
Hume (1711-1776): Testuinguru historiko-filosofikoa

(Bakoitzaren nazioari dagokiona kontuan hartzen ez badugu, hau da, Britainia Handia eta Alemaniari
dagokiena, Hume eta Kant filosofoen testuingurua berbera da)

1688. urteko iraultza eta gero, Ingalaterran eta, geroxeago, Britainia Handia osoan
konstituzionalismoak bultzatutako prozesu politikoa hasi zen, XVIII. mendean zehar burutu zena
eta gainontzeko nazioetako ilustratuentzat eredua izan zena. Monarkia parlamentarioaren menpe,
hiritarren eskubideak eta askatasun politiko, erlijioso eta ekonomikoak aintzat hartzen zituen legeria
indarrean jarri zen eta, aldi berean, horren itzalean garatu zen liberalismo ekonomikoak bultzaturik,
Ingalaterra lehen potentzia ekonomiko, industrial eta kapitalista bilakatu zen.

Hainbat aristokraten artean eta, batez ere, burgesen artean errotu zen ideologia berri bat:
tolerantzia aldarrikatzen zuena. Ilustratu britainiarrek, alde batetik, ideologia horrek ahalbidetzen
zuen giroa probestu zuten eta, bestaldetik, ideologia hori zabaltzeari ekin zioten. Aldi berean,
ilustratu horiek oraindik eragin handi zuen Elizaren botereari aurre egin zioten (Humek berak ikusi
zuen nola ukatu zioten unibertsitateko katedra bat Eliza eskoziarra bere kontra azaldu ondoren).
Baina, Frantzian pentsalari ilustratuek opatu zituzten oztopo politikok eta erlijiosoak eta jauntxoen
pribilegioak kontuan hartzen baditugu, esan beharra dugu pentsalari britainiarrek opatu zituztenak
txikiak izan zirela haien aldean.

Ekonomiari dagokionez, XVIII. mendean oso garrantzitsu izan zen gertatu zen hazkunde
demografikoa. Nekazaritzan garatu ziren hobekuntzek elikadurari dagokion hobekuntza ekarri zuten
ondorioz, eta hori izan zen hazkunde demografikoa zergatik gertatu zen azaltzen zuen arrazoi bat.
Aldi berean, nekazaritzako aurrerapenak goi gizarte klaseen aberastea  ekarri zuen. Momentu
horretan, askatasun ekonomikoa defendatzen duten teoria berriak zabaldu ziren britainiar gizartean,
eta hori izan zen aurrerapen ekonomikoa ahalbidetuko zuen eragile ezinbestekoa (liberalismo
ekonomikoa).

Gizarteari dagokionez, aipatu beharko genuke burgesia eta aristokraziaren arteko harremana gero
eta gatazkatsuago bilakatu zela. Hori uler daiteke klase sozialen artean zeuden diferentziak kontuan
hartzen baditugu:

- Aristokraziak, gero eta handiagoa izaten joaten zen burgesiaren boterearen aurrean,
beren pribilegioak gogor defendatzeari ekin zion.

- Goi burgesiak (merkatari handiak eta bankariak) aristokraziaren pribilegio horiek
ekonomiaren garapenerako oztopoak zirela pentsatzen zuen eta horregatik zera eskatzen
zuen: askatasun ekonomikoa, nobleziaren pribilegioak indargabetzea eta legearen aurrean
denon berdintasuna. Eskakizun horiek aurreratzen ari ziren XVIII. mendean zehar gauzatu
ziren aldaketa politikoak, sistema demokratikoak ekarriko zituztenak.

- Beheko klase sozialek (burgesia-artisaua, langileak, nekazariak eta behe mailako
kleroa) bizi-baldintza txarretan zeuden eta, horrek, denbora pasa ahala, horien nahigabea
ekarriko zuen.

Goi eta ertaineko klase sozialetan zabaldu zen pentsaera aztertzen badugu, esan beharko genuke
garaia bizitzea merezi zuelako ustea zabaltzen ari zela eta horretaz gozatzen zutela. Aldi berean,
klase sozial horietan espiritu filantropikoa ere zabaldu zen, behartsuenei laguntzera bultzatzen
zituena.

Garaiko garapen zientifikoa ere guztiz aipagarria da, eta garapen horren sinboloa Newton izan zen,
eta, Lockeren pentsamendu enpiristarekin batera, pentsalari ilustratuentzat ereduak bihurtu ziren.
Bi horiek eragin zuten pentsamendu berria: gertakariak enpirikoki behatzearen bidez lortzen den
ezagutza lagungarria izan zitekeela bai dogmatismo erlijiosoari aurre egiteko bai gizarte zibila eta
arrazoimenaren nagusiagoa defendatzeko.



Ateismoaren aldeko hainbat pentsalari agertu baziren ere, orokorrean herriarentzat erlijioa
erabilgarria zela onartzen zen eta deismoa1

 nagusitu zen. Aldi berean, herritar guztientzat
hezkuntza zabaltzea aldarrikatu zuten. Ideia horiek elkarte zientifikoetan eta jauregietako aretoetan
eztabaidatu ziren, unibertsitateetan baino gehiago, eta aldizkarietan eta egunkarietan lekua hartu
zuten, tratatu filosofikoetan baino gehiago.

Filosofiari buruz Ilustrazioak zuen kontzeptua oso zabala zen, eta horren barne kokatu zitekeen
Newtonen pentsamendua Hume, Helvetius, Rousseau eta Kanten pentsamenduaren ondoan.
Ilustratuek aztertzen zituzten gaiak ere oso aintzak ziren: arrazoimena, natura, gizakia, erlijioa,
gizartea, historia, etab. Azterketa horietatik batzuk gizarte zientzi berrien sorrera ekarriko zuten
(antropologia, ekonomia, etab.).

Ezagutzari buruz ilustratuek zuten kontzeptuak munduari buruzko ikerketa eta mundua eraldatzeko
ekintza bultzatu zuen, metafisikarekiko jarrera kritikoa izanik. Bestalde, bertutea eta
zoriontasunaren inguruan sortu ziren ideiek gizakia erlijioaren menpekotasunetik askatzea nahi
zuen morala bultzatu zuten.

XVIII. mendean, Ingalaterratik eratortzen ziren ideia filosofiko, zientifiko eta politikoek garapen
zientifikoa bultzatu zuten. BI eragile kontuan hartu behar ditugu ideia horiek hartzea zergatik
gertatu zen ulertzeko. Alde betetik, burgesiak garapen ekonomikoak ekarriko zuten hobekuntza
teknikoak desiratzen zituen, bestaldetik, filosofoek miresten zuten zientzia modernoaren eskutik
etorri ziren hobekuntza tekniko horiek, iluntasunetik eta aurriritzietatik askatzearen aldeko laguntza
handia baitziren. Horrela joan zen hezurmamitzen eragin handia izan beharko zuen mugimendu
kultural bat. ILUSTRAZIOA.
Ilustrazioa Ingalaterran sortu zen enpirismoaren eskutik, eta Natur Zientziak goraipatu zuen.
Geroago, Frantzian bere oinarrizko printzipioak heldutu ziren eta hortik Europa osora hedatu zen.
Frantziako ilustratuen arreta erakarri zuten gaiak morala, politika eta historiaren zentzuaren
ingurukoak ziren. Ilustrazioaren sorreran bi pertsonaia nabarmendu behar ditugu: jakintza
positiboetan edo enpirikoetan, Isaac Newton; eta jakintza filosofikoan, John Locke.
Ilustrazioko filosofiak aztertu zituen gai nagusiak hauek izango ziren: giza arrazoimenarenganako
konfidantza, erlijio naturala, deismoa, giza izaera, hezkuntza eta zientizismoa.

1
Naturari bereziki loturiko erlijio-doktrina, erlijio historiko, errebelatu eta konkretu guztien funts unibertsala jaso nahi

lukeena. Jainkoa aitortzen du izaki goren eta munduaren kreazio-sorburu, baina errebelaziorik ez du onartzen.


