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TESTUINGURUA

1. BIZITZA ETA LANAK

Familia judu burges batean hazi zen, baina eliza ebanjeliko (kristaua) batean
bataiatu zuten. Zuzenbide ikasketak egin zituen Bonn eta Berlingo jesuiten
unibertsitateetan. Hemezortzi urte betetzean, Jenny von Westphalenekin ezkontzeko
hitza hartu zuen. Artean egin zen Hegelen filosofiaren jarraitzaile –gero bere filosofia
kritikatuko du-, Berlinen kazetari gisan lanean ari zela. Bere ideia iraultzaileak zirela
eta, hainbat alditan erbesteratu zuten, Parisera lehenik (garai hartan ezagutu zuen
Engels, orduz geroztik beti ondoan izango zuen lagun mina) eta Bruselara gero. Han,
filosofian bakarrik jardungo zuela erabaki zuen.
Zortzi seme-alaba izan zituen. Polizia beti ibili zitzaion atzetik. Prusiatik behin betiko
bota zutenean, Londresera joan zen bizi izatera. Engelsek emandako babes
ekonomikoari esker (Ingalaterrako hainbat lantegiren jabe baitzen), ikertzeko eta
idazteko aski denbora lortu zuen eta 1867an, "Das Kapital" lana argitaratu. Marx
gizartearen teoriko handienetakotzat hartu dute filosofo askok: filosofia ireki eta
zabala du, baina aldi berean, kritikoa. Marxen testuingurua, 1814an Napoleon erori
ondoren, Europak jasan zuen berregituratzean aurki daiteke, Vienako Batzarraren
ondorengo egoeran.

Bere lan nagusiak hauek dira: Kapitala (Das Kapital) 1867, Alderdi
Komunistaren Manifestua edo Manifestu Komunista (Engelsekin batera) (Das
Komunisten Manifest) eta Ekonomia politikoaren kritikari ekarpena

2. KONTESTU HISTORIKOA

XVII mendetik teknologiaren aurrerakuntzak  industri iraultza bultzatzen
du. Aldi berean, nazioarteko merkataritzak ere oso garrantzi handia hartu du. Guzti
honekin ekonomiak izugarrizko aurrerakada ematen du. Ekonomia zientzia bihurtzen
da. Ekonomia eredua liberalismoa da, askatasun-ekonomia, burgesiak inposatzen
du eta zenbait ekonomistek oinarria teorikoak jartzen dituzte. Merkatu librearen
ekonomia mota hau honetan datza: dirua duenak, nahi duen bezala jokatu dezake,
prezioetan, soldatan edota merkatuetan; guztiz librea da merkatua, eta legeak ez
dira eginkizun horietan sartzen, ez dago kontrolik. Ekonomia mota hau kapitalismoa
da eta Marxek kritikatuko duena da, bere ustez sistema honek bidegabekeri asko
sortzen duelako.

Politiko eta sozial arloan burgesiaren iraultza XVIII eta XIX mendeetan
Europa eta Amerikan eman da, honetan, burgesek haien eskubide ekonomikoak
(merkatu librea) eta politikoak eskatzen dituzte nobleen aurrean, eta monarkia
absolutuaren kontra matxinatzen dira ideia demokratikoak bultzatuz, eginkizun
honetan burgesek askotan lortzen dute langileek burgesiaren  interesen alde
jokatzea. Hasieran, burgesia ·herriko klase gisa aurkezten da, baina gero paperak
aldatuko dira.

Langile mugimenduak eta sindikatuak XIX mendean hasten dira. Hauek
burgesen aberastasuna eta boterearen aurka borrokatzen dute. Teoriko batzuek ere
proposamen “sozialistak”, hau da, giza berdintasunaren aldekoak, egiten dituzte:
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Saint-Simon, Fourrier, Owen…, hauek Marxek “sozialismo utopikoak” kontsideratzen
ditu, saiakera ederrak izan arren ez dira errealistak praktikan gauzatzeko. Berak
“sozialismo zientifikoa”, hau da, benetan gauzatu daitekeena, proposatuko du.

3. TESTUINGURU FILOSOFIKOA

XIX mendearen hasieran Alemanian eta Europa osoan nagusitzen duen filosofia
Hegelena da. Kanten idealismo transzendentalaren ondoren Hegelek idealismo
absolutoa proposatu zuen: ez dago ezer Ideia-tik aparte, dena Ideian biltzen da, Ideia
(pentsamendua) Absolutua da, hau da, Jainkoa da Absolutua, eta Ideia Absolutua
dialektikoki garatzen da hiru momentuetan: Momentu Subjektiboa (tesis), non Ideia,
ideia hutsa da, subjektu hutsa, pentsamendu hutsa, materiarik gabe, edukirik gabe.
Bigarren momentua momentu Objektiboa da (antitesia), non Ideia bera ez dena
bihurtzen da, Materia bihurtzen da, materializatzen da, kreazioaren momentua da. Eta
azken momentua Absolutua da, non Pentsamenduan bere buruaren Autokontzientzia
hartzen du eta Subjektua eta Objektua gauza bera dela konturatzen da, Ideia bere
Osotasunean. Momentu hau, Hegelentzat, Ilustrazioan iristen da, arrazoiaren
mendean, orain gizakiak lortu du heldutasun arrazional nahikoa (bere filosofia, hain
zuzen) Absolutuaren kontzientzia izateko. Hegelek gizakiaren historia eta filosofiaren
historia dialektika honekin ulertzen du, eta bere hitzetan filosofiaren historia Hegelen
filosofiarekin amaitzen da, bere gailurrera iritsi da, gehiago eta hobeto ezin da azaldu
errealitatea. Gainera historikoki ezin da gizarte hobeagorik lortu, sistema politikoa
(monarkia absolutua) hoberena da, sistema ekonomikoa (burges-liberala, edo
kapitalismoa) perfektuena da, gizadiak bere hobezintasuna lortu du, eta benetako
erlijioa da Eurapan nagusitzen dena: kristautasuna.

Kontzeptu hauek eta Dialektika bera ere oinarrizkoak dira Marxen filosofia
ulertzeko. Marx “ezker hegelianoan” kokatzen da. Filosofo hauek (Fauerbach, Marx,
Engels, besteak beste) Hegelen filosofia arrazionalista eta politika tradizionala ukatzen
dute baina bere metodo dialektikoa erabiltzen dute errealitatea aztertzeko.
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KARL MARX-EN FILOSOFIA

1. ALIENAZIOAREN TEORIA

a. SARRERA: ZER DA MARXISMOA
b. MARXEN FILOSOFIAREN EZAUGARRIAK
c. ALIENAZIOAREN TEORIA

SARRERA:

ZER DA MARXISMOA

Marxen idazkiak asko irakurri direnez, bere pentsamenduaren interpretazioak
guztiz ezberdinak izan dira. Marxismoa ez da bakarrik filosofia bat, oro har,
marxismoa hiru zentzutan uler daiteke:

1.- Marxismoa teoria ekonomiko-soziologiko berri bat da: alde honetatik
marxismoa gizartearen teoria bat da eta honekin batera teoria ekonomiko bat.
Hemen bere puntu nagusiena gizarte burges-kapitalista eta ekonomia liberalista
kritikatzea da.

2.- Marxismoa teoria eta praxis politiko berri bat da: Errealitate politikoan
marxismoa iraultza praktiko bat da. Hauxe da Marxek bere doktrinari eman nahi zion
zentzu nagusia. Hemen Marxek gizaki eta gizartearen azterketa  egiten du,  eta giza
duintasuna hobetzeko nahiz gizartea hobeagoa izateko iraultza bultzatzen du. Bere
ustez “orain arte filosofoek egin duten bakarra modu ezberdinez mundua ulertzea
izan da; baina nagusiena transformatzea, aldatzea da”. Horregatik Marxen filosofia
teoria bat baino gehiago praxi edo praktika bat da. Baina baita ere teoria politiko berri
bat da

3.- Marxismoa filosofia berri bat da: Marxek orain arteko filosofiarekiko
kritika zorrotza egiten du:  filosofia, momentu historiko bakoitzean, sistema
ekonomiko injustu bat mantentzeko ideologia bat besterik ez dela esaten du.
Marxismoak gizakia, mundua eta historiaren interpretazio berri bat egiten du, eta
horregatik filosofiaren historian ikastea ezinbestekoa da.
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MARXEK FILOSOFIAREN EZAUGARRIAK

Marxek filosofia hegelianoan ikasten du eta, esan dugunez, ezker hegelianoan
kokatzen da, hau da, Hegelen teoria filosofiko idealista ezeztatzen du baina bere
metodoak eta kontzeptuak erabiltzen ditu:

Hegelen filosofiarengandik hartzen dituen kontzeptuak:

• Dialektika. Hegelen filosofian metodo dialektikoa erabiltzen da. Dialektika
metodo logiko bat da errealitatea ulertzeko eta hiru "momentuz" osatzen da:

-1goa: TESIA edo momentu positiboa: baieztapena. (Hegelentzat Pentsamendu
Hutsa, jainkoa, kreatu baino lehen, espiritu hutsa da, subjektu hutsa, ez dago ezer
gehiagorik) Adibide praktiko bat: lapurketa debekatzen duen legea

-2garrena: ANTITESIA edo momentu negatiboa: ezeztapena, tesiaren kontrakoa
(Hegelentzat, espirituaren kontrakoa materia hutsa da, hau da, kreazioa, objektua,
orain ez dago subjekturik, ez dago pentsamendurik. Natura hutsa da, gizaki
arrazoiduna agertu arte) Adibide praktikoa: lapur batek delitoa egiten duenean

-3garrena: SINTESIA edo momentu absolutua, non tesia eta antitesia gainditzen
diren; bakarka ukatzen dira eta elkarrekin baieztatzen dira. (Hegelen filosofian,
pentsamendua pentsatzen hasten da –gizakiarekin hasten da eta bere gailurrera
ilustrazioan iristen da- orduan espiritua konturatzen da subjektua eta objektua gauza
bera dela eta Espiritu Absolutua bihurtzen da, auto-ezagutza osoa dauka, jainkoa bere
osotasunean ulertzen dugunean) Adibide praktikoa: justiziatik pasatu ondoren lapurrak
bere espetxe-zigorra betetzen duenean.

Marxek dialektika gizartearen analisian aplikatzen du.

 Alienazioaren kontzeptua: Alienazioa edo besterenganatze kontzeptua ere
Hegelena da.

Marxen pentsamenduaren ezaugarriak Hegelen filosofiaren aurrean

 Gizakiaren kontzepzioari dagokionez: Hegelentzat gizakia batez ere arrazoia da,
izaki arrazionala, arrazoia duen espiritu, arima, pentsamendu bat da. Pentsamendu
Absolutuaren momentu bat da. (Platonen interpretazioaren antzekoa). Marxentzat
berriz, gizakia batez ere praxia da, praktika, ekintza, ez bakarrik eta lehen
pentsamendua. Gizaki bat da egiten duena eta ez pentsatzen duena. Ez du
ezeztatzen gizakiak pentsatzen duela baina berarentzat gizakiaren pentsamendua,
ideiak, arrazoiaren funtzionamendua, bere ekintzaren ondorioak dira eta ez kausa.
Marxek gizakiaren interpretazio materialista dauka, gizakia lanean ulertzen du,
baldintza materialen pean.

 Historiaren interpretazioa Hegelenaren alderantzizkoa da: Hegelentzan Historiaren
subjektua edo protagonista Izpiritu Absolutua da, hots, Jainkoa. Marxentzat gizakia
bera da bere historiaren subjektua. Gizakiak dira Historia egiten dutenak.

 Politika:  Hegelek gizarte burges-kapitalista eta gobernu-sistema absolutista (botere
politiko guztia esku bakar batzuetan dago) onartzen ditu sistema hoberenak balira
bezala. Ezin da gizartea era hoberen baten bidez gidatu eta antolatu. Marxentzat argi
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dago hauek ez direla sistema politiko hoberenak, injustiziak ematen baitira, eta
kontrakotasun (ezberdintasuna) soziala inoiz baino handigoa da. Marxek klaserik
gabeko gizartea proposatuko du eta Estaturik gabeko politika.

 Filosofiari dagokionez ere interpretazio ezberdinak ditugu Hegel eta Marxena:
Hegelentzat Filosofía guztiz espekulatiboa (teorikoa da). Errealitatea nolakoa den
deskribatu eta onartu egiten du. Filosofía arras arrazionalista eta espiritualista da.
Marxentzat Filosofia praxia izan behar da, ez bakarrik mundua ulertu baizik eta, eta
batez ere, injustua den mundu hori aldatu behar du. Bere filosofia, Hegelen
espiritualismoaren kontra, materialista da.

 Metodo dialektikoari dagokionez: Hegelentzat prozesu dialektikoa bukatutzat
eman dezakegu espiritu Absolutua bere “auto-ezagutza” lortu duelako. Gizarte
motarik hoberenera iritsi gara (burges-kapitalista), Filosofía egiazkoena lortu
dugu (Idealismo Absolutua) eta benetako erlijioa (kristautasuna) aurkitu du
gizateriak azkenean. Marxentzat berriz garapen dialektikoa ez da bukatu, eta
hori agerikoa da bidegabekeri asko gertatzen direlako, eta momentu horretan
kontrakotasun handiena ematen delako: bi klaseen arteko kontrakotasuna:
burgesia eta proletarioen artekoa. Marxentzat argi dago oraindik urrats
dialektiko bat falta dela: kontrakotasun hori gainditzea eta klaserik gabeko
eta justua den gizarte batera iristea. Berarentzat hori bai izango dela azken
momentu dialektikoa; baina, momentuz, Dialektika amaitu gabe dago.

ALIENAZIOAREN TEORIA

Zer da alienazioa edo besterenganatzea?:

Alienatzea (alius -latina- hitzaren esanahia bestea da) beste bat bihurtzea da,
bat ez dena egitea, edo izaki bat denari uztea. Izaki bat, bere esentzia, bera dena,
bere izatea, galtzen duenean alienatzen da, besterenganatzen da. Zerbait edo
norbait alienatzen denean badago bere izaera galtzen duena (alienazioaren
subjektua) eta izaera horretaz jabetzen dena (alienazioaren objektua). Hegelek
alienazioa zerbait ona eta positiboa bezala ulertzen du: beharrezkoa da.

 Marxentzat gizakia lan egiterakoan alienatzen da. Baina lanean bi egoera
eman daitezke: bat da lortu behar dena eta bestea gaitzetsi  behar da:

Objektibazioa : ona eta beharrezkoa da gizakiarentzat. Gizakia batez ere
lana da. Gizakiak gizatasuna, bere izaera lortzeko bidea lan egitea da. Beste izakiek
sortzen diren momentutik haien esentzia  dute, baina gizakiak irabazi behar du
esentzia lanaren bidez. Lana da gizakiak naturarekin  egiten duen aldaketa,
gizakiaren  probetxurako.Adibidez, jateko gizakiak gehienetan ezin du natura joan
eta hartu, aldiz,   prozesu bat jarraitu behar du. Naturak ematen dion lehengaiekin
gizakiak transformatu egiten ditu eta etekina ateratzen du, horrela da nekazaritzan,
arrantzan, ehizan,  edo sukaldaritzan; eta ez bakarrik elikadurarekin, baita ere
etxebizitza, jantziak eta behar duen guztia gizakiak landu behar du. Prozesu horri
lana deritzogu, eta gizaki guztiek egin behar dute modu batean edo bestean haien
errealizazioa lortzeko, haien esentzia edo gizatasuna izateko.
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Gizakiak lan egiten duenean produktu bat ekoizten du eta Marxek dio
produktu horretan gizakia objektibatzen dela. Gizakiak lan egiterakoan bere esentzia
uzten du ( ahalegina,  jakituria,  desioak,  denbora,  indarrak,  kaloriak eta abar)
baina lan hori “ongi egina” baldin badago, hau da,  produktuaz jabetzen bada,
gizakiak produktuaren erabilerarekin  esentzia berreskuratzen du, eta horrela zirkulua
ederki ixten da. Beraz, lanean gertatzen den objektibazioa ona eta beharrezkoa da,
zerbait positiboa eta gizaki guztiek lortu behar dutena. Objektibazioa naturala da
gizakiarengan.

Alienazioa (edo besterenganatzea): txarra eta kaltegarria da gizakiarentzat.
Besterenganatzea gertatzen da gizakiak bere esentzia uzten duenean eta ez du ongi
berreskuratzen, hau da, esentzia galtzen du. Gizatasunaz desjabetzen da eta ez du
errekuperatzen, ez-gauzatzen da, desegiten da, galtzen du bere duintasuna eta
gizajo bat bihurtzen da. Gizakiak momentu historiko guztietan, baina batez ere
gizarte burges-kapitalistan, modu ezberdinetan alienatuta dago. Ikus dezagun
zeintzuk diren Marxentzat alienazio-erak. Alienazio guztiak ikustaraztea da Marxen
helburua eta gero, hauekin bukatzea. Gizakiari bere duintasuna, gizatasuna berriro
itzuli nahi badiogu, alienazio-mota guztiak desagertu behar dira.

ALIENAZIO ERAK
1    Ekonomikoa
2    Soziala
3    Politikoa
4    Erlijiosoa
5    Filosofikoa

Alienazio ekonomikoa:

Marxentzat hau da alienazio mota nagusiena eta beste guztiak sortarazten duena.
Produkzio-modu kapitalistan (esklabistan eta feudalean ere) lana alienatzailea da.
Langileak lanean  esentzia uzten du,  bizitza osoa ematen du lanean, askotan bizitza
bera galtzen du eta hiltzen da. Langileak ekoizten duen produktua ez da
berarengana itzultzen, ekoizten duen produktua ez da berarena, kapitalistarena
baizik, eta kapitalistak langileari trukean ematen diona soldata miserable bat besterik
ez da. Diru hori ez da nahikoa langileak duintasuna izateko, bizitza duin bat berak
eta haren familiak. Lanean baldintza hauek beharrezkoak dira:

Lana edo produkzio prozesuaren baldintzak edo elementuak (edozein garaian,
ez bakarrik kapitalismoan)

 Produkzio-Baldintza materialak: lantegi edo lan prozesu bat martxan
jartzeko eta produktuak ekoizteko beharrezkoak diren gauza material guztiak:

o kapitala: hasieran beharrezkoa den diru-kopurua (lantegia erosteko edo
eraikitzeko, lehengaiak erosteko, lehen soldatak pagatzeko eta abar.)

o Lehengaiak edo ekaiak
o Energia-iturriak
o bestelakoak (makinak, tresnak, eraikinak eta abar)
o produktuak edo ekoizpena

 Giza baldintzak: edo lan-indarrak, hauek langileak dira.
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Produkzio prozesua gizarte burges-kapitalistan: langilearen egoera alienatua

Sistema kapitalistan produktu bat saltzen denean, ordain saria honela
banatzen da:

-Lan-baldintza materialak ordaintzeko
-langileen soldatak ordaintzeko
-irabazten dena: (zatirik handiena) GAINBALIOA (plusbalioa): hau da

garrantzitsuena kapitalistarentzat., gero eta gainbalio gehiago ekoiztea, eta horrela
kapitala handitzea, hau da, aberatsi.

Gainbalioa da kapitalistak langileari zuzenean lapurtzen diona- Kapitalak
hartzen du zatirik handiena. Modu horretaz langileak utzitako esentzia kapitalak
hartzen du eta langileari ematen zaiona ez da nahikoa langile horrek haren esentzia
berreskuratzeko, eta horrela alienatuta geratzen da. Izan ere, Marxentzat, kapitala
berekoia da, gero eta gehiago xurgatu nahi dio langileari eta ez du inoiz bukatuko.
Gizakiak izaera galdurik dauka, desjabetuta dago, gauzatuta dago . Ekoizten duen
objektua arrotza egiten zaio, eta horregatik produktu hau ere “gauza” bihurtzen da.

Lana objektibazioa izango balitz (hau da, objektua langileari dagokionean,
haren jabea denean), orduan gizakia ez litzateke gauzatuta egongo, produktuaren
bidez  esentzia berreskuratuko lukeelako, eta aldi berean, produktua “humanizatua”
izango litzateke. Objektibazio on batean, subjektua (langilea) eta objektua
(produktua) ez daude gauzatuta eta ez dira arrotzak bata bestearekiko. Baina
sistema kapitalistan bai, guztiz arrotzak dira.

Langilea gauzatuta dagoenez gero, beste objektu bat bihurtzen da eta beste
objektu bat bezala kontsideratua izaten da: saldu eta erosten da. Langileak bere
esentzia saldu egiten du soldata miserable baten truke, merkantzia bihurtzen da eta
lan-merkatuaren xarean harrapaturik gelditzen da. Gizakiak lanean askatasun osoa
eta giza duintasuna galtzen du, gauza salgai eta erosgai bat izateko.

Baina egoera larri hau ez da naturala baizik historikoa. Hain zuzen ere,
Filosofiaren lana da egoera historiko hau eta bere egitura sozio-ekonomikoa
aztertzea eta praktikan errealitate hori aldatzea.

Lanean edo produkzio prozesuan ematen den alienazio hau oinarrizkoa da,
baina ez da alienazio-mota bakarra. Gizakia lanean baztertua izateaz gain, beste
arlotan ere alienaturik dago: sozialki, politikoki, erlijioaren bidez eta filosofiaren bidez.
Alienazio ekonomikoak beste lau alienazio hauek ekartzen ditu:

Alienazio soziala:

Gizakia gizartean ere baztertuta dago. Gizarte burges-kapitalistan bi klase
“antagonikoak” (kontrakoak) daude: burgesia eta proletariarioak edo langileak. Bi
klase hauek bizimodu kontrakoak daramate. Eta arrazoia ekonomikoa da: Produkzio
bideak edo produkzio baldintza materialak (ekaiak, makineria, produktua...) burgesen
eskuetan daude. Haiek jabeak dira, baina lan egiten dutenak, eta esentzia uzten
dutenak langileak dira. Horrek esan nahi du burgesek jasotzen duten ondasunak,
langileek jasotzen dituzten soldatak baino askoz ere handiagoak direla.
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Alienazio soziala honetan datza: Burgesek bizitza erosoa, luxuzkoa izateko
aukera  dute. Haien bizitza-kalitatea ezin da konparatu langileek dutenarekin.
Etxebizitzak, elikadura eta osasun-maila, haurren hezkuntza, aukera kulturalak, aisia
edo denbora librean zaletasunak izatea, klase batean eta bestean ezin dira alderatu.
Langileak sozialki bazterturik dagoela somatzen du; konturatzen da ez dituela aukera
berdinak, haren familiakoei ezin diela burgesek duten bizitza eskaini. Hala eta guztiz
ere, alienazio sozial horrek burgesen bizitza imitatzeko eramaten du langilea. Langile
alienatuak burges bat bezalakoa izan nahi du; burgesak dituen aukerak eta
baliabideak izan nahi ditu. Izan ere,  horretan oinarritzen da kontsumo-gizartea.

Burgesa ere, bere aldetik, sozialki alienatuta dago:  ez du lan egiten, lana
antolatzen du eta langileari  esentzia xurgatu besterik ez dio egiten. Baina horrela
ezin du gizatasuna lortu; hori ez da errealizazio modu bat. Horregatik, burgesak ere,
funtsean, langile bat bezala izan nahi du. Azken finean, burgesa  kapitalaren tresna
bat bihurtzen da, langilea bezala. Biak, burgesa eta langilea, kapitalaren mendean
daude. Kapitalista batzuek langileekin harreman onak izaten saiatzen dira, haien
baitan langileen esplotatzaileak direla konturatzen dira, baina Marxentzat hau
hipokresia hutsa da.

Orokorrean ezberdintasun soziala ematen denez gero, gizarte burges-
kapitalistan gizaki guztiak sozialki alienatuta daude. Alienazio soziala bakarrik
amaituko da klaserik gabeko gizartearekin; hau da,  benetako giza berdintasuna
ematen denean;  gizaki guztiek aukera berberak dituztenean eta ondasunak
orekaturik banatzen direnean, inor bazterturik sentitzen ez denean. Baztertze-eza
hau zentzu guztietan ulertu behar dugu: emakumeak gizonak bezalako aukerak
izatea, haurrak eta zaharrak baztertzen ez direnean, eta herri, etnia eta giza-talde
guztiek eskubide berdinak izatea.  Marxentzat hau ezinezkoa da ez bada ematen aldi
berean Lurra osoan. Horregatik berak proposatzen duen sozialismoa nazioartekoa
da. Internazionalak, marxisten kantuak honela dio: mundu osoaren langileak: bat
egin! Iraultza ez da  Estatu  baten kontra, baizik eta kapitalaren kontra.

Alienazio politikoa

Politikoki ere langilea alienatuta, besterenganatuta dago. Ez du aukerarik
gizartearen kudeaketan parte hartzeko, hau da, ez du politikan parte hartzen.. Azken
finean, kapitala da sistema maneiatzen eta kontrolatzen duena, eta kapitalaren
tresnak: kapitalistak, banku-etxeak, ejertzitoa, eta oro har boterea dutenak dira.
Langileak ez du botererik.

Politikan ere kontrakotasun bat ematen da Estatua eta Gizartearen artean.
Estatua boterea menderatzen duena da eta Gizartea berriz giza talde menderatua
da. Teorian, Estatuak gizartea babestu egin behar du, baina sistema burges-
kapitalistan ez da horrela. Estatua kapitalarekin bat egiten du eta giza-talde nagusia
(langileria) zapaltzen du. Modu horretan haren esentzia lapurtzen dio. Gizartea da
Estatuak inposatzen duen sistema sofritzen duena eta mantentzen duena. Kapitalak
ezin du bizi langileriarik gabe, behar du aberasteko.

Marxentzat kontrakotasun politiko hau  gainditu behar da. Estatuak gizartea
babestu eta mimatu behar du. Momentu horretan, Estatua eta Gizartea bat
datozenean, orduan Estatua ez litzateke beharrezkoa izango, Gizarteak berak bere
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burua kudeatzeko gai baita. Marx, horrela, anarkismoarekin bat dator: Estatua
existitzea ez da beharrezkoa, Estatua, edo boterea, menperatzaile eta menperatuak
egotea dakar. Komunismoaren gizartea, Estaturik gabeko gizartea da.

Alienazio erlijiosoa

Erlijioa esistentzia-modu faltsu bat da. Erlijioaren helburua injustizia soziala
justifikatzea da eta honelaxe egiten du:  mundu honetara sofritzera etorri gara,
benetako zoriontasuna ez dago hemen, zeruan baizik, eta oraingo bidegabekeriak
jasan behar ditugu erresignazioarekin, zerua irabazi nahi baldin badugu. Hori da
erlijioak predikatzen duena. Gizarte zapalkor honetan gizakia etsi behar da, zeruan
ordain saria izango baitu.

Fauerbachekin batera Marxek erlijioaren jainkoa gizakia beraren proiekzioa
dela onartzen du, baina Marxentzat erlijioak batez ere zentzu politiko bat dauka, bere
funtzioa egitura sozial injustu bat mantentzea delako. Hori argi ikusten da boterea
jainkoarekin erlazionatzen denean: Caesar, Erroman, jainko bat zen; Erdi aroko
erregeak Jainkoak emandako boterea dauka; Ilustrazioko errege absolutuak Elizaren
burua  da ere (Ingalaterra). Marxen hitzetan: “ ERLIJIOA HERRIAREN OPIOA DA”.
Erlijioaren funtzioa herria konforme eta isilik egotea da.

Alienazio filosofikoa

Filosofía oro, Marxentzat, ideia multzoa gisa, alienatzailea da, “ideologia” bat
da. Filosofía Ideologia dela esaterakoan zentzu negatiboa azpimarratu nahi du:
Filosofía gehienak ideien muntai bat izan dira sistema sozio-ekonomiko injustu
bat justifikatzeko eta bere horretan segitzeko (hala nola, Platonen filosofiak sistema
esklabista onartu eta bultzatzen du, Erdi aroko filosofiak sistema feudala eta Hegelen
kasuan sistema burges-kapitalista da hobesten dena) Ideologia hauek mundua,
gizakia eta gizartea faltsuki interpretatu dute helburu zehatz batekin: aberatsen
interesak babestea.

Ondorioak: Marxen antropologia laburbilduz

Gizakia arlo guztietan alienaturik dagoenez ez da izaki natural bat, bere
izaera edo esentzia ez du berarekin edukitzen, beregandik kanpo dago eta ondorioz
izaki absurdu bat da.

Marxentzat gizakiak esentzia historian zehar eta lanaren bidez lortzen du.
Gizaki bakoitzak bere esentzia bilatu behar du bere bizitzan zehar; historian lortzen
du esentzia egiten duen lanaren bitartez. Gizakia, beste izakiak ez bezala,
esentziarik gabe jaiotzen da, eta   beraren esentzia propioa osatu behar du.

Lana da gizakiaren esentzia, lanean objektibatu behar du bere burua,
esentzia lan-produktu batean besterenganatu eta gero, objektua  berreskuratzen,
gizakiak esentzia osatu egiten du. Giza izaera honetan datza:  lanaren bidez bizitza
propioa ekoiztea .
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Marxen ustez, beraz, gizakia izaki sozial bat da, soilik gizartean bere
duintasuna lortzen du. Beste gizakiekin batera gizarte justu bat lortzeko lan egitea da
gizakiaren esentzia. Marxismoak erlijioa eta jainkoa ukatzen ditu, beraz gizakia
mundu material honen parte bat da, prozesu materialaren parte bat da. Zoriona
gizarte justu, berdintasunezkoa, eta aske batean bizitzea da, non gizaki-langileak
zapaldurik ez dauden, alienaturik ez dauden, giza klaserik gabe, jabego pribaturik
gabe, eta gizaki guztiok elkartasunean eta errespetuan bizitzen direlarik.

2. MATERIALISMO HISTORIKOA

SARRERA:
a) ZER DA MARXISMOA: (aurrekoan bezala)

b) Materialismo historiko eta materialismo dialektikoa: bi kontzeptuak guztiz
lotuta daude baina bakoitza ulertu behar dugu;

Materialismo dialektiko Marxek duen errealitate materialaren teoriari deritzo,
Materialismo historiko errealitate materialaren prozesu historikoari dagokio, eta
da, gizartearen egitura eta garapena sartzen dira prozesu honen analisian.

DIALEKTIKA ETA ERREALITATEAREN TEORIA

a) Dialektikaren zentzua

Dialektika Hegelen filosofian (aurreko gaian)

Marxek Hegelen dialektikari buelta ematen dio: orain Dialektika da
errealitate materialaren dialektika eta ez errealitate espirituala edo idealarena.
Existitzen den errealitate bakarra materiala da eta giza pentsamendua honen
ondorio bat da. Espiritu Absolutua, arima hilezina eta horrelako kontzeptuak
asmakeria hutsak dira, dagoena materia besterik ez da: Idealismoaren aurrean
materialismoa dakar marxismoak.

Hegelek errealitate burutu, osatu bati aplikatzen dio Dialektika metodoa,
beraz, dialektika hegelianoa munduaren interpretazio bat da, ezin du mundua aldatu,
osatua eta perfektua delako. Marxentzat Dialektikak  mundua transformatzeko,
hobetzeko balio du. Errealitate materiala amaitu gabeko bilakaera-prozesu batean
murgilduta dago eta dialektika baliagarria da hori ulertzeko (interpretazio-maila) baina
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baita ere aldatzeko (transformazio-maila). Sistema ez dago burututa. Dialektika ez du
errealitatea injustu bat justifikatzeko erabiltzen, aitzitik, errealitate hori hobetzeko
balio du.

b) Errealitatearen kontzepzioa: Materialismo dialektikoa

Errealitatea Marxek kategoria sozialetan ulertzen du: errealitatea da
errealitate soziala, eta hori guztiz materiala da. Honek esan nahi du errealitate
sozialaren oinarria ekonomia dela. edo “Produkzio baldintza materialetan” duela
oinarria. Errealitatea produkzio-prozesu materiala da. Errealitate naturala eta
gizakia, biak produkzio-prozesu material horretan sarturik daude: Naturak ez du
zentzurik gizakirik gabe eta alderantziz. Produkzio-prozesu materialean bi poloak
beharrezkoak dira: osagai naturalak eta langileak. Errealitatea da gizakiak
naturarekin ekoizten duen ekintza produktiboa historian zehar. Errealitatea beraz,
materiala eta historiko-dialektikoa da. Alde batetik, Materialismo dialektikoa da
Marxen errealitatearen interpretazioa; bestetik,  gizartearen ikerketa eta hori
aldatzeko bulkada materialismo historikoa deitzen da.

MATERIALISMO HISTORIKOA: GIZARTEAREN EGITURA ETA GARAPENA

Teoria marxistaren zatirik ezagunena hauxe dugu: gizartearen azterketa
historiko-dialektikoa. Bi alderdi  bereiziko ditugu, biak elkarrekin doazela ahaztu
gabe: gizartearen egitura eta gizartearen garapen dialektikoa

a) Gizartearen egitura

Marxentzat gizarte orotan eta momentu historiko guztietan hiru egitura bereiz
daitezke:

1. Azpiegitura ekonomikoa
2. Egitura soziala
3. Gainegitura juridiko, politiko eta ideologikoa



13

1. Azpiegitura ekonomikoa:

Marxen tesi nagusia hauxe da: gizarte baten oinarria ekonomia da. Azpiegitura
ekonomikoaren elementuak hauek ditugu:

- Produkzio baldintzak: produkzio prozesu batean beharrezkoak diren
elementuak:

- Giza baldintzak, lan-indarrak edo langileak (giza baldintzak)
- Produkzio-baldintza materialak:

- Produkzio-bideak: lanerako beharrezkoa den guztia

- Produkzio-objektuak: produktuak, ekoizpenak

- Produkzio harremanak:: Marxen kontzepturik nagusiena dela esan
dezakegu. Harreman hauek adierazten dituzte lan-indarren (langileen) eta produkzio-
baldintza materialen arteko harremanak . Produkzio baldintza materialak lanerako
behar den guztia da (kapitala, makineria, lehengaiak… eta bukaerako produktua ere
bai). Produkzio harremanak hauexek dira:  gizaki langileen eta lanean ari diren
gauzen artean sortzen diren harremanak. Baina zer nolako harremanak izan daitezke
horiek?  Jabetasun harremanak dira. Gizaki batek gauza material batekin izan
dezakeen harremana jabetasunaren harremana da:  gizaki bat gauzaren  jabea da,
edo ez da jabea;  gauza hori gizakia horri dagokio ala ez; haren propietatea da ala
ez. Produkzio harremanak jabetasun edo propietate harremanak dira. Harreman
hauen arabera definituko da sistema ekonomikoa.

Orokorrean bi sistema ekonomiko bereiz daitezke produkzio harremanen arabera:

1. Produkzio harremanak zuzenak direnean: hauetan langilea produkzio-
baldintzen jabea da eta harreman zuzen eta positibo bat dauka baldintza
materialekin . Marxentzat hau da sistema ekonomiko egokia. Sistema honen
ondorioz ez da alienaziorik ematen eta gizartea zuzena izango da. Sistema
ekonomiko hau, historian zehar, oso gutxitan islatu da. Dirudienez, gizarte erraldoiak
agertu baino lehen, aitzinean, gizakiaren lehenengo garaietan, antzeko sistema
ekonomikoa zegoen, ekonomia naturala, zuzena zenean (ehiza, fruituen bilketa eta
abar. - Baina sistema ekonomiko horretan oraindik ez dago produkzio prozesurik, eta
horregatik gizakiak ezin du bere esentzia eratu - ).  Dena den Marxek  proposatzen
duen sistema  gizarte komunistarako horrelakoa izango litzateke, non jabetasun
pribaturik ez dagoen eta langileak produkzioarekin harreman zuzena duen. Ez
badago jabego pribaturik, produkzio baldintza materialak ez dira gizaki gutxi
batzuenak,  baizik eta komunitate osoari dagozkio, beraz, gizartearen kide guztiak
dira baldintza materialen jabeak, eta ondasunak  berdintasunez eta justiziaz
banatzen dira. Langile bakoitza  lanpostuan dituen material eta produktuekin
identifikatuko da, eta horrela bataren eta besteen artean harremana zuzena izango
da.

2.- Produkzio-harreman zeharkakoak: lan-indarrak produkzio baldintza
materialekin harreman ez-zuzenak izaten dituztenean, hots, langileak baldintzen
jabeak ez direnean. Baldintza materialen jabetasuna esku gutxi batzuetan egokitzen
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dira. Historikoki harreman hauek gertatu eta gertatzen dira hiru garaietan edo
produkzio moduetan: produkzio-modu esklabista, feudala eta burges-kapitalista.

Produkzio-modu kapitalistan produkzio-harremanek klaseen arteko
kontrakotasuna ekartzen dute, eta hortik klase-borroka sortzen da. Produkzio-
harremanak zeharkakoak direnean beti ematen da klaseen arteko kontrakotasuna,
zuzenak direnean, berriz, berdintasun soziala dago. Azpiegitura ekonomikoan
oinarritzen da egitura soziala, hots, ekonomiaren arabera gizarte-mota bat edo beste
bat izango da.

2. Egitura soziala

Egitura soziala hau da:  azpiegitura ekonomikotik ondorioztatzen diren
gizakien arteko harremanak. Ekonomia kapitalistan bi klaseen arteko ezberdintasun
edo kontrakotasuna ondorioztatzen da: burgesia eta proletarioen artean.

Gizakien historia klaseen arteko borrokaren historia da: aitzinean esklabu eta
hiritarren arteko borroka; erdi aroan noblezia eta herri xehearen artean eta
kapitalismoan burgesia eta langileen artean. Aro guztietan bi klase maila
parekagarriak ditugu: langile pobreak eta jabe aberatsak. Marxen ustez gizarte
burges-kapitalistan klaseen arteko kontradikzioa handiena da eta gainditu
beharrekoa. Nola? Proletarioen borrokaren bidez. Helburua klaserik gabeko gizartea
lortzea da. Langileen klaseak bere egoeraren kontzientzia lortzen duenean,
produkzio-harreman horiek txarrak direla konturatzen denean, sistema ekonomiko
hori apurtzeko borroka egingo du, produkzio-harremanak zeharkakoak izatetik,
zuzenak izatera pasatzeko urratsak eman beharko ditu.

Gizarte baten egitura soziala gizakien bizitza-baldintzek osatzen dute.
Gizarte burges kapitalistaren egitura soziala bi klaseek dituzten baldintzek islatzen
dute: langileak nola bizi diren eta nola burgesak; eta zer nolako harremana ematen
den bi klaseen artean, horixe da egitura soziala. Harreman hori, egun, ez da
harreman natural bat, bi klaseak etsaiak direlako,  interesak guztiz ezberdinak dira
eta gainera klase batek (burgesia) bestea menderatzen du. Baina langileek
kontzientzia hartzen dutenean, borroka soziala sortzen da, iraultza sortzen da,
proletarioen iraultza. Iraultza horren ondorioz kapitalismoa amaituko da eta gizarte
komunista eratuko da. Azken urrats dialektiko hau, ezinbestekoa da Marxentzat.
Laster edo beranduago gertatuko da. Bitartean filosofiak egin dezakeena da urrats
hori ahalik eta gehiago hurbiltzea. Gizartearen prozesu historikoa dialektikoa da:
kontrakotasun garai batetik momentu sintetiko batera pasatzen da. Gizarte burges-
kapitalistan ematen den kontrakotasuna azkena da eta hori gainditzen denean
etorriko den gizarte horretan ez da kontrakotasun gehiagorik izango, baizik eta
berdintasun soziala .
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3. Gainegitura juridiko-politiko eta ideologikoa

Gainegitura Marxentzat gizartearen gainetik dauden pentsamolde, instituzio
eta antolaketa guztiak dira. Hauek bi multzotan bereizten ditu :

• Gainegitura juridiko-politikoa: Bi gauzak  dira baina guztiz erlazionatuta
daude: alde batetik gizarte batean indarrean dauden  legeak eta sistema
juridikoak (kontratu laboralak, eskubideak, betebeharrak, justizia sistema,
zigorrak eta abar) eta bestetik antolaketa politikoa: gobernu mota, instituzioak
(ministerioak, eliza, botere “faktikoak”…), eta gobernuaren tresnak legeak
babesteko (polizia, ejertzitoa, inspekzioa eta abar)

• Gainegitura ideologikoa: gizarte batetan dauden era guztietako
pentsamoldeak: kulturalak, erlijiosoak, filosofikoak, moralak eta abar,
Marxentzat ideologiak dira.

Gainegitura dago azpiegitura mantentzeko. Gainegitura, gizarte injustu
batean, klase menderatzaileak maneiatzen du. Gizarte burges-kapitalistan burgesiak
kultura, erlijioa, filosofia eta arau moralak kontrolatzen ditu herria apal, isilik egoteko;
herria muntai ideologikoekin engainatzen du bere egoera injustua onar dezan eta
borroka egin ez dezan. Herria zapaltzea ez badu lortzen ideologiaren bidez, orduan
tresna juridiko-politikoak erabiltzen ditu.

Marxentzat gainegitura, beraz, ekonomian oinarritzen da eta bakarrik
ekonomia edo produkzio-harremanak aldatzen direnean orduan aldatuko da
gainegitura. Horregatik dio Marxek ideiek ezin dutela mundua aldatu, errealitatea
aldatzeko lehenengoz, baldintza materialak aldatu behar dira eta horrela, poliki-poliki,
jendea pentsakeraz aldatuko da, ondorioz gainegitura aldatuko da. Baina ezin dugu
lehen gainegitura aldatzen saiatu.

Hiru egitura hauek bata bestearen gainean eraikitzen dira: azpiegitura
ekonomikoa oinarria da, horren gainean gizarte mota bat agertzen da (egitura
soziala) eta bigarren horren gainetik gainegitura dago. Egitura ekonomiko bakoitzari
gainegitura bat dagokio: erlijioa, filosofia, pentsamolde zehatz batzuek, eta sistema
juridiko eta politiko zehatz bat.

b) Gizartearen garapena

Historia bizitzaren produkzioaren prozesu materiala da. Historiaren motorra
indar-produktiboak eta produkzio-harremanen arteko kontradizioa da, klaseen
arteko borroka alegia. Gizarte mota batetik bestera pasatzeko historikoki klaseen
arteko borroka bat gertatu da. Marxentzat gizartearen garapena dialektikoa da, hau
da, egoera batetik (tesia) bere kontrakoa agertzen da (antitesia) eta bi kontrako
hauen artean borroka bat ematen da. Kontrakotasun hau gainditzen denean beste
gizarte mota bat agertzen da (sintesia).

Marxentzat urrats dialektiko guztiak dira beharrezkoak gizartearen
garapenean. Feudalismoa garatzea beharrezkoa da kapitalismoa agertzeko eta
kapitalismoak ere garatu behar da gizarte komunistara pasatzeko. Bakarrik
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burgesiaren eta proletarioen arteko kontrakotasuna gogorra denean, eta langileek
haien egoeraren kontzientzia hartzen dutenean, orduan izango da posible borroka
egitea eta gizarte komunista agertuko da. Horregatik dio Marxek gizarte zaharrean
gizarte berria etortzeko baldintzak daudela. Adibidez, gizarte feudalean gizarte
kapitalistaren hazia dago: burgesia gizarte feudalean eratzen da, talde hau da
borroka egiten duena eta azkenean sistema kapitalista ezartzen duena, produkzio-
harremanak aldatzen dituena, alegia. Modu berean, Marxen ustez, gizarte
kapitalistan bertan ematen dira baldintzak gizarte komunistara pasatzeko: nolabait,
langileek duten ez-adostasuna sistemarekin, “Lan indarrak produkzio-
harremanekin kontrakotasunean sartzen dira”.

Marxek dioenez, iraultza komunista azkena izango da, ekartzen duen
gizartean kontradikziorik emango ez delako. Eta horrek ez du esan nahi han giza
historia bukatzen denik, aitzitik, horrela hasten da gizakien benetako historia, aurretik
gertatu dena gizakien aurre-historia besterik ez da.

ONDORIOAK

Marxismoaren helburua gizarte kapitalistan dauden ezberdintasunak eta
bidegabekeriak ikustaraztea da. Hori langileak kontzientziatzen lortzen da, horregatik
langileen mugimendu iraultzaileak oso garrantzitsuak dira. Marxismoa beraz utopia
bat da: gizartea etorkizunean justua izango da, gizakiak askeak izango dira,
zapalketarik ez da egongo, alienazio guztiak amaituko dira. Ideal horietan oinarrituta
munduko hainbat tokietan iraultzak izan ziren XX mendean. Baina alde batetik
sistema marxistetan (komunistetan) gertatu ziren akatsak zirela eta, eta beste aldetik
neo-kapitalismoaren indar basatia mundu osoan, amets marxistarekin ia-ia amaitu
zuten. Gaur egun alderdi marxistak badaude ere, gehienetan, sistemak berenganatu
ditu.

Marxen pentsamendua Engelsek osatu zuen eta XX mendearen lehen zatian
mundutik zabaltzen da. Alde eta kontrako erreakzio ezberdinak sortarazten ditu eta
praktikan ere islapenak ezagutzen ditu marxismoak. Jarraitzaile nagusia Lenin dugu
(1870-1924). Leninentzat kapitalismotik komunismorako urratsa ezin da zuzena izan,
aurretik, komunismorako gizartea prestatu behar da eta tartean denboraldi bat
beharrezkoa da. Tarte horri “Proletarioen Diktadura” deritzo: herriari botere guztia
eman baino lehen  Partiduak (alderdi komunista) boterea hartzen du eta Estatua
antolatzen du, herria hezi den bitartean. Beste marxistak ditugu: Stalin
(estalinismoa), Trostki (troskismoa), Mao Tse Tung (maoismoa), Fidel Castro
(castrismoa). Gaur oso estatu gutxi dira marxistak, (Txina, Cuba, Ipar Korea) ezin da
esan komunistak direnik, Txinan edo Laosen kapitalismo edo merkatu askeren
ekonomia inposatu baita. Gainera, komunismoa, sozialismoaren azken urratsa
litzateke, eta benetan lurra osoan izan beharko litzateke erreala izateko.
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 MARXEN  TESTUA LANTZEN

1.  Laburtu testua 10 lerrotan.
2. Definitzeko kontzeptuak eta azaltzeko esaldiak

-PRODUKZIO INDAR MATERIALAK
-PRODUKZIO HARREMANAK
-EGITURA EKONOMIKOA
-GAINEGITURA JURIDIKO-POLITIKOA
-KONTZIENTZI FORMA SOZIALAK
-PRODUKZIO MODUA
-PRODUKZIO INDARRAK
-IRAULTZA SOZIALA
-FORMA IDEOLOGIKOAK
-BIZIMODU MATERIALEKO KONTRAESANAK
-GIZARTEAREN PREHISTORIA

- "Errealitatea ez du gizonen kontzientziak determinatzen; aitzitik, gizerte
errealitatea da haren kontzientzia determinatzen duena"

- "Garatu ahala, gizartean, bertako produkzio indarrak kontraesanean sartuko
dira bertako produkzio harremanekin, edo hauen adierazpen juridikoa baizik ez
direnekin, hots, gizarte horren barnean ordurarte mugituriko jabetasun-harremanekin"

- "Ezin dugu nahaspila aro bat juzgatu berari buruz agertzen duen
kontzientziaren araberan.....kontzientzia hori esplikatzeko beharrezkoa da bizimodu
materialeko kontraesanak erabiltzea"


