile bihurtu nahi du, erresistentziaren etika baten eragile – erresistentzia 

tragedia terminoaren ekibalentea litzateke, jarkitzeak eta izaera tragikoak, biek elkar 

behar  dutelako.  Zentzu honetan,  Schiller-i  jarraituz,  tragikoa kontsideratu  daitekeen 

gauza  bakarra  erresistentzia  da,  gizakia  mendean  hartu  nahi  duen  ororekiko 

erresistentzia, erronkak, gizakia eta berau mendean hartu nahi duten indarren aurkako 

erronkak,  bihurtzen  duelako  tragedia  benetan  tragedia  (Berlin,  2005,  112)  –. 

Horrexegatik,  komunitateaz  hitz  egiterakoan  errealitatearen  produkzio  soziala  eta 

mamuaren produkzioa  batzen  dituen  horri  egiten  diogu  erreferentzia,  mamu-nahiak 

amaitzen  baitu  azkenean  erreala  produzitzen,  mamuaren  produkzioa  soziala  baita, 

azken batean (Deleuze, 2005, 35-37) – Zentzu honetan, nahia soziala den neurrian, 

mamua ezin da sekulan indibiduala izan, komunitate batena baizik. Mamu indibiduala 

ezin  da  eremu  sozialetik  bereizi;  bestetik,  irudikari  indibiduala  (mamu  indibiduala) 

suntsitze-nahi eta sorkuntza potentzial (komunitatearen mamua) bilakatzen da, mamu 

indibiduala ezerezera murriztuz (Deleuze, 2005, 68-70). Komunitate-kideak kontaktuan 

sartu  eta  bakoitzak  bere  mamuak  agertzen  dituzten  une  berean,  fantasia 

ekibalentzialak  elkarlotzen  dira  ekibalentzia  kate  berriak  sortuz,  komunitatearen 

mamuak mamu indibiduala fagozitatzen amaitzen duelarik –. Hau da, produkzio orok 

amaitzen  du  errealaren  produkziora  murrizturik,  produkzio  fantasmatiko  orok 

eraldaketa  baitu  helburu,  zentzu-produkzioa,  eraikuntza  soziala.  Horixe  da,  azken 

batean, sadomasokista egiazkoaren eginkizuna: zentzua sortzea128, komunitate etiko 

berria.  Deleuze-k  iragarri  zuen  zentzua  sortzea  zela  egungo  eginkizuna,  zentzua 

produktua baita, eta ez ordezkatzen den zer edo zer (2005, 103-104). Ekitea, azken 

batean. Komunitate etikoaren kideen oinarri-oinarrian egon beharko luke, horrez gero, 

Fichte-k aldarrikatu bezala, ekintzak, erne bizitzea. Helburuek determinatzen ez badute 

gizabanakoa, orduan gizabanakoak berak determinatzen ditu bere helburuak; hau da, 

128 Komunitate etikoak zentzu sortzailea izan behar du. Etimologikoki, etika grekerako ethos-etik 
letorke,  zeinek  bi  zentzu  ezberdin  hartzen  zituen.  Alde  batetik,  êthos-ek  jatorria,  (giza 
ekintzaren)  sustraiak,  esan nahi  du;  eta,  bestetik,  izaera edo aiurria  esan nahi du.  Gauzak 
horrela, etikak izaera eta ohitureei egiten die erreferentzia, bizimoduari. Izaera, zentzu honetan, 
joeren  bidez  lortzen  da,  non  giza-joerak  ekintzen  errepikapenen  bidez  lortzen  diren. 
Gizabanakoaren  errealitate  etiko-morala  bere  errealitate  propioa  da;  hau  da,  ekintza 
bakoitzaren gauzatzearekin doa gizabanakoa eraikitzen bere izaera, bere izaera etiko-morala. 
Horrez gero, etikoa izatea izaera edo nortasuna ematea da, zentzuren bat. Gizabanakoa egiten 
duena  da,  ekintzen  bidez  eraikitzen  duena.  Gizakia,  Spinoza-k,  Leibniz-ek  zein  Fichte-k 
aldarrikatu bezala,  izaki  aktiboa da,  etengabeko eraldakuntza-nahia izan behar duen izakia. 
Horixe berau da, beraz, komunitate etikoaren kideen betebeharra: zentzua sortzea, etengabe 
zentzuak sortzen egotea – zentzu honetan, komunitate etiko-politikoaz ari gara, etika politikaren 
aurrerakia baita, bere atari pedagogikoa –. Gizakiek identifikatzea behar badute ere, komunitate 
etikoko kideek ez dute nortasun edo identitate bakarrarekin nahikoa, produktua baino gehiago 
maite  duelako  aukera,  malgutasuna  eta  alegia.  Ondorioz,  komunitate  etikoak  –  aniztasuna 
bermatzen duen berdinen arteko komunitateak – beti  irekita eta amaitugabe egin behar du 
aurrera. 
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gizabanakoa askea da ekintzarako askatasuna duen neurrian, gizakia ekintzailea baino 

gehiago delako etengabeko ekintza. Gizabanakoaren natura oso malgua ez bada ere, 

Schiller-i  jarraituz,  komunitateko  kideen  eginbeharra  natura  hori  moldeatzea  edo 

eraldatzea  beharko  luke  izan,  ideal  bat  ez  den  ideal (mamu)  baten  alde  egitea 

ahalbidetzen duen zer edo zer bihurtzea (Berlin, 2005, 122-124). 

Baina,  zergatik?  Zergatik  produzitu  behar  du  zentzua?  Meta-narrazioak 

baliogabeturik  eta  balio-basamortu  batean  galdurik,  sadomasokistak  inoiz  baino 

gehiago  sumatzen  du  oinarri  baten  beharra,  komunitate  etiko  baten  beharra  – 

sadomasokista  egiazkoak  etikoa  izan  nahi  du,  eta  ez  protokoloren  baten  barruan 

jardungo  den  gizaki  aetikoa  –.  Baina,  basamortuak  zer  edo  zer  berria  asmatzeko 

ortzemuga berriak zabaltzen baditu ere, maila berean baliogabetzen du eraiki nahi den 

edozer. Hau da, benetakorik ez dagoen neurrian, gizabanakoak zaila du oinarriren bat 

hartzea eta  zirkulu  batean  galtzen da.  Non  bilatu  behar  du,  beraz,  sadomasokista 

egiazkoak  behar  duen oinarria  edo zentzua? non bilatu  behar  du komunitate  etiko 

berrirako  funtsa?  Fundamenturik  behar  al  da?  Horixe  bera  da  egiazko 

sadomasokistaren eginbeharra: galdera hauei erantzuna aurkitzea. Erantzuna sortzea 

edo fundamentatzea. 

Egun etikoaren hondamendia bizi dugu,  krisi moral postmodernoa deitua izan 

dena,  estetikak  etikaren  lekua  hartu  baitu  (Bauman,  2006,  8,28),  makina 

antropologikoak  hutsaren  inguruan  biratzen  baitu  (Agamben,  2010,  102).  Badiou-k 

adierazi bezala (2005), ez dago orokorra den etikarik, gizabanakoak egia singularrekin 

identifikatzen dira eta gizateria  egoera singularren pentsamenduarekin identifikatzen 

da. Honek ez du esan nahi sadomasokista egiazkoak nihilismoa hautatu behar duenik, 

egia deitua izan den hori baztertu behar duenik edota moral ororengandik ihes egin 

behar  duenik,  bere  egia  edo  zentzua  sortu  behar  duela  baizik  –  Egia  izateko 

pretentsiorik  ez  duen  egia  singularra  –.  Beste  modu  batean  esanda,  hautapen-

askatasuna eskaintzen digun baina ezinegon jasangaitz batera zuzenean bultzatzen 

gaituen anbiguotasun moralean (Bauman, 2006,  28),  sadomasokista egiazkoak ere, 

sadomasokista faltsuak bezala,  badu erregelen beharra, zentzuaren beharra. Orain, 

zentzua  komunitate  baten  barnean  eraikitzen  bada,  nola  eman  diezaioke  zentzua 

guztiz  heterogeneoa  eta  anitza  den  komunitate  bati?  Nola  eman  unitate  izaera 

heterogeneotasunari  inor mendean hartu barik? Unitate izaeraren beharrik al  dago? 

Nola sortu sare eta harreman berriak komunitatearen baitako kideek komunitatearen 

barruan  sortu  edo  ekoiztu  behar  dituztenean  subjektibotasun  eredu  berriak? 

Abiapuntua, nahitaez, egungo errealitateari ihes egin nahi ez izateak behar du izan, 

bizi dugun errealitatea homogeneoa balitz bezala ikusten jarraitzeari uztea behingoz 

(Shotter, 2001, 35). Komunitatearen barneko kideen arteko berdintasunak ez dauka, 
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horrez gero, inolako zerikusirik homogeneizazioarekin; ezberdinen arteko berdintasun 

batez ari gara, noski; bestela esan, berdintasunean oinarrituriko komunitate honek zera 

esan nahi du, komunitatearen barneko kide guztiek modu berean kontatzen dutela. 

Komunitate politikoak baztertu eta konfliktibotzat hartzen bazituen bestela pentsatzen 

duten  horiek  (hauei  ez  zaie  eskubiderik  bermatzen),  komunitate  etikoan  ez  dago 

bazterturik den-denak baitaude sartuta, den-denek baitute estatusik (Rancieré, 2007, 

25-26).  Berdintasuna,  horrez  gero,  aniztasunetik  ulertu  beharra  dago.  Ez  dago 

errealitatea modu bakarrean ikusterik, ez dago Egiarik eta ez dago moral edo etika 

orokorrik; ezin zaio aniztasunari muzin egin. Moral unibertsalaren amaierak erlatibismo 

morala dakar berarekin, aniztasuna. Behin fundamentu dibinoak galdu duenean bere 

substantzia edo funtsa, behin garapenak inperatibo kategorikoa izateari uzten dionean, 

existentzia  soziala  askatu  egiten  da  etengabe  berriztatzen  edota  eguneratzen  den 

sorkuntza eredu mordoari bidea zabalduz – balioen politeismoa adierazteko bestelako 

modu bat (Maffesoli, 2007, 23) –. Moral Vs etika esango du Maffesoli-k. Gurea ez da 

moralak irudikatzen zuen mundu hura, etika partikularrena baizik (Maffesoli, 2009, 27), 

aniztasunarena. Ez dugu ahaztu behar, beraz, den-dena gure artean eta gure artetik 

gertatzen dela (Nancy, 2006, 21), baina gu hori anitza dela nahitaez. Jendea ezberdina 

da,  baina  ez  ezberdina  zer  edo  zerekiko  (arketipo  zein  orokortasunen  batekiko), 

beraien  artean  baizik;  eta,  ez  bakarrik  beraien  artean,  ezberdintasun  horiek  infra-

indibidualak ere baitira. Gizabanako bat ez da beste batekiko ezberdina bakarrik, beste 

gizabanako horren egoera jakin batzuekiko baizik (Nancy, 2006, 24), gure baitan ere 

aniztasuna ematen baita. Horrela dio Badiou-k (2005), subjektu bakoitza bada bere 

buruarekiko ezberdina, alteritatea infinitua baita. Ondorioz, esan daiteke komunitatea 

edo  talde  soziala  ez  dela  jada  erreferente  homogeneo  bat  eta  aldarrikapen 

heterogeneoen artikulazio gisa ulertu behar dugula hemendik aurrera (Laclau, 2008, 

24). Baina, ezin gara hemen geratu. Geertz-i jarraituz, uste dugu heterogeneotasuna 

edo aniztasuna behar bezala ikertu beharra dagoela aniztasun-eredu horiei zein beren 

etorkizunari  buruz  zer  edo  zer  ulertu  nahi  badugu.  Honek  nolabaiteko  heterologia 

praktikan  jartzera  eramaten gaitu  ezinbestean  (Maffesoli,  2009,  34).  Jada ez  dago 

aniztasuna  ideia  handien  azpian  ezkutatzetik  eta,  horrexegatik,  lehenik  eta  behin, 

aniztasuna  onartu  beharra  dago,  ondoren  ezberdintasuna  antzekotasunaren  edo 

berdintasunaren  aurkari  bezala  ikusteari  uzteko  behingoz.  Azkenik,  ezberdintasuna 

oinarri izanik, komunitateak edo giza taldeak negoziatu beharko du zer nolako unitatea 

edo nortasuna nahi duen (Geertz, 2002, 215,222); baina, honek lehenagoko galderara 

eramaten gaitu berriz.  Nola  eman unitate hori  aniztasunari? Zer nolako funtsa izan 

behar du komunitate etikoak? Behar al du fundamenturik komunitate etikoa izateko?
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Funtsik  edo  fundamenturik  gabeko  garai  hipermoderno honetan,  etikak  bide 

bakar  bati  ekin  diezaioke  zirkulutik  atera  ahal  izateko:  etika  berriak  fundamenturik 

gabeko fundamentua hartu behar du oinarritzat – ekibalentzia kate luze bat, lauki huts 

batek lotutako serie errizomatikoen estruktura jakin bat (Deleuze, 2005, 82), mamu bat 

–. Ondorioz, fundamenturik gabeko fundamentua denez, sinesmen edo fede kontua 

baino ez da – fedea edo sinismena eta atxikimendua, hots, sentimen hutsa –. Hala eta 

guztiz ere, funtsik gabeko fundamentua oinarri duen komunitate hau ez da komunitate 

estetiko  hutsa  edo  sadomasokista  faltsuak  diren  homo  esteticus-ek  osaturiko 

neotribu129 motaren bat, azken hauekin antzekotasunak baditu ere. Komunitate etiko 

honek  izaera  estetiko  nabarmena  badu  ere  ez  da  neotribua,  Erromantizismoaren 

zenbait aurrekarirekin gertatu bezala, giza subjektibotasuna eraldatzea xede duen gar 

politikoa ahalbidetzen duelako estetikak. Kasu honetan ere, Schiller  aldarrikatu nahi 

dugu:  estetikak  gizabanakoen  artean  zein  gizabanakoaren  osotasunaren  artean 

bitartekaritza lanak egitea du helburu (Marchan Fiz, 1996). Baina, bestetik, Schiller eta 

erromantikoen  aurka,  estetika  bera  ez  da  nahikoa  arazo  politikoak  konpontzeko, 

askatasuna ez baita Edertasunaren bidez lortzen eta bermatzen. Unitaterik ez badu 

ere,  badu unizitate solidoa neotribuek izan dezaketen bezala  (Maffesoli,  2007,  26); 

baina, komunitatea hau ez da efimeroa, kideak ez baitira elkarrekin batzen arrazoirik 

gabe hutsaren inguruan, anitza den gorputz hau gorputz sozial batean parte hartzera 

bultzatu  behar  dutelako.  Zerk  ematen  dio  komunitateari  unizitate  hori,  beraz? 

Ekibalentziek, funtsik gabeko funtsek, gorputzik gabeko mamuek. Ekibalentzia hauek 

hutsik  dauden gizaki  sadomasokisten hutsunea betetzea eta  sormena ahalbidetzea 

xede duten fantasiak dira, ez baitago hausnartzerik mamurik gabe; baina,  gorputzik 

gabeko mamuak diren neurrian, kate-begi gisa aritzen diren ekibalentziak dira, beraien 

artean berehala eta erraztasunez ordezkatu daitezkeen terminoak – kate bereko zein 

129 Maffesoli-ren arabera (2007), egungo neotribuek, moralismoa beharrean, estetizismoa dute 
bizitzan oinarritzeko modua. Beste modu batean esanda, neotribuek elkarrekin bizi izandakoa 
konpartitzen  dute,  eta  ez  bestelako  funtsik;  politika  zein  moralaren  gainbeheran  estetikak 
hartzen du ohorezko lekua giza-taldeen egituraketan: hedonismoak eta estetikak moralaren eta 
politikaren lekua hartu dute, ondorioz.  Eguneroko historia singularrek Historiaren lekua hartu 
dute  eta,  horrez  gero,  neotribalismo  garaikidea  ez  da  martxan  dagoen  Historiaren  baitan 
antzematen, ezta Historiaren aurka, honen bazterrean baizik.  Estetika, gauzak horrela, etika 
anitzen eskutik doa fanatismo musikalean, orgia sexualetan eta bestelako taldekatze modutan 
ikusten  den  bezala;  gustuen  arabera  sortzen  dira,  beraz,  neotribuak,  Maffesoli-ren  arabera 
(2009). Neotribuetako kideek tolerantzia handiarekin onartzen dute beste kideen balioak edo 
bizimoduak  ezberdinak  izatea,  ez  baita  hori  batzen  dituena.  Neotribu  homosozial  hauen 
ezaugarri  komuna  estetika  da,  gustua  eta  hedonismo  kolektiboan  izandako  experientzia 
komunak. Aitaren legeak hondoa jo du eta,  horrez gero,  neotribuak anaiarteak dira,  anaien 
gizarteak edo tribuak.  Neotribuei,  beraz,  estetikak baino ez die  unizitatea ematen,  ikuspegi 
guztientzat  lekua duen hedonismo multiforme eta nartzisismo kolektibo batek.  Lotura ez du 
arrazoiak ahalbidetzen, plazerren pasioak baizik. Kontsentsoak edo adostasunak ez da, jada, 
ezer  abstrakto  edo  arrazionalean  oinarritzen,  sensiblearen  partekatzean  baizik.  Neotribuak 
unean-uneko  etika  du  oinarri,  unean bertan  zentzua  hartzen  duten  helburuak;  beste  modu 
batean esanda, elkarrekin geratzea da beste helbururik gabe.
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kate ezberdinetako terminoen artean. Mugagabetasun honek Frege-ren paradoxa du 

oinarri,  zentzua finkaturik  balego infiniturainoko erregresioa galerazko litzatekeelako 

(Deleuze,  2005,  59),  kateak  kate-begiak  galduko  lituzkeelako  ezinbestean, 

komunitateak kideak galduko lituzkeen bezala. Horrez gero, zeinuak zeinuarekin egon 

behar  du loturik  infinituraino,  zeinua bera ezereza bilakatzen delarik,  fundamenturik 

gabeko fundamentua –. Ondorioz, fantasia ekibalentzialak adierazle hutsak baino ez 

dira,  ezer konkreturi  loturik ez dauden neurrian,  eta horrela jarraitu beharko lukete, 

aldarrikapen jakin bati  loturik geratuko balira honen mendeko bilakatu liratekeelako. 

Zenbat eta zehatzagoa izan definizioa, geroz eta zailagoa bihurtzen da mugimendua, 

geroz  eta  murritzagoak  fantasiak  gauzatzeko  aukerak  eta  ekibalentzia-kateak. 

Kontrara, zenbat eta luzeagoak eta irekiagoak izan kateak, eta horien arteko estruktura 

errizomatikoa, geroz eta indartsuagoak bilakatzen dira komunitatearen aldarrikapenak. 

Laburbilduz,  mamu  edo  ekibalentzia-kateen  garrantzia  hiru  zutabetan 

oinarritzen  da  bereziki:  alde  batetik,  mamu  ez  gorpuztuak  aniztasuna  biltzea 

ahalbidetzen  du;  bestetik,  gorpuzturik  ez  egoteak  komunitate  heterogeneoaren 

aldarrikapen aniztasunari etorkizunean behar bezala moldatzeko eta egokitzeko behar 

beste  malgutasuna  eskaintzen  dio  –  zentzu  honetan,  Schiller-i  jarraituz,  jokoa 

bitartekari bakarra den neurrian, komunitateko gizabanakoek aktoreek izan behar dute, 

askatasunean  irudikatzen  duten gizabanakoak  beharko lukete  izan,  beren erregelei 

obeditzen dieten artistak;  eta honek,  hala eta guztiz  ere,  ez du naturarekin inolako 

apurketarik  ekarri  behar  (Berlin,  2005,  120-121)  –;  eta,  azkenik,  izaera  tragikoa 

ahalbidetzen du.

Komunitate  honek  jakin  badaki  ez  dagoela  helburu  handirik  gauzatzerik 

orainean eta ezezaguna den etorkizunera begira egon behar du ezinbestean. Horrez 

gero,  komunitateak  ez  du  atzerapausorik  eman  nahi,  etorkizunera  begiratu  baizik, 

etorkizunerako  proiekturen  bati  heltzea,  proiektuaren  malgutasunak  eta  izaera 

mamuzkoak  gizateriaren  ideal(erromantiko)arekin  apurtzen  duelarik.  Komunitate 

etikoak ez du inolako aliantzarik sinatzen gizateriaren idealarekin, egiarekin topo egitea 

baino  askoz  bizkarri  eta  asebeteagoa  iruditzen  baitzaio  etengabeko  ikerketa  eta 

borroka. Zentzu honetan, Lessing-en adibide ezagunari jarraituz, Jainkoak eskumako 

eskuan Egia osoa eta ezkerrekoan Egiarekiko etengabeko bultzada eskainiko balizkio, 

zalantza barik hautatuko luke komunitateak ezker eskua (Lessing,  hitzaurrea, 2002, 

28);  ez  Egia  Jainkoari  baino  ez  dagokiolako,  Egiarik  ez  dagoelako  baizik,  egia 

gorpuzturik  bilatzen ez duelako  eta etengabeko jarkitzea eta esperimentazioa xede 

dituelako. 

Heterogeneotasunaren  ezaugarri  nabarmena  unizitate  gabezia  izaten  bada, 

heterogeneotasun  hori  sakonagoa  den  homogeneotasun  batera  murriztua  izan 
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daitekeelako baino ez da; baina, bestetik, honek ez du esan nahi benetan ez dagoenik, 

kontrakoa baizik,  badela ez-den hori bezala. Komunitateak etengabe ekin behar dio 

kontingentea  den  eraikuntza  sozialari,  hegemoniari  Laclau-ren  hitzetan  (2007). 

Eraikuntza horretan baino ezin da aurkitu komunitate etikoaren oinarri edo abiapuntua; 

eta, ondorioz, komunitatea ez litzateke talde jakin baten izena, elementu heterogeneo 

mordo batetik  aktore  politiko  berria  eratzen duen  ekintza  baizik  –  zentzu honetan, 

hastapenean ez legoke komunitate edo talde soziala, eskakizun soziopolitikoa baizik; 

komunitatea eskaera soziopolitiko baten inguruan biltzen eta eratzen da (Laclau, 2007, 

277-278), mamuaren inguruan, alegia –. 

Gauzak horrela, hemen definitu nahi den komunitate etiko horrek antzekotasun 

handiak  izango  lituzke  Laclau-ren  identitate  popularrekin,  azken  hauek  bezala, 

komunitatea  sortu  ahal  izateko  nahitaezkoa  delako  eskakizun  sozialen  ugalketa 

zeintzuen  heterogeneotasunak  unizitatea  lor  dezan  beharrezkoak  diren  artikulazio 

politiko ekibalentzialak (Laclau, 2007, 285); mamua, gure hitzetan. Eskakizun anitzen 

arteko  ekibalentzia-harremanak  harago  joaten  direnean  ordena  sozialaren  aurkako 

mobilizazioak  baieztatzen dira  (Laclau,  2008,  28).  Ondorioz,  komunitate hau ez da 

hutsaren inguruan biltzen, ekibalentzia edo gorpuztu gabeko mamuren baten inguruan 

baizik  –  horrela  ideologiaren  esparruan  mantentzen  delarik  –,  sadomasokista 

egiazkoak  ez baitu bere  hedonismoa eta nartzisismoa askatzeko balio  duten biltze 

hutsak  bilatzen,  errealitatea  eraldatzea  ahalbidetu  dezaketen  biltze-modu  berriak 

aztertzea baizik. 

Hala  eta  guztiz  ere,  komunitateak  errealitatea  eraldatzea  xede  badu  ere, 

sortzailea  izan  behar  badu  ere,  ez  gara  jenioek osaturiko  komunitateaz  ari;  are 

gutxiago  Schelling-en idolatria  hori  eredu  duen  komunitateaz,  berak  aldarrikatutako 

irudimenaren ekintza estetikoari jarraitu arren. Estetikak egundoko garrantzia hartzen 

badu  ere  komunitatean,  bere  kideek  sortzeari  ekin  behar  badiote  ere,  ez  du 

jenioarekiko  debozio  edo  mirespen  erromantikorik  aldarrikatzen,  komunitateak 

edozelako gizabanakoak hartu nahi baititu bere baitan. Komunitate honek etikoa behar 

duenez  izan,  errealitatea  eraldatzea  helburu  izanik,  milaka  gorputz  har  ditzakeen 

mamuaren  zein  ekibalentzia  zerrenda  luze  baten  inguruan  biltzen  da.  Komunitate 

honek etikoa izan nahi du – etika, zentzu honetan, inguru baten, izateko modu jakin 

baten  eta  ekintza  printzipio  baten  artean  identitatea  eratzen  duen  pentsamendua 

litzateke  (Rancieré,  2007,  18),  edo  agian  giza-eskubideak  diren  askatasuna, 

duintasuna eta bestelakoen bermea lortzen saiatzea (Badiou, 2005) –, ekibalentzien 

zerrendaren bidez bere egia eraiki duelako eta, ondorioz, gaizkiaren figura ezagutzen 

duelako. Badiou-k dioenez (2005), etikoa izan nahi duen komunitate honek gaizkiaren 

hiru aurpegien aurka borrokatu behar du:  simulakroak,  traizioa  – interesengatik egia 
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baten mende geratzea – eta hondamendia – egia baten potentzia totala eta absolutua 

dela sinestea –. Horrexegatik, komunitate honen etika emantzipatzaileak hiru helburu 

izan  beharko  lituzke:  simulakroen  xarma  eta  lilurapean  ez  geratzeko  bereizteko 

gaitasuna,  ez  etsitzeko  ausardia  eta  muturretara  ez  jotzeko  zuhurtzia.  Honetara 

murriztu behar du nahitaez komunitateak, Badiou-k (2005) eta Laclau-k (2008) adierazi 

bezala, etika emantzipatzaile edo askatzaile honek ezin duelako arau moral mordoa 

ondorioztatu  eta  oinarritzat  hartu  –  honela  ekibalentzien  zerrenda  murriztuta  eta 

mamua gorpuzturik leudekeelako –. Komunitateak modu hegemonikoan baino ezin du 

eskuratu  unibertsaltasuna:  ekibalentzien  kateen  bidez  erregimen  opresore  baten 

aurkako borroka eraiki daiteke opresioaren (orokorrean) aurkako borroka eraikiko balu 

bezala,  baina  indar  hegemonikoaren  partikulartasunak  efektu  murriztaileak  sortzen 

jarraitzen duelarik (Laclau, 2008, 88). 

Arestikoa laburbilduz, komunitatearen barneko aniztasunari batasuna emateko 

nahitaezkoa da aurretik logika ekibalentzialen ezarketa eta adierazle hutsen ekoizpena 

(Laclau,  2007,  300),  Laclau-k  populismo izendatu duen logika politikoa.  Komunitate 

etiko honek, beraz, ez ditu arauak jarraitzera eramaten gaituzten logika sozialak oinarri 

izango, sozialaren eraketarekin loturik dauden logika politikoak baizik, eskakizun edo 

aldarrikapen sozialetatik sortu eta aldaketa sozialaren edozelako prozesurekin loturik 

dauden logika politikoak. Baina, honek badu bestelako arazo bat, noski. Ekibalentzien 

jokoak  aldarrikapen  sozial  anitzak  biltzen  dituen  subjektu  politikoaren  eraketa 

dakarrenez,  aldi  berean,  limiteen  eraikuntza  –  komunitateko  subjektuak 

singulartasunak diren neurrian, komunitatea anitza eta heterogeneoa denez, limiteak 

aldatu  eta  mugitu  daitezke  etengabe  –  eta  bestearen  identifikazioa  ere  badakar. 

Komunitatearen diskurtsoa, ondorioz, zehaztugabea eta aldakorra da, heterogeneoa 

eta gorabeheratsua den errealitatea sozialaren barnean operatu behar du-eta (Laclau, 

2007, 150-151). Modu batean edo bestean, mugak etengabe aldatzen badira ere, beti 

ere egongo da  bestea aurrez aurre.  Moscovici-k  Psychologie  des minorités  actives 

lanean  agertu  bezala,  gizarte  oro  da  definizioz  heterogeneoa,  eta  horrez  gero, 

gizartearen  barnean  ez  dute  zertan  gizabanako  guztiek  mundu  bera  konpartitu. 

Gizabanako ezberdinen interesak zein nahiak konfliktoan daude, eta baliteke, autoreak 

esan bezala, hauek guztiak bateraezinak130 izatea (Moscovici, 1981, 122). Hortaz, talde 

130 Komunitatearen  baitango  interesak,  ekibalentzien  bidez  bada ere,  bateragarriak  direnez, 
bateraezinak  diren  horiek  –  komunitatearen  barnekoen  eta  kanpokoen  artekoak  –  ez  dira 
bateraezinak aurkari dialektikoak direlako (A eta ez-A), espazio ezberdinekoak direlako baizik 
(A eta B). Halaxe ulertu behar du komunitate etikoak antagonismoa. Sadomasokista egiazkoak 
dialektizatu ezin daitezkeen bestelako espazioak sortu eta asmatu behar ditu;  eta ez A-ren 
aurka altxatzen den ez-A dialektiko bat, B-a, C-a, D-a etab. baizik. Laclau-ren hitzak erabiliz 
(2008), antagonismoak adiera honi erantzun behar dio nahiatez; beste modu batean esanda, 
sadomasokista  egiazkoaren  izaera  antagonikoak  sahiestu  behar  du  halabeharrez  izaera 
dialektikoa, bestelakoak diren espazioak sortzeko; edo behintzat, espazio horien agerkundea 
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etiko-moralak  (komunitateak)  bateragarriak  diren  ikuspegiak  biltzen  dituenez  gero 

ekibalentzia edota mamuen bidez, gizartea bestearekin – hirugarrenarekin, hurkoarekin 

– hasten da, aurrez-aurrekoarekin; bestea, hurkoa, komunitate etikoa uzten dugunean 

topatzen dugun hori  da,  bestelako mundua (bateraezina)  bizi  duen aurpegi-gabeko 

hori,  beste erreala131.  Komunitateko kideek maskarak erabiltzen ohi badituzte ere – 

sadomasokistak dira, azken batean, malguak eta aldakorrak –, maskara horien atzeko 

aurpegia  ezaguna  da;  bestearekin  topatzen  direnean,  ordea,  aurpegirik  ez  duen 

horrekin  topatzen  dira,  ezkutuko  pertsonarekin.  Ondorioz,  bestearekin  topatzen 

direnean  maskarekin  baino  ez  direnez  topatzen,  komunitate  etikoko  kideak  ikasi 

beharko ditu nahitaez maskara mota bakoitzaren zentzuak eta oroimenean gordetzen 

maskara horiei loturiko erantzunak. Ez dago inolako ziurtasunik, maskarak ez baitira 

aurpegiak bezain ziurrak eta, hala eta guztiz ere, maskarengan nolabaiteko konfiantza 

izan  beharko  dute,  ez  baitago  bestelako  biderik  (Bauman,  2006,  129-132). 

Horretarako, ezinbestekoa da hurkoaren edo bestearen etika ez leuntzea132 (Batzuk, 

2010b,  218).  Lehenago ere  egina  dago lan  hori,  bestea betidanik  baitago gurekin, 

ezagun  ditugun  besteen  aurpegiak  ezagutu  aurretik  bigarren  planoan  zeuden 

ahalbidetzen  saiatzea.  Komunitate  sadomasokista  etikoaren  kide  diren  sadomasokista 
egiazkoek gehiengoak duen ikuspegiaz oso bestelakoa den besteren bat daukate eta ez dute 
amore  eman  nahi,  bere  horretan  mantentzeko  beren  burua  arriskatu  behar  badute  ere. 
Antagonismo molarrengandik baino ezin zaie etorri bizirauteko eta eragiteko aukera. Horiexek 
abiapuntu izanik  asmatuko dira  etorkizunean gerorako antolakuntza eredu egokiak,  beti  ere 
singulartasuna, autonomia eta askatasuna elkarrekin baldin badoaz (Guattari/Negri, 1999, 24). 
131 Hiru  motatako besteak edo hurkoak bereiz  daitezke.  Lehenik  eta  behin,  beste irudikaria 
legoke,  norberaren  modukoak  diren  gizakiak  zeintzuekin  harremanetan  legoke  –  hauexek 
komunitatearen baitango besteak lirateke, harreman sarearen baitango kideak, haien artean 
bermaturik  dagoen  elkarrekiko  errespetua  zein  aitorpena,  besteak  beste  –;  bigarren,  beste 
sinboliko  handia  legoke,  gure  existentzia  sozialaren  substantzia  dena,  gure  koexistentzia 
koordinatzen duen arau inpertsonal mordoa; eta, azkenik, beste erreala, ezinezkoa den gauza, 
zeinekin ezin den elkarrizketa simetrikorik izan (Batzuk, 2010b, 192). Erreala den bestea, beraz, 
ez da gizatiarra-ez-den hori – gizatiarra ez izateak animalia edo jainkotiarra izateak esan nahi 
duelako –, gizatasunik-ez-duen hori baizik – gizatiar hutsa edo ez-gizatiar hutsa ez den hori  
litzateke, krudela, bihotz-gogorra edo beldurgarria, krudelkeria bera ere gizatasunaren ezaugarri 
delarik – (Batzuk, 2010b,  214). 
132 Honetarako  bide  egokiena,  Zizek-en  arabera,  Levinas-en  proposamenari  aurre  egitea 
litzateke modu bortitzagoan: besteak funtsean multitude etikoki axolagabea dira eta maitasuna 
multitudean  sartzeko  jokaera  biolentoa  eta  desorekatzailea  da.   Justiziak,  maitasunak  ez 
bezala,  itsua izan behar du.  Lacan-i  jarraituz,  berriz  ere,  esaten du “denak maite zaituztet” 
proposizio  unibertsalak existentzia errealaren maila har dezan egon behar duela derrigorrez 
gorrotatzen  dudan  baten  bat  gutxienez.  Salbuespenari  gorrotoa  da,  beraz,  maitasun 
unibertsalaren  egia.  Beste  modu  batean  esanda,  maitasuna  axolagabekeria  unibertsaletik 
sortzen  den  bezala,  sortzen  da  gorrotoa  maitasun  unibertsaletik  –  “ez  dago  maitatzen  ez 
dudanik” proposizioaren oinarrian “ez ditut denak maite” proposizioa dagoen moduan, “denak 
maite zaituztet” proposizioaren oinarrian “zuetariko batzuk gorrotatzen ditut” proposizioa legoke 
–. Ondorio antilevinasiarra litzateke, horrez gero,  benetako urrats etikoa aurpegiaz haratago 
doana litzatekeela, aurpegiaren aurka egitea hirugarrena edo hurkoaren alde. Zergatik? Horixe 
baino  ez  delako  benetako  justizia  –  aurpegiari  ezaguna  izate  hutsagatik  lehentasuna  edo 
pribilegioak emateak eramaten du bestea nahitaez bigarren plano batera, aurpegirik gabeko 
planora. Benetako justizia, ondorioz, lehentasunak eta pribilegioak baztertzea litzateke bestea 
den hirugarrena bigarren planotik ekartzeko –, aurpegirik gabeko bestera lekualdaketa (Batzuk, 
2010b,  243-244). 
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aurpegirik gabeko besteak izan direlako, bestearekin dugun lehendabiziko harremana 

aurpegirik ez den bestearekin delako beti (Batzuk, 2010b, 246). 

Komunitate  etikoa  sortu  aurretik,  beste  irudikariak  bilakatu  aurretik,  kideak 

aurpegirik ez zuten besteak ziren moduan, bigarren plano batean dauden aurpegirik 

gabeko  beste  errealarekin  ere  bilatu  beharko  litzateke  bizikidetzarako  elkar-ulertze 

mailaren bat,  horrek bestelako beste erreal  batzuk gorrotatzea ekarriko badu ere – 

den-denak maitatu nahi izateak gorrotoa dakar nahitaez eta ez dago, ondorioz, kasu 

batzuetan gorrotoa saihesterik –. Horrenbestez, gutxiengo bat izanik ere, komunitate 

etikoak izan beharko luke besteengan eragina izateko gaitasun nahikoa; alde batetik, 

komunitatearen baitan lortu duelako eta, bestetik, gutxiengoak gehiengoarengan izan 

dezakeelako horrenbesteko eragin non gehiengoaren jarrera eraldatzeko ere xaxatu 

dezakeen  (Moscovici,  1981,  97).  Baina,  gaitasun  hori  izateko  halabeharrezkoa  da 

komunitate  etikoa  gutxiengo  aktibo  edo  nomikoa  izatea,  pasibo  edo  anomikoek 

zailtasun handiagoak baitituzte eragiteko. Hala eta guztiz ere, oso aktiboa izanik ere, 

heterodoxoa den neurrian bestelako zailtasunak izango ditu bestearengan eragina izan 

nahi  badu,  ortodoxoak  ez  bezala  sozialki  onartutako  arauen  bat  aldarrikatzen  ez 

duelako. Bestelako talde molar zein komunitate heterodoxoekin harreman sareak eratu 

baditzake ere – berriz ere, ekibalentzian bidez –, komunitate etiko heterodoxoak eragin 

dezan, a priori gehiengoaren ateak itxita dituenez, zer edo zer berria eskaini beharko 

du erakargarri  edo liluragarri  izateko. Gehiengoaren zati  handi  bat  liluratzea lortzen 

duen ekintzarik edo programarik eskaintzen baldin badu, baliteke eraginen bat lortzea 

gehiengoarengan,  eta beharbada aldaketa  gauzatzeko beharrezkoa den bultzada – 

Aldiz,  eragiteko  gaitasun  guztia  galduko  du  limiteak  behin  gainditu  dituenean, 

bazterrekoa bilakatzen denean (Moscovici, 1981, 108) –. Orain, honek ere izan dezake 

polemika  handia  sortu  izan duen  bestelako arazo bat.  Komunitate  etikoak benetan 

eragingo balio gehiengoari, benetan lortuko balu, etika hori estetika hutsa bihurtzeko 

arriskua  legoke,  gutxietsirik  amaitu  dezakeen  masa,  pop  edo  populistatzat  har 

daitekeen etika. Gure aburuz, komunitate etikoak aktiboa eta eraginkorra izan behar 

badu  ere,  noizbait  gehiengo  bilakaturik  amaituko  balu  gorde  beharko  luke  herri 

deleuzetarraren  izaera,  gutxiengoaren  izpiritua;  eredu  komunik  ez  duen  eta 

ekibalentziek  zein  mamuak  kideak  lotzen  dituen  komunitate  heterogeneoa  delako, 

etengabe  eredu  berrien  bila  eta  sortzen  jarraitu  behar  du;  etengabe  eraldatuz  eta 

berrituz  joan  behar  du,  herri  sasikume  eta  bukatugabea  izaten  jarraitu;  etengabe 

jarkitzen eta erresistitu  behar  du komunitate etikoak,  muturretara jo  behar  ez duen 

krudelkeria mantendu. 
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