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XIX. MENDEKO EUROPA

XVIII. mendearen azken urteetako gertakizun historiko nagusia Frantziako Iraultza izan
zen. Iraultza horren oinarrian zeuden idealak hauek izan ziren: askatasuna, berdintasuna,
zientzia, aurrerapena. Ideia politiko liberalak1 zabaldu ziren nazioetan, nekazaritzan
oinarritutako ekonomiatik industria-produkzioan oinarritutako ekonomiara pasatzeko prozesua
burutu zen. XIX. mendean, prozesu horrek Industria Iraultza ekarriko zuen eta, horrekin batera,
kapitalismoaren sendotzea, eta handik aurrera kapitalismoak produkzio-sistema definitu behar
zuen eta, baita ere, langileen esplotazioa ekarri.

Burgesiak bultzatutako Iraultza liberalen garaia da. Burgesia, Antzinako Erregimenean
pribilegiatuen eskuetan zegoen botere politikoa lortzeko, langileen mugimenduarekin aliantza
lortzen saiatu zen. Bestalde, industrializazioaren ondorioak eta langileen bizimoduak zituen
baldintzak ikusita, Ilustratuek aurrerapenari buruz zuten optimismoa desagertu zen. Produkzio-
baliabideak burgesiaren eskuetan zeuden, eta oso larriak ziren desberdintasun sozialek
proletalgoa bere egoeraren gaineko kontzientzia eraman zuten. Horrek guztiak mendearen
erdian langileen mugimenduak sortarazi zuen, eta, lehendik zeuden beste mugimendu
batzuekin batera (sozialismo utopikoa eta utilitarismoa) gizarte-egoera eraldatzearen aldeko
aldarrikapena egin zuten.

Bestalde, XIX. mendearen bigarren erdian,  bi gertakizun aipatu behar ditugu:
nazionalismoen sorrera eta, merkatu berriak aurkitzeko asmoz, potentzia nagusiek bultzatu
zuten hedapen koloniala, batez ere Frantzia eta Ingalaterra.

Nazionalismo horiek burgesiak bultzatu zituen, beren interesak babesteko asmoz:
burgesiaren ustez nazionalismoek bultzatu nahi zutenak merkatu nazionalak defendatuko
lituzke eta horrek mesedegarria izango litzateke merkataritza bultzatzeko. Alemanian,
mugimendu nazionalistak kultura alemanaren lurraldeak bateratzea eta nazio alemanaren
aldarrikapena ekarriko zituen (1871), eta prozesu horren ondorioz Alemania potentzia handi bat
bihurtuko zen.

Esan bezala, Europako potentzia nagusiak, batez ere Ingalaterra eta Frantzia, inperio
kolonialak bihurtu ziren, eta Afrikan eta Asian beren boterea hedatu zuten merkatu berriak eta
industriak behar zituen lehengaiak lortzeko.

Mende honetan ere  aldaketa garrantzizkoak gertatu ziren politika, gizartea eta
ekonomiaren arloetan. Gizartea eraldatu nahi zuten teoria berriak sortu ziren (anarkismoa2 eta
sozialismoa), giza eta gizarte zientziak sortu ziren (soziologia, ekonomia, psikologia) eta
Darwinek eboluzioaren legeei buruzko teoria argitaratu zuen. Teoria darwinistak gizakiak bere
buruaren gainean zuen irudia aldatu zuen eta gizakia bera animalien artean dagoen beste
espezie bat dela erakutsi zuen, eta ez ordura arte pentsatzen zen bezala kreazioaren erdigunea
eta gailurra. Herbert Spencer-ek (1820-1903) gizartearen funtzionamendua esplikatzeko teoria
eboluzionista aplikatu zuen, “darwinismo soziala” sortuz: Hautespen naturalaren legeak
gizartean ere indarra du, eta, naturan gertatzen den moduan, gizartean ere bizirik irauteko lehia
sortzen da, non horretarako gaituenak garaile suertatzen dira. Korronte sozialisten aurrena,
liberalismoari buruzko teoriak ere sortu ziren, eta horretan Adam Smith eta David  Ricardo
pentsalari nagusiak ziren.

Garai honetako adierazpen artistikoak era iraultzaileak izan ziren. Inpresionistek
(Monet, Renoir, Cézanne) ideia berriekin bat zetozen pintura-metodo berriak bilatu zituzten.

1
Liberalismoa: Estatuak ekonomian eskuartu behar ez duela defendatzen duen teoria. Liberalismo politikoak,

bestalde, gizabanakoen askatasunak eta Estatuak duen askatasun horiek hertsatzeko ahalmena mugatu behar duela
defendatzen du. Zuzenbidezko Estatua eta sistema parlamentarioak funtsatzen duen dotrina politikoa da, eta
kapitalismoaren oinarri politikoa da.
2

Anarkismoa: Estatuaren desagertzearen aldeko korronte politikoa,, gizarte justu baten oinarriak gizabanakoaren
autonomia eta elkarri laguntza ematea direlakoan.
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Literaturan Balzac, Zola, Proust, Dickens, Tolstoi edo Dostoievski ditugu. Musikan: Wagner,
Mahler, Debussy, Tchaikovski.

Filosofiari dagokionez, XIX. mendearen hasieran Positibismoa agertu zen. Korronte
filosofiko horrek metafisika ororen balioa ukatzen zuen eta errealtzat hartzen zituen enpirikoki
egiaztatzeko modukoak diren gertakizunak, besterik ez. Bestalde, Hegel (1770-1831) eta gero
sistema filosofikorik proposatzea alferrikako lana zela pentsatzen zuten, hau da, ezinezkoa
zela, Hegelek egin zuen moduan, errealitate osoa esplikatu nahi zuen sistema filosofiko bat
eraikitzea. Hala ere, ideia berriak sortu ziren eta asko horretan aritu ziren gogotsu: gazte
hegeliarrek bere maisuaren herentzia beraientzat eskatzen zuten ikuspegi kritiko batetik
berrinterpretatuz, eta sozialismoa eta anarkismoaren lehenbiziko pentsalariek gizartea eraldatu
beharra aldarrikatzen zuten (ikusiko dugun moduan, sozialismoa zein anarkismoa Marxen
pentsamendu iraultzailearen oinarrian zeuden).

Horrez gain, momentu horretan pentsalari bitalista3 batzuen proposamenak agertu
ziren. Horien ustez, bizitza eta mundua ezin dira arrazoimenaz soilik ulertu eta esplikatu, eta
horregatik gizakiaren existentzia bere konplexutasun osoarekin azaldu behar duen filosofia berri
bat beharrezkoa da. Pentsalarien horien artean ditugu Schopenhauer, Kierkegaard,
Nietzsche eta Ortega y Gasset.

Egoera konplexu horretan, susmoaren filosofoak deiturikoak agertu ziren,
mendebaldeko kulturari buruzko kritika sakona egin zutenak: Marx, Nietzsche eta Freud. Hiru
pentsalari horiek mendebaldeko kulturaren balio ilustratuek estaltzen zutena agerira ekartzen
saiatu ziren, eta ondorengo kultura eta filosofian nabarmen eragin zuten. Marxek gizarte
kapitalistaren balioen azpian klase-interesak ezkutuan daudela ohartarazi zuen; Nietzschek
filosofiaren historia osoaren oinarrian gezur bat zegoela salatu zuen, eta gezur horren jatorria
biziaren kontrako erresumin bat zela; Freudek itxurazko arrazionaltasunaren azpian gure
jokaeraren benetako motibazio inkontzienteak agerira ekarri zituen.

FILOSOFIAREN EKINTZA ERALDATZAILEA: MARX

Marxismoak izugarrizko eragin handia izan du XX. Mendean gertatutako aldaketa
politiko eta kulturaletan. Alde batetik, marxismoa gizarte kapitalistaren azalpen ekonomikoa
eta soziologikoa da, eta, baita ere, zientifikotzat hartu izate nahi duen historiari buruzko teoria
bat.  Bestaldetik, marxismoa praxi iraultzailea bat da: alde ekonomikoan, politikoan eta
sozialean, errealitatea eraldatu nahi duen praxia, naturari buruzko teoria bat (materialismo
dialektikoa) eta historiari buruzko teoria bat (materialismo historikoa) aplikatuz. Eta, halaber,
marxismoa lehenagoko filosofiari buruzko kritika bat da. Marxen ustez, Feuerbachen tesiak
kontuan harturik, ordura arteko filosofoak, bakoitzak bere moduan, mundua interpretatu egin
dute, besterik ez; eta kontuak mundua eraldatzea izan behar du.

BIZITZA ETA LANAK

Karl Marx Tréveris (Renania) hirian jaio zen, 1818 urtean, jatorriz judutarra zen familia
burgesa eta liberal batean. Zuzenbidea ikasi zuen Bonn eta Berlingo unibertsitateetan: Berlingo
unibertsitatean zegoenean filosofiak erakarri zuen eta gazte hegeliarrekin elkartu zen. Geroago,
talde horrek zuen jarrera teorikoarengatik eta konpromezu gutxiagokoa zelako, haiengandik
aldendu zen. 1843. urtean Marx Parisera joan zen, non Eskuizkribuak, ekonomia eta filosofia
izeneko lana idatzi zuen (1844). Parisen  Ingalaterrako ekonomista liberalen lanak aztertu
zituen (Adam Smith, David Ricardo) eta Proudhon eta Blanc sozialista frantziarrekin
harremanatu zen eta Bakunin pentsalari errusiarrarekin, anarkismoaren sortzaileetako bat.

3
Bitalismoa: Bizia, bereziki giza bizia, errealitate eta balio nagusientzat jotzen duen sistema filosofikoa.
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Parisen ere Friedrich Engels (1820-1895) ezagutu zuen, industrialari aleman baten
semea zena. Engels, Marx bezala gazte hegeliarren taldean ibilia zena, Manchester hirian bizi
izana zen eta hor sozialismo ingelesa ezagutua zuen. Engels eta Marx berehala adiskidetu
ziren eta hortik aurrera urteetan adiskideak eta lankideak izango ziren. 1845 urtean elkarrekin
idatzi zuten beren lehenbiziko lana: Familia sakratua. Lan horretan idealismoa kritikatu zuten
eta legea, morala eta Estatuaren izaera klaseen arteko borrokaren etaparen araberakoa zela
azaldu zuten.

Frantziatik kanporatu zuten Marx, iraultzaile arriskutsua zelakoan, eta Bruselas hirira jo
zuen. Orduan Feuerbach-i buruzko tesiak idatzi zituen. Feuerbachek Hegelen pentsamendua
eta erlijioa kritikatu zituen, eta kritika horiek Marx liluratu zuten. 1847. urtean Filosofiaren
miseria idatzi zuen, non lehenbiziko aldiz berak zuen historiari buruzko ulertze materialista
azaldu zuen.

1848. urtean, Europa osoan iraultza liberalak gertatu zirenean, Manifestu komunista
argitaratu zuten Marxek eta Engelsek. Urte horretan Burselas hiritik kanporatu zuten eta
Londonera jo zuen.  1859.an Ekonomia politikoaren kritikari ekarpena argitaratu zuen, non
Manifestuan azaldutako teoria garatu zuen. Londonen soldatakoen bizi-baldintzak ezagutu
zituen, miseria eta umilazioa bizimodu horren ezaugarriak zirela jabetuz, eta 1864 Langileen
Elkarte Nazioartekoa fundatu zuen, Lehen Internazionala izenaz ezagutu izango zena.1867.
urtean, Marxen lan nagusitzat hartua izango zen Kapitala izenekoaren lehenbiziko liburukia
argitaratu zuten, non kapitalismoak berekin dakartzala klaseen arteko borroka eta langileen
esplotazioa defendatu baitzuen. 1883. urtean hil zen, eta Kapitalaren bigarren eta hirugarren
liburukiak argitaratu zeudenez, Engels arduratu zen horretaz hurrengo urteetan argitaratuz.

MARXISMOAREN AURREKARIAK

Ezker hegeliarra.

Hegel errealitatea dialektikaren bidez ulertzen saiatu zen, gizakiarengan, historian eta
naturan gertatzen diren kontraesanak erakutsiz. Geroago bere pentsamenduari buruz egin ziren
interpretazioek elkarren kontran zeuden bi mugimenduak ekarri zituzten: ezker hegeliarra, edo
gazte hegeliarrak, eta eskuin hegeliarra.  Hegelek esan zuen erreala den guztia arrazionala
zela. Eskuin hegeliarrak Hegelek esandako hori interpretatu zuen eta bere pentsamenduaren
hainbat alderdi erlijioa eta boterea justifikatzeko baliagarriak zirela nabarmendu zituen. Ezker
hegeliarrak, berriz, garaiko errealitatea arrazoiarekin bat ez zetorrela nabarmendu zuen eta,
beraz, eraldatu beharra zegoela. Gazte hegeliarrak Hegelen dialektikaz baliatu ziren garaiko
gizartean zeuden kontraesanak salatzeko eta, aldi berean, Hegelen dialektika berrinterpretatu
zuten materialismoaz eta erlijioaren kontrako jarreraz jantziz, boterearen legitimazioaren
oinarria erlijioa zela pentsatzen zutelako. Horren ondorioz, erlijioaren aurrean botere zibilaren
independentzia eta kristautasuna eta oro har erlijioaren kontrako tesiak defendatu zituzten.
Eskuin hegeliarra unibertsitateetan  eta erakunde ofizialetan nagusitu zen bitartean, ezker
hegeliarrak eremu akademikoetatik baztertu zituzten. Talde horren pentsalari nagusienetako
bat, eta marxismoaren sorreran eragin handia izan zuena, Feuerbach izan zen.

Feuerbachen materialismoa.

Ludwig Feuerbach (1804-1872) Ezker hegeliarraren pentsalari eredugarri bihurtu zen
Kristautasunaren esentzia izeneko liburua argitaratu zuenean 1814. urtean. Hegelen idealismoa
alderantzikatu zuen eta filosofia materialista defendatu zuen, hau da, errealitate
sentimenezkoaren abiapuntuan espiritua egon beharrean materia dagoela defendatu zuen.
Feuerbachek alienazio4 erlijiosoaren kontzeptua sortu zuen: Jainkoa gizakiak sortu duen

4
Alienazioa: latinezko “alien” hitzetik dator (“beste”). Alienazioak esan nahi du batek “beste bat” dela sentitzea, hau da,

“bera ez den beste bat”. Hegelen  pentsamenduan alienazioa prozesu dialektikoaren bigarren momentuan gertatzen da,
hau da, alienazioa antitesia da: Arrazoia Naturan azaleratzen denean bera ez den beste gauza bat bilakatzen da.
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zerbait da, berari dagozkion ezaugarriak berarengandik kanpora proiektatzen duenean izaki
goren bat eratuz.  Horrela, gizakiak bere burua ukatzen du, bere izatearen jabetza galtzen du
eta besterenganatzen da, eta, horregatik, Jainkoaren sorrerak gizakiak gizaki izatea galtzea
dakarrela esan daiteke, hau da, Jainkoaren sorrerak gizakiaren des-humanizazioa dakarrela.

Feuerbachek ordura arte zegoen uste sendoari buelta eman zion: Jainkoak ez du
gizakia sortu, baizik eta gizakiak Jainkoa sortu du, eta, geroago, gizakiak sortu duen izaki
horrek bera menperatu du. Marxek bereganatu zuen alienazio erlijiosoaren kontzeptua eta esan
daiteke Feuerbachen ekarpena esanguratsuena izan zela.

Sozialismo utopikoa.

XIX. mendearen erdian hainbat pentsalari ingeles eta frantsesek gizarte-erreforma
batzuk egin behar zirela aldarrikatu zuten, langileen esplotazioa eta injustizia sozialak
desagertarazteko. Proposamen batzuk praktikara ere eraman zituzten. Pentsalari horien artean
nabarmendu ziren: Robert Owen Ingalaterran eta Saint-Simon, Charles Fourier, Louis Blanc
eta Pierre Joseph Proudhon Frantzian. Marxek berak esan zuen utopikoak zirela, bere ustez
horiek egindako proposamenak oso inuzenteak ziren – uste zuten sozialismoa lor daitekeela
iraultzarik egin gabe -, eta, horrez gain, beren proiektuek ez zuten oinarri zientifikorik.

Liberalismo ekonomikoa.

Adam Smith (1723-1790) eta David Ricardo (1772-1823) izan ziren liberalismo
ekonomikoa sortu zutenak. Beren teoriek sistema ekonomiko kapitalista justifikatu zuten.
Simthen ustez, merkantziaren balioa determinatzen duena lana da, eta merkataritza askeak eta
lehiak produkzioa bultzatzen dute.  Ricardok Smithen teoriak garatu zituen, eta horrez gain gaur
deitzen dugun gutxieneko soldata edo, berak esan zuen moduan, berezko soldataren
kontzeptua proposatu zuen: langile eta bere familiak bizirik irauteko behar dutena. Ekonomialari
hauen sutez eskaintza-eskaeraren legea berezkoa zen: gizabanakoen ekintza ekonomikoak
norberaren interesean dute oinarri, eta askatasun ekonomikoak – Estatuak eskuartu gabe –
gizabanakoen ekintza egoistak harmonizatuko ditu berezkoa den ordena baten arabera, eta,
azken batean, gizarte oparotasunezko eta berdintasunezko batera eramango gaitu.

Aurrekari horiez gain, Ilustrazioaren eragina ere kontuan hartu behar dugu, batez ere
Rousseauren pentsamendu politikoarena: Gizakien artean berez berdintasuna dago, erakunde
sozialek gizakien arteko aldeak ekarri dituzte.

MATERIALISMO DIALEKTIKOA

Marxismoak errealitateari buruzko ulertze materialista defendatzen du: natura (mundu
fisikoa) da erreala den gauza bakarra. Errealitate hori dialektikoa da, materia dinamikoa da,
elkarren kontra dauden osagaietatik bilakatzen dena. Aldaketak lege batzuen menpe gertatzen
dira, Hegelen pentsamenduan errotutako lege dialektikoak:

• Kontrakoen arteko oposizioa eta bateratzearen legea: Existitzen den guztia
kontrakoez osatutako batasun bat da, eta gertatzen diren eraldaketak kontrako indarren
arteko borrokaren emaitzak dira.

• Jauzi kualitatiboaren legea: Materian gertatzen diren aldaketa kuantitatiboek aldaketa
kualitatiboak dakartzate beraiekin. Hau da, materia baten kopuru handi batek lehendik
ez zeukan ezaugarri edo nolakotasuna baten sorrera dakar.

• Ukazioaren ukazioaren legea: Hegelen planteamenduari jarraituz, kontraesanak
gainditu eta ebazten dira batasun berri bat sortuz (sintesia). Ukazioaren ukazioa
honelako adibide batean ikus daiteke: Hazi bat landare batetik sortu da. Landare horrek

Feuerbachen eta Marxen pentsamenduan alienazioa gizarte-prozesu bat da non gizakia berari dagokion izate bilakatu
beharrean bera ez den beste gauza bat bilakatzen den.



ASKATASUNA BHI 2013-2014
FILOSOFIA DEPARTAMENTUA IKASTURTEA
FILOSOFIAREN HISTORIA
XIX MENDEA: K. MARX

5

alde batetik loratzeko joera du eta, bestaldetik, hiltzeko joera du – elkarren kontrako bi
joera -. Haziak bi joera horiek biltzen ditu bere baitan: Ernatuko da (eta horretarako “hil”
egin behar da) eta landare baten garatzeari hasiera emango dio. Beraz, hazia
kontrakoen arteko sintesia eta adiskidetzea da.

Materialismo dialektikoa5, alde batetik, idealismo hegeliarraren kontra dago – Marxek
dialektika hegeliarra alderantzikatu zuen espirituaren ordez materia ezarriz – eta, bestetik,
materialismo mekanizistaren kontra dago, mundua materia bizigabeaz osatutakoa zela.
Errealitate osoa, beraz, dialektikaren bitartez ikertu behar da. Gizarteari dagokionez, horrek
esan nahi du gizarte-antolamendu oro prozesu historiko baten emaitza dela interpretatu behar
dugula.

MATERIALISMO HISTORIKOA.

Materialismo historikoa historiari buruzko azalpen marxista da. Teoria honek zera
defendatzen du:

• Historiari buruzko ulertze dialektiko bat, hau da, gizartea lege dialektikoek historian
eragiten duten emaitza dela ulertzen da.

• Historiari buruzko ulertze materialista bat. Historian agertzen diren gizarte-antolaketak
ongi materialak ekoizteko ezartzen diren erlazioen menpe daude. Hegelek planteatu
zuen historia uler daitekeela espirituaren azaleratzearen bidez: Espirituaren azaleratze
horrek historia determinatzen du. Marxen ustez gizarte batean dagoen produkzio
sistemak gizarte horretan aintzat hartzen diren usteak, balioak eta, oro har, bere kultura
ere determinatzen ditu.

Marxek oso goiz izan zuen materialismoa historikoaren gaineko kontzeptua, eta Hegelen
eta Feuerbachen pentsamenduetan aurkitu zituen kontzeptu hori sortzeko inspirazioa:

• Marxen ustez, Feuerbach “benetako materialismoaren”  sortzailea da. Feuerbachek
zuen materiaslimoari buruzko kontzeptuak eragin handia izan zuen Marxek burutu
zuen hausnarketan.

• Hegelengandik gizakiaren esentziari buruzko ulertze historikoak erakarri zuen:
Gizakiak lanaren bidez bere burua gauzatzen du (autorrealizazioa)

Marxen ustez, bi jarrera horiek osatu gabeak ziren eta, azalpen oso bat lortzeko batak
bestea behar zuen. Hegelen dialektika, Feuerbachen materialismoa kontuan hartu gabe,
azalpen abstraktu batean gelditzen zen. Feuerbachek, ikuspegi historikorik gabe, ezin zuen
ongi azaldu zer den gizakia, gizakiak lanaren bidez eta gizarte jakin batean bere
autorrealizazioa burutzen baitu. Feuerbachek gizakiari buruz azaltzen zuena bilakaera historiko
baten emaitza da.

1845. urtean Marx eta Engels elkarrekin aritu ziren lanean Ideologia alemana izeneko
liburua egiteko. Lan horren bidez, historiari buruzko ulertze materialista heldu zen. Engelsek
berak ulertze horren azken formulazioa Marxek egin zuela argitu zuen.

Engelsek emandako azalpenari jarraituz honela laburbildu daiteke historiari buruzko
ulertze materialista: Historia unibertsalaren xedezko kausa gizartearen garapen ekonomikoa da,
eta garapen ekonomiko hori, aldi berean, gertakizun historikoak bultzatzen dituen indar eragilea
da. Produkzio moduari dagozkion eraldaketek garapen ekonomikoa bultzatzen dute. Horren
ondorioz klaseen banaketa sortu zen eta klaseen arteko borroka, borroka hori bilakaera
historikoaren eragilea izanik.

5
Materialismo dialektikoa: naturari buruzko azalpen marxista. Horren arabera, materia da errealitate bakarra eta

dialektikoa da. Beraz, kontrakotasuna da errealitatea zer den definitzen duen ezaugarria, bere esentzia definitzen
duena. Engelsek proposatutako ideia dela esaten da, eta horren bidez materialismo historikoaren ondorioak bildu nahi
zituen.
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Teoria honek honela definitzen du gizakia:

• Gizarte batean bera zer den gauzatzen duena (errealizazioa).
• Bere bizitza ekoizten duena.
• Historian sortu den.

Gizakia bera da bere buruaren egilea, baina baldintza sozial jakin batzuetan, eta
baldintza horiek bilakaera historiko baten ondorioak dira.

Gizakiak bere bizimodua antolatzen du erlazio sozial jakin batzuetan, eta bizirik irauteko
beharrezkoak diren ongi materialak ekoizteko moduak erlazio horiek baldintzatzen ditu.

Egitura, gainegitura eta produkzio modua

Ekonomia politikoaren kritikari buruzko ekarpena izeneko lanaren hitzaurrean, Marxek
honela laburtzen du bere tesi nagusia:

“Beren bizitzako produkzio sozialean, gizonak harreman determinatu,
nahitaezko eta beren borondatetik askeak diren harreman batzuetan murgiltzen
dira. Produkzio-harreman hauek produkzio-indar materialen garapen-gradu
jakin bati dagozkionak dira. Produkzio-harreman hauen multzoak eratzen du
gizartearen egitura ekonomikoa, eta egiazko oinarri honexen gainean jaso da
gainegitura juridiko-politikoa, honi loturik kontzientzi forma sozial jakin batzuk
agertzen direlarik. Bizitza materialeko produkzio-moduak, oro har, baldintzatu
egiten ditu bizi-prozesu sozial, politiko eta intelektuala. Errealitatea ez du
gizonen kontzientziak determinatzen; aitzitik, gizarte-errealitatea da haren
kontzientzia determinatzen duena.”

Zati honetan hiru termino garrantzizko aurkitzen ditugu:

• Egitura ekonomikoa: Sistema ekonomikoa da edo ekonomiaren
antolakuntza, eta bertan aurkitzen ditugu:

 Produkzio-baliabideak: gizakiez aparte, ongiak
ekoizteko erabiltzen diren elementuak: makinak,
lantegiak, lurra, lehengaiak, energia,...

 Gizabanakoak edo lan-indarrak.
Gizabanako horiek edo ekoizleak produkzio-baliabideen jabeekin
harremanatzen dira egitura ekonomiko bakoitzean definitzen diren
produkzio-erlazioen arabera.

• Gainegitura: Gizarte batean aintzat hartzen diren ideia eta forma
ideologikoak (irudikapenak, sinboloak, balioak, mitoak, sinesteak, ...),
egitura ekonomikoaren gainean oinarritzen direnak eta egitura
ekonomiko hori justifikatzen dutenak. Gizarte baten gainegiturak
(erlijiosoak, juridikoak, estetikoak, eta abarrak) egiturari lotua daude.

• Produkzio-modua: Momentu historiko jakin batean bizirik irauteko
ongiak lortzeko ezarrita dagoen modua. Horren barne produkzio-indarrak
eta produkzio-baliabideak daude. Indarrean dagoen produkzio-modua
kapitalista da, baina ekonomiari dagokionez ez dago ezer betirako, dena
bilakaeran baitago.

Antolakuntza sozial berri bat

Antolakuntza sozial berri bat ezartzeko produkzio-modua eraldatu behar da,
prozesu iraultzaile baten bidez. Horrekin batera, klaseen arteko borrokak bere helmuga
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iritsiko zuen eta klaseak desagertuko ziren. Horrela, langileen emantzipazioa gertatuko
zen, aurreko egoera sozial guztiak gaindituz.

Beraz, gertaera ekonomikoek, hau da, baldintza materialek, bizitza soziala eta
eskuartze politikoa determinatzen dituzte.

Feudalismotik Industria Iraultzera.

Marxek lanaren bilakaera aztertu zuen historian zehar egon diren gizarte
desberdinetan nola antolatzen den eta antolakuntza hori nola aldatu den garai
bakoitzean zegoen produkzio-moduaren arabera deskribatuz.

 Erdi Aroko ekonomiaren oinarria feudalismoa zen, aurreko gizarte
esklabista gainditu zuena (Antzinako munduari dagokion gizarte-
antolakuntza). Feudalismoan ekonomiaren gakoa lurraren jabetza zen
(feudos). Lur-jabeak gutxi ziren, eta nekazari gehienak jauntxo baten
menpe zeuden, beraz, morroiak ziren. Jauntxoak bere lurra lantzeko
aukera ematen zien eta horren truke morroiek bizileku eta jakia lortzen
zuten, baita jauntxoaren babesa ere. Jauntxoak lurrak ematen zituen
produktuen zati bat jasotzen zuen, zergak kobratzen zituen eta justizia
administratzen zuen. Nekazariak Jauntxoaren lur-eremuan eta morroi
gisa bizitzeko konpromezua zuen hil arte. Aldi berean, bere ondorengoei
transmititzen zizkien erlazio horiei lotuta zeuden balioak.

 Gauzak aldatzen hasi ziren burgesiak hirietan merkataritza bultzatu
zuenean. Horrek produkzio-modua aldatu zuen eta horrekin batera
bizimodua eta erlazio sozialak aldatu ziren.

“Ikusi dugu nola sortu diren gizarte feudaletik burgesiaren sorrera
ahalbidetu duten ekoizteko eta kontsumitzeko bitartekoak. Ikusi dugu
nola bere ekoizteko eta komunikatzeko baliabideak, garapen gradu jakin
bat iristean, ez ziren bateragarriak gizarte feudaleko ekoizteko eta
trukatzeko baldintzekin, gizarte feudalean nekazaritzak eta
manufakturak zuten antolakuntzarekin, hitz batean, gizarte feudalean
indarrean zegoen jabetza-sistemarekin. Sistema horrek produkzioa
bultzatu beharrean oztopatu egiten zuen. Instituzio horiek kateak ziren.
Beharrezkoa zen kate horiek haustea, eta hautsi zituzten.”

Marx, Karl eta Engels, Friedrich: Alderdi komunistaren manifestua

XVIII.mendean, Kantek gizartearen aurrerapenarenganako konfidantza
zuen. Ilustratuek pentsatzen zuten askatasunak aurrera jo egingo zuela
eta bakean bizitzeko aukera emango zigun emantzipazioa etorriko zela,
berdintasuna nagusituko den gizarte batean libre lan egiteko aukera
izanik.

 XIX. mendean Industria Iraultza gailurrera iritsi zen Britainia Handian.
Hirien inguruan lantegiak eraiki zituzten, eta langileak behar zituzten. Hor
biltzen ziren gizonezkoak, emakumezkoak eta haurrak, egunean 14-16
orduko lanaldia izanik. Lantegietan “esklabutza berri bat” sortu zen.
Bizirik irauteko aukera ematen zuen soldata baten truke, langilea
produkzio-katearen maila bihurtu zen, makinek markatzen zuten
erritmoari jarraitzen zion bizimodu miserable bat izanik.
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Deskribatutako garapen historiko horrek, Marxen garaian, sistema burges
kapitalista aurreko sistemak gainditu behar zituen prozesu dialektiko batera eraman
zuen.

Oso zabal harturik zirriborratzen baditugu, produkzio-modu
asiarra, aintzinakoa, feudala eta burges modernoa, erakuntza sozial-
ekonomikoan zehar eman diren aro aurrerakoiak izan direla esan behar
dugu, halaber. Produkzio-harreman burgesak ditugu produkzio sozialaren
prozesuko azken forma antagonikoa. Antagonismo hau, ordea, ez da
antagonismo indibidual bat, indibiduoen existentziako baldintza
sozialetatik sortzen den antagonismoa baizik. Gizarte burgesaren baitan
garatzen ari diren produkzio indarrak berak dira, aldi berean,
antagonismo hori erabakitzeko baldintza materialak sortzen ari direnak.

 Marx, Karl: Ekonomia politikoaren kritikari buruzko ekarpena
izeneko lanaren hitzaurrea

Historiaren motorea: “Produkzio-indarren” eta “Produkzio-erlazioen” arteko
kontraesanak

Marxen ustez, “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.
Harreman hauek, berriz, produkzio-indarren garapen-forma batzuk izatetik indar horien traba
izatera iritsiko dira. Orduan ateak irekiko zaizkio iraultza sozialeko aro bati. Oinarri
ekonomikoan eman den aldaketak, poliki-poliki edo azkarrago, gainegitura erraldoi osoa
nahaspilatuko du.” (Ekonomia politikoaren kritikari buruzko ekarpena izeneko lanaren
hitzaurrea). Beraz, azpiegitura ekonomikoan gertatutako aldaketek gainegitura sozial, politiko
eta ideologikoan aldaketak ekarriko dituzte. Gainegitura hori zaharkiturik geldi daiteke sistema
ekonomikoaren aldean, eta, horregatik, sistema ekonomikoarekin kontraesanean erori. Goiz
edo berandu kontraesan hori gaindituko da, gainegitura osoa sistema ekonomikoari
egokitzearen bidez.

Historiaren etapak: «Esklabismoa», «Feudalismoa», «Kapitalismoa» eta
«Komunismoa»

Indarrean dagoen produkzio-moduaren arabera, Marxek etapa historiko desberdinak
bereizi zituen. Horiek guztiek, azkenak izan ezik, klaseen banaketan oinarritzen diren sistema
sozial desberdinak determinatzen dituzte. Hala ere, sistema horiek guztiak klaseen arteko
kontrakotasun guztiak gaindituko dituen produkzio-modu komunista sortzeko aurretiko
beharrezkoak dira.
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Historiaren bilakaerari buruz Marxek zuen ikuspegia honela labur daiteke:

Produkzio-modua Klase
menperatzailea Klase menperatua Ezaugarriak Gizarte mota

Esklabismoa Jabeak Esklabuak

Esklabua jabearen
tresna bat da.

Esklabua ez da
bere buruaren

jabea.

Gizarte esklabista

Feudalismoa Jauntxoak Morroiak
Jauntxoa lurraren
jabea da. Morroiak

lurra lantzen du
Gizarte feudala

Kapitalismoa Burgesak Proletarioak

Burgesa
produkzio-

baliabideen jabea
da

Gizarte kapitalista

Komunismoa Ez dago klaserik
Estatua da
produkzio-

baliabideen jabea
Gizarte komunista

Gizarte kapitalistari buruzko kritika

Kapitala izeneko lanean; Marxek produkzio-modu kapitalista zuzentzen duten
mekanismoak deskribatu zituen:

• Kapitalistak ongiak eta dirua (kapitala) jartzen ditu eta horrek
baliabideen jabe bihurtzen du.

• Bizirik irauteko, langileak kapitalistari saltzen dio berak duen gauza
bakarra: lan-indarra. Horren truke soldata eskuratzen du. Bere lanaren
produktua objektu bat da eta, beste objektuekin trukagarria, hau da,
merkantzia.

• Merkantzia horrek ditu erabiltzeko balioa6
— erabilgarritasunaren

araberakoa — eta truke-balio erreala7
, merkantzia hori ekoizteko

zenbat lan-denboraren arabera ezartzen den diru-kopuruaren bidez
definitzen dena.

• Merkantzia batek merkatuaren truke balioa8
 ere du, eskaintza-

eskaeraren legearen menpe dagoena. Lege hori kontsumoari lotuta
dago, eta merkantzia baten salneurriaren gorabeherak esplikatzen ditu.

• Kapitalistak langilearen lan-indarra ordaintzen du, baina langileak
jasotzen duen soldata  ez dator bat bere lanaren produktuak merkatuan
duen balioarekin: langileak jasotzen dena eta merkatuan bere lanak
sortzen duen irabaziaren arteko aldea plusbalioa da. Irabazi hori
kapitalistaren eskuetan gelditzen da eta ez da langilearengana itzultzen,
bera irabazia horren sortzailea izan arren.

Produkzio-modu honen ondorioak hauek dira:
• Aberastasunaren banaketa eta dator bat bakoitzak jarri duenarekin

(Desberdintasunezko banaketa da, beraz).
• Kapitalistak soldatakoak esplotatzen ditu.

Egoera hori injustua da Marxen ustez, eta bukatuko da plusbalioaren desagertzearekin.
Horretarako beharrezkoa da produkzio-baliabideen jabetza pribatua abolitzea eta horren ordez
jabetza kolektiboa ezartzea. Bitartean, langilea merkantzia gisa tratatua izango da, eta

6
Erabiltzeko balioa: beharrizan bat asetzeko duen erabilgarritasuna. Ez da kuantitatiboki neurtzen.

7
Truke-balioa: objektu batek duen balioa, ekoizteko zenbat lan-denbora beharrezkoa izan den kontuan harturik.

Kuantitatiboki neurtzen da diruaren bidez.
8

Merkatuaren truke-balioa: merkatuan objektu batek duen balio kuantitatiboa, eskaintza-eskaeraren legearen menpe
dago.
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langileak ezingo du bere autorrealizazioa burutu, aldiz, bere produktuen esklabu sentituko da,
hau da, alieantua.

Kapitalismoaren erorialdia, «Proletargoaren Diktadura» eta «Gizarte
Komunistaren» etorrera.

Marxen ustez, sistema kapitalista bere baitan kontrakotasunak dituen azken klase-
gizartea da. Bere funtzionamendua zuzentzen duen logikak bere erorialdia ekarriko duela
pentsatzen zuen Marxek. Hurrengo pausoa klaseen arteko kontrakotasun guztiak gainditzea
izango da gizarte komunistari esker.

Kapitala izeneko lanean, Marxek sistema kapitalistaren funtzionamendua aztertu zuen
eta horren ondorioz sistema horren barne dauden hainbat kontraesan aurkitu zituen.
Kontraesan horiek, bere ustez, sistemaren disoluzioa ekarriko lukete. Sistema kapitalista
zuzentzen duena bere xedea da: enpresariak ahalik eta onura handien eskuratzea.
Horretarako, eskaintza-eskaeraren legea nagusitzen den sistema ekonomiko batean,  ahalik
eta kostu txikienekin ekoiztea lortu behar da, salneurriak konpetitiboak (hau da, merkeak) izan
daitezen. Horrek bultzatzen zuen honelako dinamika: alde batetik, ahalik eta makinen kopuru
handiena edukitzea eta, bestetik, ahalik eta langileen kopuru txikiena. Horren ondorioz,
langabezia handiagotuko da, lehia horretan sartu ezin duten enpresari txikiak desagertuko dira.
Lehia horretan sartzeko makinak produkzio-prozesuan ezartzeak inbertsio handiak eskatzen
ditu, eta enpresari txikiek ezingo dituzte egin, horren ondorioz enpresa handiek ezartzen
dituzten salneurrien aurrean beren enpresak ixtera behartuta egongo lirateke) Langabezian
gelditzen diren langileen artean eta porrot egin duten enpresarien artean nahigabe-soziala
zabalduko da. Gainera, egoera horrek desberdintasun ekonomikoak handiagotuko ditu, non
gutxi batzuk oso aberatsak izango diren eta gehienak pobrezian biziko dira. Nahigabe-soziala
gero eta handiagoa izango da, desberdintasun ekonomikoak handiagotzen diren neurrian.
Horrek ekarriko du ondorioz proletargoaren klase-kontzientziaren sendotzea eta, azken batean,
burgesia kapitalistaren kontra matxinatuko da.

Prozesu hori beharrez gertatuko da, sistema kapitalistaren barne dauden lege batzuen
menpe:

1. Onuraren beherakada joerazkoaren legea. Kapitalismoak duen
helburu nagusia, hau da, onuren handiagotzea, soldata baxuak
ordainduz eta ahalik eta produkzio handien  eginez lortzen da. Hala
ere, agian ekoizten diren produktu guztiak saltzerik ez dago,
langileek, duten soldata baxu horiekin (erosahalmen txikia), erosi
ezin dituztelako. Hori gertatzen bada, onurak gero eta txikiagoak
izango dira eta, hainbat kasutan, horrek enpresaren porrota ekarriko
du, produkzioa handitzeko egin duen inbertsioa berreskuratzerik ez
duelako. Eskaintza eta eskaeraren arteko bat ez etortze horrek,
Marxen ustez, esplikatzen du zergatik diren hain ugari krisialdiak
sistema kapitalistan.

2. Proletarizazio edo pobretzearen legea. Enpresen artean sortzen
den lehia basatiaren ondorioz, enpresa txikienek ezin dute enpresa
handienekin salneurrien lehia horretan sartu. Horrek ekarriko ditu
monopolioen sorrera eta enpresa txiki horien desagerpena, eta
enpresari horiek proletarioak bilakatzen dira. Horrez gain, makinak
produkzio-prozesuan sartzeak langabezia handiagotuko du. Langile
asko langabezian eta lan eske egongo dira, eta lan-eskaera handi
horren aurrean enpresariek soldata baxuagoak ordaintzeko aukera
izango dute. Horren guztiaren ondorioa: pobretzea eta, horrekin
batera, gero eta haserre handiagoa, azken batean iraultza soziala
ekarriko duena.



ASKATASUNA BHI 2013-2014
FILOSOFIA DEPARTAMENTUA IKASTURTEA
FILOSOFIAREN HISTORIA
XIX MENDEA: K. MARX

11

Marxen ustez, sistema kapitalistaren barne dauden kontraesan horiek ekarriko dute
bere porrota eta erorialdia. Atsekabe eta haserre sozial hori zabalduko da langileen artean eta
langileek bere egoeraz jabetuko dira, klase-kontzientzia hartuz. Kontzientzia horrek langileei
erakutsiko die beraiek duten boterea eta burgesiaren kontra matxinatuko dira. Hori izango da
proletargoaren iraultzaren momentua, ezinbestez proletargoa garaile izanik, burgesia, nahiz eta
botere ekonomikoa eduki, gutxiengoa delako eta botere ekonomiko hori, azken batean,
proletargoaren lanaren menpe dagoelako. Nahikoa izango da proletarioek ados eta elkarrekin
ekintza iraultzailea bultzatzea burgesiari boterea kentzeko. Orduan hasiko da, Marxek deitu
zuen moduan, «proletargoaren diktadura»: iraultzaren ondorengo fasea, non proletargoak
Estatuaren botere guztia eskuratuko duen, geroagoko gizarte komunista antolatzen hasteko.
Fase horretan jabetza pribatua abolituko dute eta produkzio-baliabideak sozializatuko dituzte.
Horri esker gizarte komunista eraikitzeko lehenbiziko pausoak emango dira.

Diktadura hori, Marxen ustez, beharrezkoa da, baina, betiere, behin-behinekoa.
Proletargoak boterea hartu, jabetza pribatua abolitu, produkzio-baliabideak kolektibizatu,
gizarte komunistaren kontra altxatzen diren horiek gainditu eta Manifestu komunistan biltzen
diren neurriak hartuz gero (kredituaren zentralizazioa, herentziaren eskubidea abolitzea, etorkin
eta sediziogileen ondasunak konfiskatzea, Estaturako lan egiteko betebeharra ezartzea,
dohaineko hezkuntza publikoa antolatzea,...) hurrengo pausoa Estatua desagertaraztea izango
da.

Gizarte komunista

Klaseen arteko diferentziak behin desagertuz gero, langileak lan-komunetan antolatuko
dira, non dena denona izango den eta justizia eta banaketaren irizpidea honako hau izango
den: “Norberari bere gaitasunen araberako lana eskatu, norberari bere beharren arabera
eman”. Honelako gizarte batean ez da klaseen arteko diferentziarik egongo, produkzio-
baliabideak kolektiboak izango dira, eta alienazio guztiek gaindituko dira. Langileak bere burua
ezagutuko du bere lanaren ekoizpenaren bidez eta inor ez da inoren gainean egongo. Marxek
dioen bezala, gizadiaren historiaurrea bukatuko da eta benetako Historia hasiko da.

ALIENAZIOA

Alienazioaren kontzeptua Hegel eta Feuerbachen pentsamenduetan zegoen:

• Hegelen arabera espiritua dialektikoa da: bere baitan kontraesan bat darama
eta horrek bere baitatik ateratzera bultzatzen du, eta naturan azaleratzen du
bere baitakoa, hau da, alienatzen da edo besterenganatzen da. Alienazioa hori
beharrezkoa da sintesi bat gerta dadin: espiritua (subjektua) eta objektuaren
artekoa, espirituak (subjektuak) bere burua ezagutzen baitu naturan
(objektuan), eta objektuak bere burua den hori azaltzen duela.

• Feuerbachek, bere aldetik, alienazio erlijiosoaren kontzeptua proposatu zuen:
gizakiak bere burua ezagutzeko berari dagozkion ezaugarriak Jainkoarengana
proiektatzen ditu. Alienazio hori desagertzen da gizakia Jainkoa berak sortu
duen izaki bat dela jabetzen denean, eta orduan bere buruarekin adiskidetzen
da.

Marxek, Hegelek ez bezala, pentsatzen duen alienazioa klase sozial jakin batean
gertatzen dela: proletargoan.

Feuerbachek proposatu zuenari dagokionez, Marxek kritikatu zuen historia kontuan
hartzen ez duela. Marxek dio Feuerbachek ez duela ikusi alienazio horren eragileak historian
gertatzen diren baldintza sozio-ekonimikoak direla. Horregatik, Feuerbachen jarrera idealista
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da, gizakia konkretua kontuan hartzen ez baitu, hau da, leku eta denbora jakin batekoa, eta
gizakiari buruz berak duen diskurtsoa gizakiaren zerizanari buruzkoa da. Marxismoaren
arabera, gizaki konkretuak bere burua egin behar du (autorrealizazioa) bere ekintza
produktiboaz baliaturik natura eraldatzearen bidez.

Lana — ekintza produktiboa edo praxia den aldetik — gizabanakoaren zerizana da
(zer da gizakia? Lanaren bidez azaltzen duena). Praxia da animalietatik gizakia bereizten
duena, munduarekin eta gainontzeko gizakiekin berak duen erlazioa definitzen duena. Horrela
esan daiteke gizakia  gizaki ehiztaria dela, gizaki biltzailea dela (fruituak biltzen dituena), gizaki
nekazaria dela,...

Bestalde, gizakia den hori gizarte jakin batean eratzen da. Gizakia zer eta nolakoa den
erlazio sozialek definitzen dute. Aldi berean, gizakia historiaren subjektua da. Bilakaera
historikoaren helburua gizakiak bere gaitasun sortzaile guztiak garatzea eta bere bizitza
kontrolatzea. Gaitasun horiek ekintza produktiboan azaltzen dira: Gizakiak bere lanaren
produktuan azaltzen du zer den, bera den horren zerbait produktuan utziz. Berak ekoiztu duen
hori merkantzia bihurtzen denean, bera ere merkantzia bihurtzen da. Bere lanaren produktua ez
da berarengana itzultzen, eta produkzio-baliabideen jabeen onura  bihurtuko da. Gizakia, beraz,
zatikatzen da, erdibitzen da (berea eta bere lanaren produktua), eta bere burua galtzen du
nolabait (bere lanaren produktua, bere burua den horren zati bat, beste baten eskuetara
pasatzen da).

Alienazioa gertatzen da langileak bere lanaren produktua berari ez dagokiola
pentsatzen duenean. Orduan produktua gizakiarengandik urruntzen da. Orduan produktua
gizakia ez den zerbait bihurtzen da: gizakiaren lana, merkantzia bihurtu da, gizakia ez den
zerbait bihurtu da: Deshumanizazioa gertatu da, beraz.

Alienazioa ez da naturala, ez da berez gertatzen. Momentu historiko jakin batean
indarrean dauden produkzio-erlazioen ondorioa da, eta, batez ere, sistema kapitalistan
gertatzen da.

Alienazio motak

Marxek alienazio mota desberdinak deskribatu zituen.

• Alienazio ekonomikoa: Oinarrizko alienazioa da, eta bertatik gainontzeko
alienazioak eratortzen dira. Langileak zentzu desberdinetan pairatzen du:

 Bere esentziari dagokionez: Lan sortzaileak gizakia
animalietatik bereizten du. Baina horrelako lana ez da posible
sistema kapitalista.

 Bere ekintzari dagokionez: Bere lana behartua eta
errepikakorra da. Langileak ez du sentitzen lanaren bidez bera
den zerbait azaltzen dela, eta lana ez da berak bultzazen duen
zerbait, ez da bere lana, beste batzuek inposatzen dutena
baizik.

 Bere lanaren produktuari dagokionez: Langileak ez du inongo
botererik produktuaren gainean. Produktua ez da berea. Are
gehiago, bere lanaren produktua bere morrontzaren eragile
bihurtzen da eta produktuak klaseen arteko aldea
handiagotzen du.

 “Bestearekin” dituen harremanei dagokienez, hau da,
kapitalista burgesarekin dituen harremanei dagokienez.
Kapitalistak bere lanaren onura jasotzen du eta, horregatik
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berarekin izan ditzakeen harremanak gatazkatsuak izango dira.
Sistema kapitalistan erlazio sozialak inola ere ezin dira justizian
eta berdintasunean oinarritu, alderantziz, sistema kapitalistaren
oinarriak desberdintasuna eta injustizia dira.

• Alienazioa sozio-politikoa. Alienazio ekonomikoa klase-gizartearen gertatzen
diren zatiketen oinarria da, eta hiritarren eta Estatuaren artean gertatzen den
zatiketaren oinarria. Estatuak klase menperatzailearen interesak babesten ditu
eta, beraz, langilearen etsai bihurtzen da.

• Alienazio erlijiosoa. Marxek bereganatu zuen Feuerbachek proposatu zuen
alienazio erlijiosoaren kontzeptua— Jainkoa gizakiak sortu du —. Baina Marxek
ulertu zuen alienazio erlijiosoa alienazioa ekonomiko eta sozialaren ondorioa
zela. Erlijioa, Marxen esanetan, “herriaren opioa” da: miseriak eta injustiziak
eragiten duten sufrimendua arintzen baitu. Baina eskaintzen duen
kontsolamendu hori mundu honez haraindiko munduan dago, eta mundu
honetan bizi-baldintzak eraldatzeko galga bihurtzen da.  Gizakiak duen
dimentsio erlijiosoa ez da berezkoa, eta desagertuko da gizartea eraldatzen
bada, eta, beraz, erlijioa sortu dituzten eragileak desagertzen badira.

Langilearen alienazioa produkzio-baliabideen jabetza pribatuaren ondorio zuzena da.
Baina historiak, ezinbestez, sistema berri baterantz jotzen du, kapitalismoa eta alienazioaren
gainditzea ekarriko duen sistemarantz: Komunismoa. Proletargoak prozesua azkartu dezake
bere ekintzaren bidez. Marxek aldarrikatzen du beharrezkoa dela teoria (gizartearen gaineko
azalpena) eta praxia (gizartea eraldatzeko ekintza) bateratzea. Gizartea egituratzen dituzten
elementuak ezagutzeak gizartea eraldatzeko asmoa piztuko du eta praxi dialektiko irautzailea
ekarriko du.

Nor alienatzen da? Zertan alienatzen da? Nola gainditu?
Hegel Espiritua Naturan Identifikazioaren

prozesuaren bidez:
Espiritua (Subjektua) eta
Naturan (Objektua) bere
identitatea ezagutzen du.

Feuerbach Gizakia oro har Izaki goren batengan:
Jainkoarengan

Alienazioaz jabetuz eta
materialismoaren bidez.

Marx Soldatakoa Lanaren produktuan Praxiaren bidez:
Jabetza pribatuaren
abolizioaren bidez.
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HIZTEGIA

-DIALEKTIKA
Marxen pentsamenduan:

• Historian zehar gizarteak duen bilakaera esplikatzen duena.
• Prozesu hori ulertzeko eduki behar dugun arrazonamenduaren modua.

-ALIENAZIOA/BESTERENGANATZEA/INORENTZEA
Bere buruaren jabea ez den pertsona baten egoera, eta, hortaz, bere ekintzen
eta pentsamenduen erantzulea ez izatearen egoera. Marxen ustez, esplotazio
ekonomikoan oinarritzen den gizarte orotan, klase zapalduaren egoera da,
produkzio-baliabideen  jabetza pribatua onartzen duen gizarte orotan klase
zapalduen egoera

-MATERIALISMO HISTORIKOA
Historiari buruzko teoria marxista. Teoria horren arabera, aldaketa sozialak eta
politikoak ulertu behar dira gizartearen oinarri materialean gertatzen diren
aldaketetan oinarrituz, hau da, produkzio-moduan gertatzen diren aldaketak
oinarrituz, hauek besteak eragiten baitituzte.

-MATERIALISMO DIALEKTIKOA
Marxismoaren teoria filosofikoa, errealitatea zer eta nolakoa den esplikatzeko
bilakatzen den materia dela esaten duena, eta bilakaera hori dialektikaren
legeen menpean gertatzen dela: Kontrakoen oposizioaren legea eta
Kontrakoen bateratzearen legea, hain zuzen ere.

-PRODUKZIO INDAR MATERIALAK

Gizarte batek erabiltzen dituen produkzio baliabideak bertan dauden oinarrizko
beharrizanak asetzeko. Horien barne daude produkzioan erabiltzen diren
baliabide naturalak, ezagutza eta baliabide teknikoak eta gizakiaren lan-indarra.

-PRODUKZIO HARREMANAK

Lan edo produkzio antolakuntzak eraginda, gizakien artean ezartzen diren
harreman-multzoa.

Lan prozesuan parte hartzen dutenek beraien artean ezartzen dituzten erlazioak
(erlazio sozialak), eta beraien eta lan-baliabideen artean ezartzen dituztenak
(erlazio teknikoak).
Erlazio horiek dituzten ezaugarriak hauexek dira:

a) Determinatuak dira: ez dira zorizkoak, lan-moduak, erabilitako
baliabideek eta baliabide horien jabeek eragiten dituzte baizik.

b) Beharrezkoak dira: gizakiak lan egin behar du bizitzeko, baina
baliabiderik gabe ezin du lanik egin, horregatik baliabide horiekin
erlazionatu behar du (erlazio teknikoak). Askotan gizakiak ez ditu
baliabide horiek eskura, horregatik, langilea bada, kontratu beharko
lukeen norbaitekin erlazionatu behar du edo, jabea bada, kontratu
behar dituenekin (erlazio sozialak).

c) Ez daude gizakiaren borondatearen menpe: gizakiak ez du
erabakitzen nola egin behar duen lan, erabilitako baliabideek eta
jabeek erabakitzen dute.
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d) Indar produktibo materialek (lehen kaiak, tresnak,...) duten garapen-
graduaren araberakoak dira.

-EGITURA EKONOMIKOA

Gizarteko oinarri materiala, egitura soziala eta garapen eta aldaketa soziala
eragiten duena. Horren barne produkzio-indarrak eta produkzio-harremanak
ditugu. Horren menpe gainegitura dago.

-GAINEGITURA JURIDIKO-POLITIKOA
Azpiegitura ekonomikoak eraginda, botere politikoak sortzen dituen instituzioak,
legeak eta arauak, hiritarren jarduera produktiboa arautzen eta kontrolatzen
dutenak. Estatuaren formak ez dira, beraz, Espiritu Absolutuaren gauzatzeak
(Hegelek pentsatzen zuen moduan), baizik eta klase menperatzaileek dituzten
tresnak klase menperatuak beren menpe edukitzeko. Hegelek pentsatzen zuen
legeak  gizakion errealizazioa eta askatasuna lortzearen berma direla, eta
Marxek, aldiz, errepresioa eta menpekotasuna, alienazioa eta
esklabutasunaren eragileak direla, beti produkzio-harremanek eskatzen duten
moduan.

-KONTZIENTZI FORMA SOZIALAK
Gizakien pentsaera  eratzen duten forma ideologikoen multzoa (pentsaera
politikoa, kontzientzia juridikoa, kontzientzia morala, kontzientzia erlijiosoa,
zientziari dagokion pentsaera, arteari dagokiona eta filosofia), mundu
objektiboaren islada dena: produkzio modu jakin batean sortzen diren erlazioak
esplikatzeko eta justifikatzeko.

-PRODUKZIO MODUA

Bizirik irauteko beharrezkoak diren ongiak produzitzeko modua. Produkzio-modua
zer-nolakoa den definitzeko produkzio-indarrak eta produkzio-harremanak nolakoak
diren kontuan hartu behar da.

-PRODUKZIO INDARRAK
Lana burutzea ahalbidetzen duten elementuak. Horien barne lan-indarra (lana
burutzeko erabili den giza-energia) eta lan-bideak (materia produktu bihurtzea
ahalbidetzen duten tresnak. Adibidez: erremintak, lantegia, ura,...)

-IRAULTZA SOZIALA

Produkzio indarren eta produkzio harremanen arteko kontraesanek produkzio-modu
berri bat sortzen duten unea.
Une horretan produkzio indar berriek ordura arte indarrean egon diren jabetza-
harremanak justifikatzen dituen sistema juridikoari aurre egiten diote. Kontua da
produkzio-indar berriak klase baten menpe daudela eta sistema juridikoa beste klase
baten menpe. Hortik sortzen da klaseen arteko borroka, eta borroka horretan
menperatuta dauden klaseek botere politikoa eskuratu eta produkzio-harreman
zaharrak deuseztatzen dituzte. Prozesu hori produkzio-harreman zaharrak
defendatzen zuen klasea deuseztatzeraino iristen da.
Adibidez: Frantziako iraultzaren ondorioz burgesiak botere politikoa lortu zuen. Garai
hartan produkzio-indarrak burgesiaren eskutan zeuden eta sistema juridikoa
nobleziaren menpe zegoen. Hori zela eta, beraien arteko borroka gertatu zen.
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-FORMA IDEOLOGIKOAK
Ideia eta irudikapen multzoa; gizartearen emaitza da, eta errealitatearen irudi
desitxuratua osatzen duena; gizakien alienazioa estaltzen duen kontzientzia faltsua.

-BIZIMODU MATERIALEKO KONTRAESANAK
Produkzio-indar sozialen eta produkzio harremanen arteko gatazka

-GIZARTEAREN PREHISTORIA
Kontrakotasunetan oinarritzen diren produkzio moduei dagokien gaizarteen garai
historikoa, hau da, gizarte-erlazioak esplotatzaile eta esplotatuen arteko erlazioak
direneko gizarteen garai historikoa. Gizarte horietan, klaseen artean kotrakotasuna
nagusitzen da: produkzio-baliabideen jabeak eta jabeak ez direnen arteko
kontrakotasuna. Gizartearen prehistoria kontrakotasun materialek eragiten dituzten
borroken hurrenkera da, produkzio modu batzuk beste produkzio modua batzuek
gainditzeko eragiten dituzten borrokak.


