«ZER DA ILUSTRAZIOA?» GALDERARI
ERANTZUNA* E.KANT
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Ilustrazioa, gizakiaren irteera da bere erruzko adingabetasunetik. Adingabetasuna, besteren
gidaritzarik gabe nor bere adimenaz baliatzeko ezintasuna. Norberaren erruzkoa,
adíngabetasunaren zergatia ez datzanean adimenik ezean, nor bere buruaz besteren
gidaritzarik gabe erabakitzeko gaitasun eta kuraiarik ezean baizik. Sapere aude! Ausart zaitez,
zeure adimenaz baliatzen! Hona hemen ilustrazioaren esana.
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Alferkeria eta koldarkeriarengatik segitzen du gogora gizadiaren hain zati handi batek adingabe
bizitza osoan, nahiz eta naturak aspalditik gidaritza arrotzetik askatu zuen (naturaliter
maiorennes); eta aipatu arrazoiengatik suertatzen zaie beste batzuei oso erraza haien tutore
bilakatzea. Hain erraza baita adingabe izatea. Neure ordez adimena daukan liburua baldin
badut, neure ordez kontzientzia daukan arima-zuzendaria baldin badut, neure ordez dieta
agintzen didan sendagilea baldin badut, etab.: ez dut nik, hortaz, neure buruz jardun beharrik.
Ordaindu ahal dudanez gero, ez dut pentsatu beharrik. Kontu nazkagarri hori bestek
bereganatuko du eta. Gizadiaren zati handitxoenak Genero ederreko guztiak barne) adinnagusitasunerako urratsari, neketsu denez gainera, oro arriskutsu iritz diezaion dihardute,
bestalde, haiekiko gainbegiraketa nagusiaz jabetu diren hain tutore onguratsuek. Lehen, etxeko
abereak ergeldu eta, kume geldo horiek doazen gurdibidetik kanpora urrats bat ere egiten
ausart ez daitezen arreta handiz ekidinik, mehatxatzen dituen arriskua erakusten diete ondoren,
bere kabuz ibiltzen saiatzen baldin badira. Arrisku hori ez da, hala eta guztiz ere, horren larria,
zenbait aldiz jausiz gero, ikasi ere, ongi ikasiko bailukete ibiltzen azkenik; orain, mota honetako
adibide bakar batek lotsatu eta izutu egiten du eskuarki, saialdi gehiagorako gogoa kenduz.
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Zaila izaten da beraz, gizabanakoak ia berezko bihurtu zaion adingabetasunetik burua
ateratzea. Are gehiago, hura maitatzera ere iritsi da eta, horretan saiatzeko aukera inoiz ez
zaiolako eman, ezgai da, izan ere, duen adimenaz baliatzeko. Printzipio eta formulak, bere
natura-dohainen arrazoizko erabilera edo, hobe esanda, erabilkeriaren tresna mekaniko horiek,
adingabetasun iraunkorraren girgiluak besterik ez dira. Eta inork bere burua jaregingo balu,
erreten estuenaren gainetik ere jauzi baldar bat baino ez luke egingo, horrelako mugimendu
askearekin ohituta ez dagoenez. Horrexegatik dira hain gutxi, izpiritua landuz,
adingabetasunetik irten eta, hala ere, tinko ibiltzera heldu direnak.
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Baina litekeenagoa da publiko batek bere burua ilustratzea; bai, ia noraezekoa da, horretarako
askatasuna uzten baldin bazaio. Zeren beti aurkituko baitira pentsalari burujabe batzuk, bai eta
multzo handiari ezarritako tutoreen artean ere, adingabetasunaren uztarretik askatu eta gero,
bakoitzak duen balioaren arrazoizko onespenaren izpiritua, baita gizaki guztiek bere kabuz
pentsatzeko duten bizibidearena ere, ingurura hedatuko dituztenak. Baina hauxe dugu hemen
berezi: lehenago uztarpera eraman zuten publikoak behar ditzakeela gero uztarpean geratzera,
inolako ilustraziorako gai ez diren tutoreetariko batzuk horretara bultzatuta; oso kaltegarria da,
hortaz, aurreiritziak zabaltzea, azkenean erein edo hazi dituztenekin mendekatzen direlako.
Horrexegatik, poliki jokatu beharko du publiko batek, ilustrazioa erdietsiko badu. Iraultza baten
bidez despotismo pertsonalaren eraispena edota zapalkuntza diruzale eta boterezalearena
lortuko da agian, baina sekula ez pentsakeraren benetako berrikuntza; aurreiritzi berriak izango
direlako, zaharrak bezalaxe, uhalen gisa pentsamendu gabeko multzo handiaren aldatzeko
balioko dutenak.
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Ilustrazio honetarako baina, askatasuna besterik ez da behar; gainera, askatasuna leritzokeen
guztiaren artean kaltegabeena: hots, nork bere adimenaz oso osorik erabilera publikoa
egitekoa. Aitzitik, nik beste oihu hau entzuten dut alde guztietan: ez ezazue arrazoitu! Ofizialak

dio: ez arrazoitu, baizik eta martxatu! Finantza kontseilariak dio: ez arrazoitu, baizik eta
ordaindu! Apaizak dio: ez arrazoitu, baizik eta sinistu! (Jaun bakar bate k dio munduan: nahi
adina arrazoitu eta nahi duzuenaz; baina obeditu!) Askatasunaren murriztapena dugu nonahi.
Baina zein da ilustrazioa oztopatzen duen murriztapena? Eta zein da, ostera, bultzatzen
duena? Neuk erantzungo dut: norberaren arrazoimenaren erabilera publikoak aske izan behar
du une orotan, eta erabilera hori da gizakien artean ilustrazioa sortaraz dezakeen bakarra;
arrazoimenaren erabilera pribatua, alabaina, hertsiki murrizturik gerta daiteke maiz,
ilustrazioaren aurrerapenari funtsean galarazi gabe. Nik neuk zera ulertzen dut norberaren
arrazoimenaren erabilera publikoaz: norbaitek, aditu bezala, irakurlegoaren publiko guztiaren
aurrean egiten duena, alegia. Erabilera pribatua, aldiz, hari dagokion funtzionari-postu edo
kargu jakin batean zilegi zaiona. Ezen badira guztien intereseko jarduera asko, mekanismo
jakin bat beharrezko dutenak, zeinen bidez komunitateko kide batzuk pasiboki baino ez duten
jokatu behar, adostasun artifizial batez gobernuak xede publikoetara zuzendu edo behintzat,
xede horien suntsipenetik urrun manten ditzan. Kasu honetan debekaturik dago, noski,
arrazoitzea; obeditu egin behar da. Baina makinaren atal horrek arrazoi dezake bere burua
komunitate oso baten kidetzat, bai eta munduko hirikideen gizartekotzat ere, hartu eta publiko
bati idazkien bidez eta arrazoia erabiliz zuzentzen zaion aditua den heinean, honela, aldez kide
pasibo gisa doazkion egitekoek kalterik jasan gabe. Ezen eragozpen handia bailitzateke, agindu
bat jaso duen ofiziala zerbitzuan bertan agindu horren helburuaz edo onuraz ozen
argumentatzen hasiko balitz; obeditu egin behar duo Baina haizu du, aditu bezala,
soldaduskaren akatsei buruzko irazkinak egin eta bere publikoari aurkezteko, honek epai
dezan. Hirikideak ezin egin diezaioke uko dagozkion zergak ordaintzeari; dagozkion horien
kritika desegokia, beraz, gaizpidetzat jo eta zigortu egin beharko litzateke (jarkipenen bid ea
urratuko lukeelakoan). Hirikide horrek berak, ordea, ez dio betebeharrari huts egingo, aditu
bezala, zerga horien bidegabekeria edo desegokitasunezko bere gogoetak argitaratzen baditu.
Halaber lotu behar zaio apaiza zerbitzatzen duen elizaren sinesbidearen araberako dotrina
irakasteari, ikasle nahiz elizkideen artean, baldintza horren pean onartua izan zelako. Aditu
bezala ostera, askatasun osoa du, bai eta eginkizuna ere, arduraz ikerturiko eta asmo oneko
bere ideiak sinesbide haren akatsez, edota erlijio eta elizaren hobekuntzazko bere
proposamenak, publikoari ezagutzera emateko. Horretan ez dugu ezer kontzientziaren aurka
doanik. Zeren, duen karguarengatik eta apaizgoa dagokionez gero, ez baitu irakasten bere
irizpideen arabera ezer aldatzeko askatasuna balu bezala, baizik eta agindupean eta besteren
izenean irakasten duo Zera esango du: gure Elizak hau edo hori irakasten digu; hauexek dira
baliatzen den frogak. Konbentzimendu osoz izenpetuko ez lituzkeen printzipioetatik
ondorioztatzen du orduan bere elizarterako baliagarritasun praktiko guztia, printzipio horiek
irakasteko, agian, bere burua behartuz, beraietan egia ezkutuan egon daitekeelakoan, edo,
batez ere, ez duelako behintzat ezer aurkitzen, bere baitako erlijioaren aurka doanik. Baina
horrelakorik aurkituko balu, batuezinak lirateke apaizgoa eta kontzientzia berarentzat;
apaizgoari utzi egin beharko lioke. Beraz, kargudun maisuak elizartean egiten duena
arrazoimenaren erabilera pribatua besterik ez da; elizartekoa beti etxekoen bilkura bat izaten
baita, handia izanagatik ere; hau kontutan harturik ez da bera, apaiz bezala, aske, ezta behar
ere, besteren mandatua burutzen duenez. Idazkien bidez benetako publikoari, hots, munduari,
zuzentzen zaion aditu bezala berriz, hau da, arrazoimena publikoki erabiltzen duen apaiz
bezala, mugagabeko askatasuna gozatzen du arrazoimenaz baliatu eta bere izenean hitz
egiteko. Adostezineko bat baita, herriaren tutoreak berak ere (erlijioaren alorrean) adingabe
izatea, eta honek adostezineko guztien betikortzera eramango gintuzke.
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Baina ba al du apaizarte batek, esaterako, eliz batzar batek edo ohorezko Classis batek
(holandarren artean deitzen den legez), aldaezinezko sinesbide jakin bati buruz, zin agintez,
ados jartzeko eta kide bakoitzaren nean, bai eta kide horien bitartez herriaren ,gainean ere,
erabateko tutorego amaigabea ezartzeko eskubiderik, tutorego hori era horretan beti? Hauxe
diot: ezinezkoa da, erabat. Horrelako hitzarmen bat giza jeneroaren ilustrazioaren ezabatzeko
egina litzateke, eta ezer ez da, hutsa da. Berdin aginte gorenak, lege biltzarrek eta bake-itun
ospetsuenek baieztatuko balute ere. Garai bati ez zaio zilegi, inola ere, elkartu eta ituna eginez,
hurrengo garaia egoera batera eramatea, zeinetan, nahi eta nahi ez, ezinezko gertatuko zaion
bere (batikbat beharrezko zaizkion) ezagutzak gehitzea, hutsegiteez garbitzea eta, orokorrean,
ilustraziorako bidean aurreratzea. Izan ere, giza izaeraren aurkako bidegabekeria litzateke hori,
aurreratzean datzalako, hain zuzen, haren jatorrizko helburua; bada, eskubide osoa dute
ondorengoek erabaki horiei gaitzesteko, era ez zuzen eta neurri-gainekoan hartuak izateagatik.

Herri bati ezarri ahal zaion legetzat onar daitekeen guztiaren muina ondoko galdera honetan
dugu: gai ote litzateke herri bat bere buruari horrelako lege bat ezartzeko? Egia da, epe
laburrerako eta hobeago den zerbait eduki artean, egingarria litzatekeela hori, ordena maila bat
eskuratzeko xedeaz; baina hirikide bakoitzari, bereiziki apaizei, adituak bezala, publikoki, hau
da, idazkien bidez, aipatu antolamenduaren akatsei buruzko oharrak egiten utziz ezarritako
ordenak irauten duelarik, gauza horien izaerari buruzko ulerkuntza publikoki zertu eta hedatu
arte eta, botoak bildurik (guztienak ez badira), tronuari proposamen bat egiteko gai izan arte,
komunitate horiek ez ditzan, zeintzuk -ulerkuntza hobeago bati dagokionez ados jarri diren bere
kontzeptuen arabera erlijio-erakundea aldatzeko, aurrekoa zegoen bezalaxe mantendu nahi
dutenei, guztiarekin ere, galarazi gabe. Baina ez da haizu, inondik ere, inork publikoki
zalantzatan ezin jar dezan erlijio-eraikuntza aldaezin batez ados jartzea, ezta giza belaunaldi
baten eperako ere, ez eta honela ondorengoei kalte egitea ere, gizadiaren hobekuntzaranzko
bidearen aro bat, era berean, deuseztatuz eta antzutuz. Gizaki batek ilustrazioa atzera dezake derrigorrez epe mugatu baterako bada ere- bere baitan eta ezagutu behar dituen gaien arloan;
baina ilustrazioari uko egitea berari eta, are gehiago, ondorengoei doakienez, gizadiaren
eskubide sakratuen zapaltze eta zanpatzea litzateke. Orain, herri batek erabaki ezin
dezakeena, are gutxiago erabaki dezake erregek, heren borondate osoa bereganatzean
gauzatzen baita, hain zuzen, duen eginpide legegilea. Eta nahi baldin badu benetako edo
ustezko hobekuntzak hiritar ordenarekin bat etor daitezen: arimaren salbaziorako beharrezko
deritzotena egiten utzi beharko die menpekoei. Arazo hau ez axola, baina esku hartu beharko
du, inork inori, bortxaz, salbazio bere indar guztiekin bilatzen eta bultzatzen eragotz ez
diezaion. Aldiz, esku sartuko balu menpekoen ikuspegiak argitzeko eginiko idazkiak gobernuari
aztertzeko emanez, irain egingo lioke bere maiestateari, dela bere iritziari larresteagatik —eta
orduan: Caesar non est supra grammaticos, aurpegiratuko litzaioke arrazoiez— dela bere
aginte gorena areago laidoturik, tirano batzuen beste menpeko guztien aurkako despotismo
ízpiritualari lagundu nahi izateagatik.
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Bada, galdetzen baldin badugu: garai ilustratu batean bizi ote gara? hauxe dugu erantzuna: Ez,
baina bai ilustrazioaren garaian. Gizakiari, dena den, asko peitu zaio oraindik, gauzak diren
moduan eta orokorrean ikusita, erlijio-arazoetan adimenaz, besteren gidaritzarik gabe, ongi eta
ziurki baliatzeko gai, edo bederen gertu, izan arte. Baditugu, hala ere, oso seinale
adierazgarriak, gizakiei lan horri ekiteko arloa zabaldu zaiela argi erakusten dutenak, guztien
ilustraziorako oztopoak, edo, bestela esanda, bere erruzko adingabetasunetiko irteerarakoak,
apurka-apurka, gero eta gutxiago direlarik. Zentzu honetan da gurea ilustrazioren garela, edo
Federikoren Mendea.
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Printzea bera da ilustratua, erlíjio-arazoetan gizakiei ezer ez agintzea, baizik eta askatasun
osoa uztea duela eginkizuna esaten duenean, hau duingabetzat hartzeke, bai eta tolerantziaren
izen handigurakoa erabiltzeke ere, eta merezimendu osoz doazkio gaurko eta gerokoen
eskerrona eta laudoa, giza jeneroa lehendabiziko aldiz —gobernuaren aldetik behintzat—
adingabetasunetik deslotu zuelako, bakoitzari kontzientzia-kontu guztietan arrazoiaz baliatzeko
askatasuna emanez. Bere agintepean, onetsi sinesbidearekin nonbait bat ez datozen iritziak eta
ikuspegiak, adituak bezala, aske eta publikoki erakuts diezazkiokete apaiz ohoretsuek
munduari, honek iker ditzan apaizgoari kalte egin gabe; eta are gehiago, karguaren eginkizunak
loturik ez dagoen beste edonork. Askatasunaren izpiritu hau gainera, atzerrira ere zabaldu da,
bere burua okerresten duen gobernu baten oztopoen kontra borrokatu behar duen lekuetara ez
ezik. Zeren adibide bat geratu baita agerian, hots, askatasuna badago, lasaitasun publiko eta
komunitatearen batasunaz kezkatu beharrik ez dagoela. Gizakiek, gutxika, bere kabuz eusten
baitiote lanari zakartasunetik irteteko, norbait, era artifizialean, zakartasun horretan mantentzen
ahalegindu ezik.
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Ilustrazioaren —hau da, gizakien irteera bere erruzko adingabetasunetik— ardatz nagusia
erlijio-arazoetan kokatu dut gehienbat: gure gobernariek ez dutelako, arte eta zientziez
bezainbatean, menpekoen gaineko tutoregoa inposatzeko interesik; honetaz gainera, hura
delako tutoregorik kaltegarriena, guztien artean duingabeena. Baina ilustrazioaren alde dagoen
estatu-buruaren pentsakera harantzago doa oraindik eta zera aitortzen du: legegintzari
dagokionez ere arriskurik ez dagoela, menpekoei arrazoiaz publikoki baliatzeko aukera ematen

bazaie, haren hobekuntzari buruzko bere ideiak, bai eta dagoenaren kritika egiatia, munduari
publikoki aurkeztuz; adibide ezin hobea dugu hemen ere, jauresten diogun monarkak
aitzindaririk izan ez duenez.
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Baina itzalek ikaratzen ez duten hura da —era ere delako ilustratua eta lasaitasun publikoa
bermatzeko ongi displinaturiko armada handi baten gainean esku duelako— estatu aske bat
esaten ausartuko ez litzatekeena esan dezakeen bakarra: nahi adina eta nahi duzuenaz
arrazoitu; baina obeditu! Topo egiten dugu hemen giza arazoen ustekabeko eta ez-ohizko
bilakabide batekin, hau, bestela ere, orokorrean begiratuta, ia denetan paradoxaz beterik
dugularik. Hiritar askatasunaren maila handiago batek herriaren izpirituaren askatasunerako
probetxuzkoa dirudien arren, muga gaindiezinak ipintzen dizkio aldi berean; maila txikiago batek
ostera, bere ahalmen guztien arabera hedatzeko esparrua eskaintzen dio. Zeren, naturak
ardura eztien duen hazia —pentsamendu askerako gizakiak duen joera eta bizibidea, alegia—
azal gogorpetik gararazi duenean: hazi horrek berak apurka-apurka herriaren pentsamoldera
zabaltzen baitu eragina (herria poliki askatasunez jarduteko gero eta gaiago bihurtzen delarik),
bai eta gobernuaren printzipioetara ere, zeinak onuragarri deritzon orain makina bat baino
gehiago den gizakiarekin zor zaion duintasunaz jokatzeari.1
.
1 Irailaren 13,ko Büschin-ko Albistarian irakurri dut gaur 30ean, Mendelsson jaunak galdera honi beroni egindako
erantzuna, hile honetako Hilabetekari Berlindarrak dakarren iragarkian. Oraindik ez dut eskuratu, bestela ez nukeen
argitaratuko nire erantzun hau, zeinak horrela halabeharrak noraino sortaraz dezakeen pentsamenduen batetortzea
erakusten duen.

*E. Kant, Beantivortung der Frage; Vas ist Aufklarung, alemanerazko originaletik Elena Martinezek itzulia.

