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Ale honek, «Edonor denak ezein ez» izenburupean 1991ko iraila
ren azken astean burututako mintegiari dagozkion interbentzioak bil
tzen ditu. Mintegiaren zati gisa, erakusketa bitxi bat antolatu zen, 40
artista espainiarri gai berari buruzko gogoeta egitera gonbidatu zin
tzaiolarik. Gainera, erakusketa horren katalogoa, orain aztergai du
gun bigarren ale honen ale aurreratua izan zen.
Barne hartutako testu bakoitzean, autore bakoitza nabaritasun eta
izkutapen gisa bikoizten da; eta norberarena ezezik, bere enuntziazio
ak enuntziatzen duenarena ere. Testu bakoitzean ezaguerarako boron
date bat dago eta honekin batera, zentzu baten ziurtasunez esate hori
isilarazteko erresistentzia bat. Eta horretarako, oso forma anitzetan
autore bakoitzak desberdintasunak ditu, zati eta bikoiztasunak gaine
ratzen ditu, linealtasunak hautsi, kidetasun eta distantzia bat iradoki.
Baina autore bakoitza bere testuaren ondorio eta bitxikeria gisa eta
norberaren bitxikeria gisa agertzen da. Eta bere autoretza zintzilik
geratzen da irakurtzera ematearen egintza berean. Testu ehundura be
rak autoretza exekutatu eta autoretza hori bere edukina adina ikertzen
du, gai eta egitura, leku eta hurbilketa bihurtuz; hortaz, testu bakoi
tzak espero duzun erantzuna ematen ez duen eta ematen ez duzun
erantzuna ere espero ez duen fabularen fabula kontatu eta agertaraz
ten du:
«Zuk gezurra esaten didazu eta nik gezurra esaten dizut, esan
zuen lasai. Zer egingo dugu orduan?, erantzun nion. Ez dakit, eran
tzun zidan, isil gintezke. Bai, ondo dago isiltzea; baina jolastu ere
egin gintezke. Zertara? Hitz egitera...» (109. or.)
Testuen sarrera gisa, errepikatzeko arriskua (promesa) izanik ere,
hizlariekin batera mintegiaren edukina eratzeko aurkezpen eta aurre
rapen gisa balio izan zuten oharren zatiak barne hartu dira.

EDONOR DENAK EZEIN EZ
(MINTEGIAREN GUNE BAT ERAIKITZEKO)
1990EKO EKAINA

Autorearen irudian pentsamendu filosofiko, etiko, erlijioso eta
artistikoa inplikatzen da.
Filosofia, adierazpen poetikoa eta arte plastikoen aportazio hetero
doxoetatik abiatuz begirada desberdinen arteko elkarrizketa baten saioa.
egiteko -autoretzaren gaia dela eta- aukera gisa ikusten dut mintegia.
Kontraesanak, interesak, ezaguera modalitate bakoitzaren arazo zeha
tzak, lengoaia desberdintasunak, eztabaida barruko urruntasuna... diszi
plina «itxiera» desberdinen zailtasun eta arreta eza erantsiak. Hala
ere, hauetariko bakoitzaren existentzia segail eta konplexua, aurrei
ritzi horien errefutaziorik onena da, bai eta zailtasunak aukera bi
hurtzeko parada ere. Dilema oro leku pribilegiatua da.

*
Absolutuaren erabateko krisiaren sekretu ezaguna edo zurru-mu
rru ofiziala -zenbaitentzat mundu, deabru eta haragiaren nahasketa
ren ifernu-sintoma eta beste zenbaitentzat berdintasun, anaitasun eta
askatasun paradisuaren burutzapena-, gertaera jario atzeraezina da
denentzat eta bere malgutasunak ezin du bere zorroztasuna izkutatu.
Eredu zaharrak deskreditatu -alperrikakoak direlako- eta errealitate
berri bati egiten diogu aurre baina, benetan, okerrekoa ereduak era
biltzea da eta tentaldirik errazena berriz, zehazki eta erotean-perotean
krisi bat itxuratu eta proiektatzea... Baina beharbada ezin da funda
mentalismoen krisiaz hitz egin. Agian ez dago horrelako krisirik,
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balore berri edo balore berpiztu batzuen inperioa baizik (zenbat eta
ikustezinagoak izan, zenbat eta gutxiago eztabaidatu, hainbat eta
arriskutsuagoak diren baloreak). Krisiaz baino, hobe da grinaz hitz
egitea anakronismoa eta hiperkronismoa, akademizismoa eta homo
genotasuna adierazten direneko forma berriak identifikatzen haste
ko. «Gure Andre Errealitatea», birjina eta emagaldua, naturala eta
artifiziala, emantzipazio, autonomia, aurrerapen eta errebolta amets
faustikoen (klasiko-modernoen) gauzatzea da egiaz, baina baita bere
formarik perbertso eta perbertituenetan, lizun eta arriskutsuenetan.
Eta errito postmodernoa (edozein modutara deiturik ere: inexpre
sionismoa, hiperrealismoa, dekonstruktibismoa, errekonstruktibis
moa, post, neo, super edo kontra...), ez da amets hauen abandonu
edo gainditzea, beren epigonoa, beren neurri gabeko hazkundea,
beren hipertrofia baizik; errealitate bihurtzean utopia batek autono
miaz, norbereturik, alderantziz eta izkutuan bizitzan sortzen duen
zirkuitu laburra.

*
Grina baten ondoren ezinbestez heriotza bat datorren bezalaxe, errea
litate berria aurreko baloreen lurperaketa formal eta zeremoniatsuari
lotuta agertzen da, hots, basapizti menderatuaren eta basakeria mo
dernoaren gainditzearen ohorezko doluari lotuta. Naturak eta errea
litateak nolabaiteko biktima izaera bat hartzen dute beraien gain:
metafisika, baloreak, zentzuak, espazioa, denbora, pentsamendua eta
gizakia -bizitzaren eta obren barruan-, sakralkuntza eta desegiketa,
apologia eta ukapen, heriotza eta sakralkuntza ekintza bikoitz baten
menpe jartzen dira.
Heriotzazkoa denak eta erlijiosoa denak, bereiztezinak dirudite.
Heriotza-iragarpen bakoitza, monumentuaren betirakotasuna irrika
tzen duten hilobi, zenotafio eta zeremonien osperako egokia da.
Horrela, Heriotza Handietako Mende honek, aldare berri eta susmatu
gabeko elizetan, nonahitasun erlijioso dizdiratsu bat hedatzen du. Se
kulartasun eta modernotasuna erakusten duen munduan, erlijiosoaren
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balizko behar baten sentsazioa sentiarazten da: heriotzak sakralta
sunari dei egiten dio, sakraltasunak heriotzari dei egiten diolarik...
Izatez, humanismoak lurperaketa formal baten zantzua gizadiaren
hasieratzat hartzen du maiz. Horrela, lurperaketa errito bihurtzean,
aldi berean gizakizkoa denaren sorrerari buruzko eszenaratze drama
tiko bat egin nahi da: lurperaketa gizakiaren sorreraren, antropogonia
baten errepresentazio gisa; baina hain zuzen ere heriotzazko errito
batean definitutako sorrerarena. Ez hilezkortasunaren aintzatespena,
heriotzaren sakralkuntza -sorrera baldintza gisa- baizik. Era honetan,
antihumanismoa humanismoaren azken soluzio gisa labur daiteke:
«gizakia jainkoaren irudi eta antzera desegin zen».
Indarkeria autorearekiko ala honen heriotza sinbolikoarekiko da
sustantziakidea? Gerta al daiteke arte modernoaren ezaugarri diren
suntsidura zeinuak tradizio esentzializatzaile eta erlijiosoari atxeki
tako suntsidura baten ondorengo leialak besterik ez izatea? Erlijioen
indarrezko iruzurrak, edozein deslegitimazioren aurka eutsi eta defen
datzen den botere bat baiestatzea dakar. Zentzu horretan, botere multi
nazionalek aurrekari paregabe bat aurkitzen dute erlijio positibo han
dietan -iraupen, estaldura, errentagarritasun, babes... terminoetan-. Eta
suntsidura modernoa, bere tradizio propioaren aurka aplikatutako
suntsidura klasiko hori baino ez da izango, hots, bere bilakaera
ondoriozko eta naturala.
«Autorearen heriotza»ren iragarpen, irao honek, gehienez ere «ohar
nekrologiko»en tradizio sekular eta instituzionalizatu bati jarraitzen
zion, tradizio honen adierazle ospetsua «jainkoaren heriotza»ren ira
garpena zelarik: eremu guztietan krisi eta apoteosi teologikoak piz
tuko dituen Nietzsche-ren aforismoa hain zuzen. Nolabait ere, zehar
ka eta berandu agertutako bere ondorioetariko bat da. Eta bestalde,
jainkoaren heriotza sinbolikoa, autore sinbolikoaren heriotzarik adie
razgarriena da.
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Hainbeste maiseatutako «jainkoaren heriotza», leku amankomun
bihurtu da. Irudi iraunkor gisa -konplexutasunetik eta tinkadura oro
tatik aske-, edozertarako eta edozein kausatan erabil daiteke eta ar
teak -absolutuan- horrekiko libre iraun du. Autoretzari buruzko elka
rrizketa, erabilera eta lukuru horren geldiera saio gisa irudika de
zaket. Heriotza, beheraldi edo krisi bezalako terminoen erabilera, sin
tomatikoa da; kultura nolabait ere nekrologiko bati dagokio. Baina,
nolanahi ere, ikaragarriena nekrofilia horren sakrifizio izaera da, ne
krofilia horri berpizkunde misterikoak gaineratzen zaizkiolarik, nos
ki: indibidualismo berriak, mistizismo berriak, errekonbertsip erlijio
soak, patu egarria... Nola adierazi funtsen krisi bat, fundamentalis
moen apoteosia bete-betean dagoela?
*
Erlijiotasun zaharren forma berrituen ugaritasun susmagarriak,
munduko leku askotan aurrekontu itzelak inbertitzearen bidez piztu
tako neokontserbadurismo oldeek, instantzia teologikoetatik paradoxa
postmodernoen eskuraketak, ideologien heriotzarekin batera datorren
fundamentalismoen berpizkundeak edo jainkoaren heriotzari buruzko
antzinako eztabaidarekiko sentsibilitateak, beste adierazpen batzuk
aurkitzen dituzte artean: eklektizismoarekiko obsesio estilistikoa, ba
loreen berpizkundea, legitimazio sistemen eta jabetza eskubideen su
perbalorazioa, edo arte plastikoen duintasun gnoseologikoaren galera
beren askatasun propioaren paroxismo ikusgarrian...
*
Obra modernoak autorearen likidazio, isilketa edo desagerketa
errito hauek testigatu eta estetifikatzen ditu. Obrak dagoeneko ez du
norbait adierazten, zerbait baizik; edo, enuntziatuaren hasierako egoera
batera eramanik, adierarik gabe agertzen da modernotasunaren ezau
garri diren zeinu hutsen tradizio horretan (Mallarmé, Weber, Male
vich, etab.)... Adiera bilakatu egiten da autorea erdigunerik eta bata-
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sunik gabeko experientzia baten burrunban desegiten denean edo au
torea obran agertu nahi gabe obratik at dagoenean; obrak «beste au
tore» bat testigatzen duenean -estiloak pentsarazten duena- edo erre
produktibilitate teknikoak edo itxuraketak autoretzaren mugak isten
dituztenean. Autorearen anonimotasun honek edo autore «anonima
to» -bizigabe- honek irtenbide estilistiko jakin batzuk aurrezartzen al
ditu? Experientzia horren estilizazioa ez ote da autorearen zeregin
zaharraren itxuraketa bat izango, orain besterik gabe deslekutua, ge
roratua, mozorrotua, are pertsonalizatuagoa dagoelarik?
Adierarik eza hau (anonimazioa/inanimazioa), Barthesek «auto
rearen heriotza» deitu zuenaren bigarren ondorio baten parekidea da,
jadanik konstelazio postmodernoaren zati den testuartekotasunaren
ideian. Testua (interaktiboa, plurala, ludikoa, paradoxikoa), exortzis
mo izan zedin nahi zen, agintekeria ororen aurka, basakeriaren aurka,
mesianismo era ororen aurka, biktima ororen arbitrariotasunaren aur
ka...
*

«edonor denak ezein ez», zioen Dennis de Rougemont-ek de
abruaren zalantzazko nortasun horri buruz idatzitako ohar batek,
Goethe-ren Fausto-n «hasieran dena izan zen zatiaren zati» gisa ager
tzen den eta San Paulorengan «Legio izena eman didate, asko baiga
ra» esanez agertzen den deabrua hain zuzen. Barthes-en «Autorearen
heriotza» izenburuko testuan ere azaltzen den Pauloren aipameneko
dilema harrigarriak liluratu egin ninduen. Izan ere Barthes-engan,
Baudrillard-engan bezalaxe agian, autoretzaren hausketari buruzko
aipamenak edukin askatzailea duen bitartean, Paulorengan txarraren
aurkako edo «Legion» bere paladintzat hartzen duen indibidualismo
handinahiaren aurkako iraoa da.
Monoteismoak autoretzatik aginterako transferentzia bat ekarri
zuen agintea duen jainkoaren autoretza eskubidea -gaur egun mun
duaren jabetza intelektualaren eskubidea esango ote genuke?- osoki
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legitimatzen duen indarrezko iruzur baten bitartez. Patristikak Testa
mentu judutarretik hartzen duen -eta Erdi Aroko teologia postnitzea
rrak egiten duen filosofiaren eskuraketa horren esparruan (estoizis
moa, Platon, Plotino) finkatuta geratzen den- transferentzia horrek
jainkoa autoretzaren eta agintearen leku bakar gisa identifikatzen badu,
autoretza zati bat aldarrikatzen duen edozein «Legion»en taldekoa
da. Edo bestela bitarteko bat da, aingeru bat (bere autoretza-agintea
eskuordetzen delarik). Horrela, tradizio monoteistak susmagarri bi
hurtzen du autoretza oro eta, jakina, sorkuntzaren experientzia balo
reen adierazpenaren esparrura (edertasuna esate baterako) lekualda
tzen du eta hauek «zoriontasun promesetara», onaren oroimenetara.
*
«10. Jatorriak norberari eman zion lehen mugimendutik jaio
tako bi batengan. Ez du izenik jaso baina lurreko denboraren
lehen gizakiek Androgino deitu zioten» (Kaosaren Liburua.
Luziferren Biblia).
«edonor denak ezein ez» horrek, arte unibertsalean hain oparoa
den autore horren erreferentzia ere egiten zuen (bere mila jiteak, gri
nak eta experientzia ezagutzen ditugu, ez ordea bere izena). Anonimoa
izenik gabe existitzen den autorea da, bere lengoaiatiko ausentziak eta
bere eskubide gabeziak bere existentzia ukatzen ez dutelarik. Honi
dagokionez, anonimotasuna historiak debekatutako autoretza baten
espazioa da gainera, autorearen izena eskubidea kontakizunean legi
timatzen deneko lekua delarik. Paradoxikoki ordea, anonimotasuna
naturaz-gaindiko legitimotasun baten adierazpena da ere, hots, bere
partzialtasuna autore baten ausentziaren mozorroan, datuaren mitoan
izkutatzen duen «historiografia» baten inpertsonalizazioa. Narrazioak,
sinboloak, obrak eta historiak, narratzaileak kontakizunaren autore
eta agintari gisa duen boterea eduki eta aurrezartzen dute; baina gai
nera, iraganeko proiektua da, autorea sakratuaren edukin eta baliabi
detzat, estrategia eta estrategatzat hartzen duen denborazko aldaketa
alegia. Autorearen legitimotasunak finkatuko du beharbada sinbo-
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loaren burutzapena. Arte garaikidearen forma jakin batzuek arte ano
nimo baten aukera ikertzen dute, kontakizun jakin batekoa edo artea
ren historia jakin batekoa izateko behar alderaezinetik etorritako kon
traesanei ihes egin gabe.
*
Inkontzientea subjekturik gabeko diskurtsoa da baina agian dis
kurtsorik gabeko subjektua ere bai. Horrela, badago ere autorerik
gabeko ekintzabat -gertakizun bat-, edo ekintzarik gabeko autore bat
-inhibizio bat-. Errealitatea anonimoa bada, gertakizuna subjekturik
gabe agertzen bazaigu, diskurtsorik gabeko subjektua da gainera. Ger
takizuna diskurtsorik eta hizketarik gabeko subjektu gisa, egintzarik
gabeko autore gisa agertzen da. Errealitatearen anonimotasuna, orai
naldi infinito bat bezalakoa da, aditzik gabeko subjektua bezalakoa;
zientziaren ondorengo ziurtasuna: «mundu fisikoan ez da ezer ger
tatzen».
*
Juristarentzat, autoretzaren ukapena justizia beraren ukapena izan
go da ziuraski; delitugilearentzat aldiz, autoretzaren izkutapena, bere
egunerokotasuna. Teologoarentzat, heresia bat -hala eta guztiz ere
erruaren eta erantzukizunaren arteko nahasketa teologikoa bera beti
rakotzen duena-. Psikiatrarentzat inboluzio bat eta filosofoarentzat be
rriz, iraultza bat. Artistarentzat, erantzukizun galera edo eskuordetze
bat, bere errugabetasun deklarazioa... Autoretzaren krisi sinbolikoak
zein puntutaraino ematen dio jarraikortasuna subjektu, indibiduo, per
tsona eta gizaki nozioen krisien tradizioari? Zer da autoretza, krisia
ren ertz bat ala krisi horren funtsezko arazo bat? Autoretza ekintzan
definitzen denez gero, egindakoaren oharpenean soilik defini daiteke.
Autorea, beraz, ez da ez subjektu ez objektu. Eta autoretzak, bere
izaera praxiologikoan, pentsamenduak «pertsona» deitzen duenaren
instantzia definitzeko era bitxi bat formulatzen du.
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Mende honetako ekoizpen artistikoa -tradizio modernoa-, askata
sun eta emantzipazioaren eztanda bat izan da. Dena den, mugak haus
ketarako xede ezezik, kulturako xede ere bihurtu ditu -heriotza eta
sakralkuntza mekanismoa berriz ere-. Desberdintasuna eta desberdin
tasunaren seinaleak, emantzipazio baten edo nortasun eskuraketa ba
ten atributo gisa, experientzia artistikoaren leku nagusi bilakatu zi
ren.

«Sorketaren aurretik, ez zen jainkorik» (Marcel Marien)
Autoretza ekintzan definitzen da; agintea berriz, legitimazioan.
Autoretza nozioa, sorkuntzaren ideiari instantzia ez metafisiko bat
eskaintzeko gai da: autoretzari autore eta obraren arteko erlazio bat
badagokio -erantzukizun terminoetan-, autoretzaren desegiketa sin
bolikoak deslegitimatu egiten du: karisma eta aginteak, erantzukizu
naren eta autorearen arteko neurririk gabeko lotura bat adierazten
dute, «ni»a legitimazio gisa definitzen dutelarik.
Horrela, bitxia izanik ere, autoretzaren alderatzea eta agintearen
hedadura batera gertatzen dira. «Ni»aren desegiketa sinbolikoak (au
sentzian, zatikaketan, barreiaketan...), «ni»arenganako gurtzaren muina
adierazten du. Sintomatikoa da autorearen desegiketa eta autorea nor
beraren pertsonaia bihurtzen duen halo karismatiko baten sorrera aldi
berean azaltzea. «Autorearen heriotza»ren garaiko autorea, autorre
tratu zabal handi bateko aktore bihurtzen da eta bere obra berriz,
estrategia dramatiko (Warhol, Beuys...). Baranoaren galera baudelai
retar-benjaminiarraren izenean, «autorearen heriotza»k karismaren
berpizkundea eragiten du («ni» jakin baten edo «ni»aren sakraltasun
jakin baten adierazpen gisa). Horrela, autorearen sakrifizioak errito
erromantikoan parte hartuko luke.
Ezagutzea jakintza desuposatzea baldin bada eta «ni»ari ezezagu
tza funtzio bat esleitzen bazaio, horrek bere jakintzaren suposaketa
bati erantzuten dio. Autoreak bere jakintzaren suposaketa bat eragin
behar du, egitekoaren suposaketa bat, maitasun bat. Baina ez du inoiz
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bere jakintza azaldu behar, ezagueraren menpe jarriko bailitzateke,
bere egitekoari huts egingo bailioke. Artistaren mitoak, inoiz azaldu
behar ez duen jakintza bat dakarkio. Bere «egiten jakiteak», inoiz
esan gabeko jakintza bat iradoki behar du, ezezagun iraun behar duen
jakintza bat alegia. Bere «bere egitekoak badakiela jakinaraztea» isila
da.
*
Eta metalengoaiak ez al du hain zuzen ere hizketa eta autorearen
desegiketa, ahidura eta desberdintasuna adierazten? Metalengoaia or
dea, nolabait ere lengoaiaren metafisika bat da, metafisika mundua
ren metalengoaia antzeko bat den bezalaxe. Filosofia garaikideak
metafisikarekiko susmotxarra adierazten duen bitartean, arte garaiki
deak metalengoaia bat, itxura metafisiko partikular bat eskuratu nahi
du. Metafisika gainezkatzea filosofiaren xedea izango da eta meta
lengoaiari ekitea aldiz, artearena. Nola interpreta daiteke itxurazko
paradoxa hau? Izan ere filosofiarentzat Wittgenstein metafisika uzte
ko eta pentsatzeari bideak irekitzeko beste saio bat baldin bada, ar
tearentzat harrera metalinguistikorako eredu bat izango da, arteari
itxiera emateko edo itxiera arte baterako saio bat. Eta Heidegger-ek
poetikoan pentsamendu aurremetafisiko bat etsipenaz oroitzen badu,
arteak emantzipazio baten, kontzientziarako eta erredentziorako es
trategia baten deia egiten du pentsamendu tekniko-metafisikoan. Mun
duaren zentzua mundutik kanpo dago, dio Wittgenstein-ek Santo To
masekin bat eginik. Bitartean, abangoardia errusiarrak zera dio, ar
tearen zentzua bere baitatik kanpo dagoela. alegia, bizitzan, mundua
ren transformazio tekniko eta iraultzailean. Baina zentzua bere baitan
aurkitzen duen arte norberetu batek (arte abstraktuaren tradizio esen
tzializatzaile eta autonomoak, etab.), eta bere zentzua bere baitatik
kanpo, hots, errealitatean aurkitzen duen arte batek (arte konprometi
tuaren tradizio transformatzaileak, etab.), bat egiten dute hala eta
guztiz ere zentzu baten ekite eta jabetzari, hau da, zentzuari behar
izaera emateari dagokionean. Metafisikoa kanpoko zentzu baten ba-
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liokidea bada, tresna eta makinak erabileran aurkitzen dute beren
zentzua. Makina, bere baitatik kanpo dagoen zentzu baten lagungarria
da, funtzio baten gauzatzea alegia. Horrela, arte instrumental baten
ideiak eta arte esentzial batenak bat egiten dute. Arte norberetua, erroa
autorearengan duen zentzu baten makina izango litzateke -kanpoko
instantzia den heinean-. Eta Barthes-ek «autorearen heriotza» gisa uler
tzen duena azaltzen duen testuartekotasunaren ideia, bere lekua ikusleautorearengan aurkitzen duen zentzu baten makina izango litzateke.
Era honetan, egitura tekniko-metafisiko bera gordetzen da, bai eta
borondatea subjektu sozial, «autore sozial» gisa hedatu eta banatzen
denean ere. Hala ere, izaki bizidun batek ez du kanpoko zentzurik eta
barne zentzu batean norberetuta ere ez da bizi. Zubiriren hitzetan,
bigarren hau diharduen organismo bat da; lehena aldiz, funtzionatzen
duen organoa. Uler al daiteke autorearen experientzia bat eredu meka
niko-metafisikotik kanpo? Artea eta filosofia bide berdinean baina aur
kako norabideetan al daude? Ez al da komenigarria izango itxurazko
paradoxa garaikide hauek ulertzea?
*
Egintza autorearen ihardespena da eta egitatea, subjektuarekiko
eta subjektuaren objezioa. Hortik datoz egitatea eta bere bikoitza,
hots, egintza eta autorea. Ez dago ihardespen horren originalik: auto
rea ez da existitzen bere ekintzaren, bere ihardespenaren, etab.en
aurretik. Soilik ondoren, egitatetik abiatuz izan daiteke autore. Autore
tzaren egitatearen ostean ordea, atribuzioa edo aipamena besterik ez da
geratzen, hau da, autore izatearen egintzari gaurkotasuna kentzen dion
narrazio bat, iragan bat. Hortik dator autoretzaren izaera iragankor
eta problematikoa, ontologia bati erresistentzia jartzen diona.
*
Orduan arazoa ez da experientzia unitate baten berreskuraketa
irrikatzea (tradizio berriren batean babestuz). Ez eta antzua eta sus-
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magarria izango den zentzu bilaketa bati lekua aurkitzea ere. Eta
zentzugabezian edo sakabanaketan atsegina aurkitzea (kontzientzia
ustez kritikoa den diskurtso batean gordez) ere ez. Guzti hauek be
harbada zuzendutako desegokitasunaren formak, zehazgabetasun ekin
tza santu horretako kontribuzio paraleloak besterik ez dira, zehazga
betasun horrek itzulerak eta atzerapenak, berpizkundeak eta altxa
menduak nahasi eta azkenean aukera patu bihurtzeko eta patua hala-,
behar bihurtzeko joera duelarik. Alde askotatik eredu konplexuagoak
eta segailagoak eskatzen dira, eta hain zuzen ere arteetan -autoretza
ren berezko erresuman- eskatuko dira. Bitartean, santutegi orotatik
urruntzea bilatuz -berandu-, arte askok errealitatea eredu gisa hartzen
dute (perbertsio, nihilismo, profanazio eta heriotzaren aldetik erreali
tatea gainditzeko ahaleginak eginez, lortu gabe).
Guzti horrek tradizio labur baina intentsoa eratzen du, -aberasta
sun, lorpen eta mirari adina zor, porrot, gaizkiulertu eta munstro
dituen ondorea hain zuzen. Kontutan ez hartzea, grabitaterik ez dago
elako itxura egitea bezain zentzugabea izango litzateke; jainkotzea
berriz,- existitzen ez garelako itxura egitea bezain zentzugabea. Zail
tasun handiago baten pribilegioa eskaintzen digun egoera bat: auto
rea ekintza bat da, ekintza problematikoa ezinbestez elkarrizketa izan
behar duen heinean. Ez dago bizitza, arte edo pentsamenduaren esfe
rarik elkarrizketa horren exigentziatik, errealitate berri honen arreta
ren erronkatik salbuetsita geratzen denik. Baina beharrezkoa da des
berdintasunez ohartzea, zirkunstantziaren elkarrizketarako kualitatea
benetako bilakatzea. Eta eztabaida hori gai eta hurbilketa izatea.

21

Gorakadaren gozamena, erruaren jabegoa.
Juan L. Moraza

0.
«Oso sotila, pairatsua da oso, nitasuna kentzea, bar
nekiak, nortasunak, hustutzea»
(Macedonio Fernández)
Heideggerren ontologia, Levi-Straussen estrukturalismoa,
Lacanen psikoanalisia edo Althusserren marxismoaren ar
tean... bizi izandakoa bertan behera uztearen inguruan eta
gizonaren disoluzioaren inguruan garatzen den tematika
amankomun bat badago. Foucaultentzat «Filosofian gizona
desagertzen da, ez jakintzaren objektu gisa, baizik eta aska
tasun eta esistentziaren subjektu gisa». Baina aipatzen duen
gizona Jainkoaren imajina koerlatiboa da: «XIX. mendeko
gizona gizartean haragiztutako Jainkoa da»... Eta noski,
«Jainkoaren heriotzaren ondoren, bide ezagunen bidez, filo
sofia berriak hiltzailearen heriotza aldarrikatzen du, gizona
ren likidazioa.», ... Baina Levi-Straussek gizona disolbitzen
badu eta Foucaultek asasinatzen badu, bere heriotza ez da
bere arrakastarik bikainena baino: miragarria bezain izuga1

1. FUERA DEL HOMBRE, Mikel Dufrenne.
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rria, munduaren erabateko humanizazio eta hominizazioa da:
bere arrakastaren gogaitasunagatiko heriotza, bere guztiaha
laren eta nonnahikotasunaren aurrean ahalgabetasunagatiko
heriotza: errealizazioagatiko heriotza, hiper-errealizazioagatiko heriotza.
Itxuraz, hau da bai Amaieren mendea, mendearen Amaie
ra iraunkorra, Heriotz Handien Mendea: Artearena, Jainkoare
na, Gizonarena, Nitasunarena, Historiarena, heriotzaren be
raren heriotza. Kulturalki, heriotza eta erlijioa aldentezinak
direnez gero, hilobi, obihuts, hileta eta doluaren distirarako
guztia da onuragarri. Handikeria erlijiosoen apaindura disti
ratsua, paradoxikoa benetan, orain arte moderno eta laiko
izatez harro zegoen munduan... Heriotza, dekadentzia, krisia
bezalako terminoen ugalpena sintomatikoa da eta kultura ne
kronologiko jakin bati dagokio, ohar nekrologikoen tradizio
instituzionalizatuari: Heriotza topiko bihurtu da; Behin eta
berriro erabili ohi den irudi gisa, konplexutasuna, tentsioa
alde batera utzi duenaren legez, edozein gauzatarako erabil
gai da, edozein kausatan, eta artea, absolutuan, berarekiko
kutsagaitz geratu da. Heriotza ororako tresna gisa, erreferen
tzia-puntu gisa, eta erreferentziarik gabeko leku bakarra, be
rari bakarrik dagokiona. Honela, artearen heriotza, Lefev
brek Hegel aipatuz laburtzen duen bezala, heriotzaren artean
adierazten da, teknika eta gai gisa heriotza duen artean...
Guztion ahoan dagoen heriotzak heriotzaren atalasean uzten
gaitu. Horrenbestez, paradoxikoa iruditzen zaigu Oinarrien
erabateko krisia -pentsalari berri askok etengabe eta intere
saturik etengabe baiesten duten bezala - forma anitzeko fun
damentalismoen epifania bortitzarekin bat etortzea: Krisi erri-
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tual honen esperientziak eta bere saihestezineko eta pasiorik
gabeko nostalgiak, fundaziozko grinak, gesta heroiko, esis
tentzia epiko, dramatiko eta bortitzen egarria, suspertuko ba
litu bezala... Fundamentalismoaren gesta bortitz eta funda
mentala oinarri bakoitzaren funtsezko edukina balitz beza
la -kontaketak eskaintzen duen lizentzia poetikoarekin mitoa
eztitu ondoren. Krisia krisian dagoela, heriotza hila, nolabai
teko betirako bizitzan haragiztatzeko berpizten da, modurik
suntsikorren edo sibilinoetan bere apologia burutzen duela
rik. Konpultsio hauen bitartez, erritu hauekiko adostasun eta
solidaritatean, heriotza, kontingentzia izatetik beharrezko iza
tera igarotzen da, «idazteari etsitzen ez diona» bihurtuz.
1

Artearen ikuspuntutik, erritu hauek egilearen disoluzio,
likidazio bezalako zerbait adierazten duen obra modernoaren
ezaugarri askotan ikus daitezke. Autoretza, ekoizpen eta go
zamen artistikoaren oinarrizko arazo bihurtzen duena. Auto
rearen heriotza heriotzaren esistentzia kementsu honen beste
atal bat da.
Adierazpenezko eraginak desberdinak dira:
1,- obrak ez du norbait adierazten, zerbait baizik.
2.- obra adierazpenik gabe agertzen da, zeinu hutsa bezala.
- arte abstraktuan (Malevich)
- minimalismoan (D. Judd)
- arte kontzeptualean (Klein)
- dekorazio-artean (M. Bill, op)
1. J. Lacanen formularen arabera, kontingentea «ez-idazteari etsitzen
diona» da, beharrezkoa, aldiz, «idazteari etsitzen ez diona».
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3.- obrak, disoluzio prozesuan dagoen autorea adierazten
du, banatuta dagoena, zenbait espresionismotan bezala (De
Koonnig, Beckmann, Grosz, etab.), baita kubismo, futuris
mo edo konstruktibismoan ere.
4.- obrak autorea-bestea adierazten du, zeinaren estiloak
pentsaraziko bait luke (Dokoupil, Richter, etab...)
5.- obrak elkar-iharduera testuala burutzen du (Sophie
Call, Hans Haacke)
6.- obra erreproduktibotasun teknikoan adierzten da:
- obran (Duchamp)
- obrarena (Warhol)
7.- obra simulazio edo apropiazio gisa (Steinbach, etab...)
Modalitate guzti hauek modu elkargurutzatuan, elkare
hunduak aurkezten dira eta halere, nolabaiteko anonimota
sunaren ideiarekin bat datoz, autorearen estatutu zaharra kri
sian ezartzen dute nolabait, bere sakrifiziozko krisian:
a) autorea disolbatzen da (espresionismoak)
b) autorea ikustezin gordetzen da (abstrakzioa, sublimea)
c) autorea obratik at dago, kanpotik dihardu (minimala,
kontzeptuala)
d) Autorea gezurrezkoa da, faltsua (simulazionismoak,
sedukzionismoak, seudonimoak, heteronimoak, anonimoak,
Duchamp, Pessoa, etab...).
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Huskeria, anonimotasuna, neutraltasuna, adierazpen eza,
pertsonalizazio eza... mirariak edo munstroak?, baina, batez
ere, iragarkiak edo konjuroak? sintomak edo proiektuak?
Zein da erritu hauetan hondoa kentzen duen autorea? Zer
gertatzen zaio arte anonimoko autore bati? Heriotza hauek
gertatzen al dira? Badirudi konpultsiboki, errezital polifo
nikoan, gure buruari Nietzscheren galdera egiten jarraitzen
diogula : «Ez al gara oraindik jainkotar deskonposaketaz
ohartu?» Dudarik gabe entzuten duguna, lurra arakatzen du
ten ehorzle sutsuen zurrumurrua da, ehorzketa edo desobike
ta, hileta, bataio, sagarapen edo exekuzioa den ala ez axola
gabeko direnak.
1971n, R. Barthesek «From Work to Text» argitaratu zuen
(geroago, 1978an The Death of the Author lanarekin osatuko
zuena); ondorengo bi hamarkadetan zehar - Amerikako eta
Europako inguru artistikoetan, oso maiz aipatua eta meka
nikoki aplikatua, ilustratua, etab. izango zena, baina gutxitan
eztabaidatua. «Testuaren» izaera irekiaren defentsa zen, (elka
rreragilea, plurala, ludikoa, paradoxikoa, bertan autore eta
ikuslearen arteko hierarkiak deuseztatuak izan zirelarik, au
torea kredituetan agertzen den beste fikziozko pertsonaia de
larik). «Obraren» izaera itxiaren aurka (monastegikoa, insti
tuzionala, sinbolikoki mugatua den edukina eta jeinu totali
tarioa den autoreak aldez aurretik ezarritakoa inposatzen due
na... Autore adierazle eta ikusle enpatikoaren eredu zaharra
ren aurka, testua, autoritarioa zen ororen aurka exortzismo
izateko nahia zegoen, autorearen mesianismo arbitrario eta
guratiaren aurka. Honela, modernismo altuaren -modernis
mo beraren- itxaropenen eta postmodernitatea delakoaren
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mito eta arau berri ekoizleak izango zirenen arteko inflexio
puntua enuntziatzen zuen... Baina, azkenean, esperientzia
modernoaren ezaugarri den kezka eta zailtasuna laburtzen
zuen.
Barthesentzat, testuak, obra eta autorearen arteko adosta
suna eta legalitatea desegingo luke, autore eta ikuslearen
arteko hierarkia. Autorearen heriotzak, beraz, artearen eta
bizitzaren fusiozko mito modernoekin ados, konpartitutako
esperientzia ekarriko luke, Lautremonten irrikitasuna: «Poe
siak guztiok egina izan behar du, ez bakar batek egina».
Utopia gisako diferentzien deuseztapena da -leku eta instan
te gisa-, festa gisa, bertan, denboraldi batez, hierarkiak alda
tu edo ezereztatzen direlarik. Festaren paisaian, autorearen
heriotzaren festa. Festa iraunkorra, egunerokoa, sistematikoa,
helburuko itxaropen zentzudunik gabekoa: festa ofizio gisa.
Bere paroxismoan, odola ardoarekin bat igarotzen da, herio
tzarekiko jaiotza: begirada beiratsua, irudi eta gertakarien
zorabioa, sinkopea, posesioa, doinu epikoa, gesta eta zanga
latrabua amildua, samaldaren extasi geldoa eta patuaren suka
rra, bakardadeak saihesten dituen kidetasunarena... Arte he
rrikoia, anonimoa, plurala, konpartitua, gozamen kolektiboa?
Edo heriotza eta berpizkuntzazko ofizio zaharra, krisiaren
irudikapena, krisi irudikatua, errituala? Zein da hiltzen den
autorea? Bere sakralitatea, boterea, barnelilura, aureola hil
tzen al da?
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0,1. Lau eszena, bi autoretza.
«pintore modernoaren lantegiak hiru mila metrotara,
betirako elurren artean, mendien artean dagoen at
mosfera izan behar du: hotzak mikrobioak hiltzen
ditu»
(T. Van Doesburg)
Itxuraz, ez dago festaren irudi zaratatsu eta sukartsu ho
netatik elurraren paisaia isila bezain gauza desberdinagorik.
Baina, autorearen heriotzaren festa-paisaian, heriotza eta fes
taren tenperatura bikoitzean, «gorpua elurrean bezain zuri»
paisaiaren irudian, irudien bidartea adierazi nahiko nuke, au
toretzako bi forma iradokitzearren.
1

Lehenengo topaketa elurra da: beste ospakizun hotza, ber
tan errealitatea estalita, harikorra eta berritua agertzen dela
rik. Barthesen testuaren argitalpena aurretik, 1969an, Daniel
Burenek «Llueve, nieva, pinta» esangura osoz titulatutako
idazkin laburra idatzi zuen:
«Obra anonimo batek ez dio ikusleari ez erantzunik,
ez kontsolamendurik ez ziurtasunik ez eta irakaspe
nik ere eskaintzen... obra anonimo baten ekoizleak
harekiko erantzukizun osoa beregan hartu behar du,
baina hark duen obrarekiko harremana ez da artistak
artelanarekiko duen harremana bezalakoa... ez da
obraren jabe, zentzu zaharrean (...) ekoizpen inpertso
1. Marcel Mariën
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nal baten erantzule da (...) ez da jada, inolaz ere,
norbait bat.
1

Ondoren, 1971n, Beuysek, hiru urte lehenago, 1969ko
otsailaren 15a eta 20a bitartean jauzitako elurtearen errua
gain hartzen du... Wittgensteinen paradoxa hari erantzun na
hian edo, zeinak arazo metafisikorik handienak hizkuntz era
bilera okerretik zetoztela frogatzeko, ohartarazten bait zuen
aditz bakoitzarentzat subjektu desberdina erabiltzen ohituta
gaudenez gero: «nik egiten dut, zuk egiten duzu»... azke
nean, honelako galdera modukoei erantzuten diegula: «nork
hasi du elurra?»
2

Berdintsuak baina diametrikoki aurkakoak: Bien arteko
arteka, autoretzaren eszenategiratzea, azpimarratzea gusta
tuko litzaidake ondo bereiztutako bi formetan: pintura feno
meno atmosferiko gisa eta elurra fenomeno artistiko gisa.
Arte anonimoko bi forma... «anonimo», izenik gabeko auto
re gisa edo autorerik gabeko izena?
Utz dezagun alde batera topaketa hau, beste bat iradokitze
ko. Oraingoan, bi aitorpen dira: Lope de Vega eta Nietzsche,
«Fuenteovejuna» eta «Gaya Ciencia»:
1. Daniel Buren. La Documentación en el Arte Conceptual, Arts Maga
zine, 1970, Apirila.
2. ... Nork dio? «Ni» esaten duzu eta hitz horretaz harro zaude. Baina zu
baino handiagoa den gauza hori, sinestu nahi ez duzun horrek, -zure
gorputza eta bere arrazoi nagusia- horrek ez du ni esaten, ni egiten du.»
(Nietzsche, Así habló Zaratustra)
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JUEZ
«Haciendo averiguación
del cometido delito
una hoja no se ha escrito
que sea en comprobación;
porque conformes a una,
con un valeroso pecho,
en pidiendo quién lo ha hecho,
responden: »F uenteovejuna».
Trescientos he atormentado
con no pequeño rigor,
y te lo prometo, señor,
que más que esto no he sacado.
Hasta niños de diez años
al potro arrimé, y no ha sido
posible haberlo inquirido
ni por halagos ni por engaños».
(Lope de Vega, Fuenteovejuna)
«Non dago Jainkoa? Nik esango dizuet. Hil egin dugu;
zuek eta nik, guztiok gara haren hiltzaile» (...) Nork
eman digu belakia hodeiertza ezabatzeko? (...) ez al
gabiltza galdurik neurrigabeko ezerezean zehar?
Hutsa, bere hatsarekin jazartzen ari al zaigu? Ez al
du hoztu?
(Nietzsche, La Gaya Ciencia)
Bi aitorpen berdintsu, baina aurkako.
Bi ankerkeria eta bi aitorpen. Beren konexiotan, beren
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loturetan, autoretza, halabeharrez, agintaritza, jabetza eta erru
ra eramango duen arteka hauteman daiteke, heriotz eta ber
pizkunde jarraikorren erritu iraunkorra predestinatuz, haren
erritu bakarra boterea delarik. Baina, gainera, beste autoretza
forma bat: erantzukizun eta gozamenaren autoretza.
Fuenteovejuna erantzule agertzen da baina ez errudun;
Beuys, erantzule ez delarik, errudun agertzen da. Nietzs
chek Fuenteovejunaren erantzukizuna onartzen du, gaine
rantzeko herritarrak, itxura denez, heriotzaren berririk izan
ez dutelarik edo heriotz natural gozoaren ondorioa dela dio
telarik, hau da, balizko heriotza ez da «obra» gisa irakurri.
Nahiz Buren nahiz Fuenteovejunarentzat, anonimatoa «ez
da bere atzean gordetzeko gortina ez eta gordeleku pribile
giatua ere, prozesu interrogatzailerako beharrezko posizioa
baino» . Eta Fuenteovejunako biztanleak, torturapean, per
tsona jakin bati errua egozteari uko egiten dibten bitartean,
Beuysek fenomeno inpertsonal bat gain hartzeko beharra
dauka. Burenek subjektuaren «ahitura linguistikoa» deusez
tatzen du, Beuysek, ordea, subjektuaren «aurriritzi grama
tikala»ri uko egiten dio. Nahiz Burenen nahiz Beuysen ka
suan, autorerik gabeko fenomenoari autoretza egoztea da.
Lopen kasuan, baita Nietzscherenean ere, agintaritzaren he
riotzaren autoretzan datza. Halere, asasinatutako Komendado
reak egindako delitua botere-abusua besterik ez da, autoritateabusua, alegia. Komendadoreak material gisa erabiltzen du
mundua, pertsonek zein gauzek zentzua eta erabilera dute, bere
gogoaren menpe daude. Autoritate horren aurka errebelatzen
1

1. D. Buren, op.cit.
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diren arte bere heriotzaren gesta oldarkorrean. Ez dira beraz,
heriotza-istorioak, delitu, autoretza eta autoritateak baizik.

1. AUTORITATEA
1,1. Erruaren ezarpena, jabetzaren ezarpena.
Lau eszena horiek airean gera daitezela, beren lurrinpean
(izupean) autoretzako bi forma adieraztearren: Egia bada ere
autoretzak istorioaren kontaketarako jabegoa eta jabaria le
gitimatzen duela, -istorioa patente erregistroa bihurtu arte-,
egintza eta autorearen artean harreman paradoxikoa eta
emankorra ezartzen du.
Autoritateak, nahiz egitatezkoak -irakasleak ikaslearen
gan duen autoritatea bezala- nahiz eskubidezkoak -jainkozko
Zuzenbide, Eskubide Natural, Positibo etabarrean justifika
tua-; nolabait legitimoa - autoritate eratorria, adostasunezkoa,
inposatua-, boterea edukin eta baliabide gisa duen diskurtsua
elikatzen du. Jabaria, legitimazioa, jabetza, baina baita ere
karisma, arrazoirik gabeko atribuzio misteriotsu gisa... errua
ren eta autoritatearen irudietan eusten dira, atribuziozko bi
forma gaizto direlarik: egintza eta autore arteko proportzio
rik gabeko harreman-formak, autoretza sublimatu eta zital
tzen dutenak, hura erbesteratu eta autoritate soil bihurtzen
dutelarik.
Egozpenari, gain hartzeari, jabetzapen eta desjabetzape
nari dagokiena interesatzen zaigu. Egia esan, apropiazionis-
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moa, simulazionismoa, gaur egun narzisismo eta purotasun
modernoen aurrean forma zital eta ironiko gisa agertzen di
renak, jabetzapen eta simulaziozko irudi eta diskurtsu zaha
rrak berridazten dituzte, historiarako erlijio positibo handiak
bezala ezarriko direlarik: judaismoa, kristautasuna, budis
moa. Multinazionalik handien eta arrakastatsuenak, makroe
kumenikoak eta makroekonomikoak. Bere boterea, Goethe
ren hitzetan «egiaren ezetza sistematikoan» oinarritua, eran
tzukizun eta erruaren arteko nahasketa interesatu batean eus
ten da, egintza eta autorearen arteko harremanaren deslegi
timazioan. Irristadura honek autoretza autoritatera konde
natzen du, betikortasuneko erritu iraunkorretara, autoritatea
ren ezaugarri diren jabego eta proporzio ezaren heriotza eta
berpizkundezko errituetara.
«Copyright»a Iraultza Frantziarrarekin sortzen bada, Ilus
trazioak autoretzaren atribuzioei dagokienez nolabaiteko zen
tzutasuna ekarri bazuen ere, ukaezina da zentzu guztie
tako proportziorik ezaren eldarnioz josita agertu zela. «Per
tsona Jabetzaren Arrazoi gisa bakarrik esistitzen da» zioen
Hegel berak, tradizio Testamentarioaren jarraipen hutsa da.
Modernitate laikoa da, hain zuzen ere, autore-eskubide
jakin batzuk ezartzen dituena -erlijio botereko bi milurte in
guru ondoren-, autoritate-abusu jakin batzuk mugatuz, dis
kriminaziorik gabe, erakundeen oniritziarekin (Eliza/Estatua),
emakume, esklabu etabarrengan burututakoak bezala. Baina,
halere, modernitatea, bidegabeko jabetzapen eta desjabetza
penean, legitimatutako jabetzapen eta desjabetzapen sistema
gisa, legezko lapurketa gisako Jabetzean oinarritutako bote
rezko milurteko tradizioaren mania eta erotasunez betea sor-
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tzen da. Errua, jabetza, autoritatea, lurraldea, aztarnaren iru
diei loturiko autoretza formaren ezarpena da: autore-jainko
tuaren autoretza, Jainko-Autoreari lotutako autoretza. Ezar
pen hau hiru alderdi osagarritan ikus daiteke, egintza eta
autorearen arteko proportziorik eza boterezko estrategia za
harra dela frogatzen dutenak, Baudrillardek eta azken arteko
pentsalariek hala usten ez badute ere...

I
Boterea, beti, norbaiten edo zerbaiten kontura egiten de
nez gero, nolabaiteko Eskubidea berrezartzea beharrezkoa
da. Hau da psikologoek transitibitatea deritzotena, bestea ji
poitzen duen umeari jipoitua izateagatik kexatzera bultzatzen
dion fenomeno hori bezala. Norberaren erantzukizuna, bikti
maren, bestearen errua bihurtzen den arte eskualdatzen da.
Hauxe ikusten da multinazional kristau handia bere boterea
tinkotzen hasi zen moduan, Konstantinoren konplizitateari
esker eta berarekin batera, IV. mendeko Erromako Inperioko
superpotentziaren laguntzari esker.
Gabriel Laubentzat, «Ez litzateke kristautasunik egongo
itun zaharreko garaian, Autore-Eskubideen Nazioarteko Ba
tzordea bezalako zerbait egon izan balitz». Celsok, da
goenekoz II mendean, zera baiesten zuen: «hau guztia grezia
rren artean hobeto adierazi zen (...) harrokeria gutxiagoz,
Jainkoa edo Jainkoaren Semeak berak iragarri izanaren pre
tensiorik gabe». Lehenengo mende hauetan, «kristautasuna,
sasikume bezala, bere jatorriaz, originaltasunik ezaz, lotsa
tuta zegoen» (Karlheinz Deschner), eta autoretza, autoretza
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legitimo ezatik ihes egiteko modua -besteak beste- bestearen
erantzukizuna erru bihurtzea izan zen eta bestearen errua
mota guztietako zigorraren legitimazio. Hau da, autoretza, bi
ataletan zatitzen da, goikoa, Eskubide, Kausa, Zentzu, Lege,
bihurtua, bere egintzak legitimatzen dituena, eta behekoa,
erru bihurtua. Interpretatio Christiana da, juduei lapurtu dien
Liburu Santuaren autoretza bereganatzen duena: «Zuen eskriturak, edo hobe esanda, zuenak ez, gureak baino!»... liskar egiten die San Justinok juduei II. mendean. Honela, bere
autoretza legitimatzeko premian, garai berriaren hasiera ezartzeko premian, fundaziozko mito bat sortzeko premian, jatorri ez ezaguna fisikoki, kulturalki, materialki, historikoki laidotzeari ekin zion. Horrenbestez, judua, jentila, heresea zakur
amorratutzat jo zituzten sistematikoki, «giza itxura duen piztia» . Errekonozimendu eza, jabetzapena, desjabetzapena: bere
korrespodentzia materiala duen lapurreria kulturala: Apolo
Delfikoa, eskultorearen zenbait kolperen bidez, «konbertsio»
honen ondoren, Konstantino bihurtzen da. Bere aztarna utzi
eta aurreko autorearen aztarna ezabatu behar zuen lurralde
jabetzapena. Gezurrezko autoretza honen baiespenezko zeinuek aurpegi kristaua eman zieten jentil eta juduei, aurreko
kulturak iruzur eta mesprezuzko zeinuen bidez neutralizatuz: gehien gurtutako jainkoak bainutegi, basilika eta plaza
publikoetan kokatu zituzten... honen bidez, monumentu hitzari, dekorazio hitzari, ezdonespen hitzari esangura berria emanez.
Autoretza kulunkariaren jai-estasiaren baitan, herese baten errua hamalau belaunalditan zehar jarauntsi zen, hau da,
1

1. Iñazio Antiokiakoa
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bere herenaitonak egindako delituagatik pertsona bat zigortu
zitekeen. Eta jabetzaren ikuspuntutik, atribuzio kulunkari
honek -erruletako zenbakia asmatu balute bezala- Elizaren
jabegopeko lurraldeetako lapurretaren balioaren 37rainokoa
itzultzea galdatzen zuen: beraz, jabegoa zabaltzen da eta la
purreta legitimatu gisa legitimatzen du.
Inbertsio sinboliko hauetan, legendak, behin betikoz he
rri juduari errua egotzi behar zion eta horretarako, delitu
baten errudun Absoluturaino bihurtu zuen, Jainkoaren herio
tzaren errudun: erru absolutua, bere egileak errudun bihurtzen
dituena, ez da delitu soila, «baizik eta modu absolutuz, gizo
nek eragiten dituzten beste guztiena ere» ... Autoretza eta
autoritatezko erabateko eldarnioa.
1

II
Baina elurreztatuaren gainean ari du elurra. Erruaren ezar
pena jauzte mitoan jada burutu baita, erlijio forma askotan
agertzen bada ere hebraikoan bereziki agertzen delarik. He
men, norberaren erantzukizuna da, erru moduan gain hartzen
dena, baina jatorri goibel, ilun, desegur, legendario eta fro
gaezinera lekualdatzen dena. Norberaren erantzukizuna
konpartitutako errura, funtsezko, jatorrizko erru metafisiko
ra eramaten delarik: Erantzukizunaren aurretik dagoen erru
ra! Eta erantzukizuna delitu enigmatikoari egozterakoan,
1. San Justinoren hitz hauek, Nurenbergeko Judizioetako abokatu de
fendatzaileek III. Reicheko kideak errugabetzeko Bibliako testuak erabil
tzea arrotza ez gertatzea ahalbidetzen dute...
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zentzuzko erantzukizun-atribuziorako aukera ezesten da.
Erruak, autoretza oro deskreditatzen du: erlatibizatuz eta
absolutizatuz. Honela, jauztearen mitoak -erantzukizunaren
kontura- arduragabetasuna, errua eta errugabezia ahalbi
detzen ditu.

III
Tradizio horrek errua zama bat balitz bezala bizi du, bai
na baita ohore gisa ere. Erruak jabegoa bermatzen duenez
gero, ondasunen beharrik gabeko jabetza, jabetza horren ziur
tasunean ustiaketa gerta daiteke eta errua, irtirinkeriaz, atse
ginkoitasunez eta zikoizkeriaz bizitzen da: errua jabetzari
dagokio, jabetza da eta jabetza, erru. Erantzukizunaren me
tamorfosi estrategikoa da: erritualizatutako erantzukizuna,
erantzukizunaren simulakru. Deitora nahiz agindu, ez da ihar
duera, ez eta ekintza arduratsu ere: erantzukizunik gabeko
erantzukizuna da: Erantzukizunaren jabegoa, erantzukizuna
jabego bihurtua.
Azkenik, estrategia hauek Autorearen mito nagusian aur
kitzen dute erdigunea, monoteismoei hasiera emanez. Jauz
tea bera, Autorearen mitoa osatzen dutenen estrategia bat
den erantzukizunen eskualdaketa-mekanismo sotilari dago
kio. Nietzschek hautemandako aukeramen mitoaren falazia
da: fabrikazio akatsa ez zaio egileari leporatzen, baizik eta
giza materialari: zizelak prototipoa urratzen du eta akatsa
harrian datza; Harri hautsiak hargilea iraintzen du eta ho
rrexegatik, errua betirako eraman behar du: harriaren haus-
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kortasuna eta artisauaren trebeziaren artean, tradizio honek
«obra»ri egozten dio autorearen akatsa.
Autore Nagusiaren mitoa beraz, betiko errurik gabeko
erantzukizunari dagokio, jauziak erantzukizunik gabeko errua
gain hartzen duelarik. Egia esan, «aingeru jauziaren» ofentsa
autoretza-delitu gisa eta autoretzarekiko laido gisa agertzen
da kontaketan, delitua eta delitugilea desberdintzen ez dire
larik: Jacob Boehmek gogorarazten du Satanek, paradisua uz
teko zituen arrazoiei buruz galdetu ziotenean zera erantzun
zuela: «Autorea izannahi nuelako»... Autore Nagusiaren eta
bere aingeru kuttun Satanen arteko liskarra, azken honek
autoretza egozten duenean hasten da. Autore Nagusiaren mi
toa munduaren, Autoretza absolutuaren lekuaren gaineko ja
betza-intelektual eta ondare-jabetza eskubideari dagokionez
gero, eskualde-autoretzazko edozein eskabide, nahiz eta par
tziala, erlatiboa izan, autoretza absolutuaren kodigoarekiko,
autoretzako monopolio dibinoarekiko laidoa izango da. Bai
na Autoretza horrek, bere izaera absolutua, nonnahikoa me
dio, edozein autoretza deskreditatzen du ere, esistentzia eta
ekintzaren arteko erlazioa absurduratzen duelako: Ez da «Di
hardut, beraz, banaiz», jainko paganuen ezaugarri, baizik
eta jainko epikureoen erabateko aisiaren baliokide da, filo
sofoen Jainkoarena eta ateoen ez-jainkoarena. Autore hau
1

1. Giulia Sissa eta Marcel Detienne, La vida cotidiana de los dioses
griegos. Zergatik bapatean, autore izatea nahi, mundua egitea nahi?
Epikureoak galdera honekin erantzuten dio, jainkokia, sortzaile jagole
tzat jotzen duenari. Jainko epikureoaren ezaugarri diren kezkarik ezak
(ataraxia), pasiorik ezak (apatia) eta nekerik ezak (aponia) adierazle
ospetsua aurkituko dute Duchamp eta bere «axolagabetasunaren eder
tasunean».
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da ezer egin gabe guztia egiten duena: Autoritatearen Auto
rea da. Bere eragipenetik, eskualde-autoretzazko eskubidea
gain hartzen duena edo gaiztoaren oztekide dena, edo bitar
teko dena, delegatutako autoretzaz diharduen mesia, zizela
rena eskuaren arabera, edo eskuarena asmoaren arabera be
zalakoa.

1,2. AUTOREA; HERIOTZA
Horrela da, beraz, teologia, filosofia eta estetikaren ar
teko konplizitate anzestralak autoretza oro susmagarri bi
hurtzen duen modua. Sorketa-esperientzia balioen eta bere
adierazpenaren arlora (edertasuna, xarma) eramaten ditu eta
artea, baliabide hutsa, eta artista, erantzukizunik gabeko trans
misore karismatiko, bihurtzen ditu, Autore Nagusitik, Autore
Nagusiarentzat eta Autore Nagusiarengatik lan egiten duela
rik. Mezulari, mesia, sortzaile-jeinu, bere egintzetan bera
gainditzen duen energia absolutuaren jarioa aske uzten bes
terik egiten ez duena. Halaber, autorea, -barne- auto-adieraz
pen subjektua da, edo kanpo-adierazpen subjektu (garai, kla
se, leku batena). Diferentzial psikologiko, biografiko, arke
tipiko gisa. Azken finean, aztarna gorenaren autore kla
sikoa. Pantokratore beti ausente, iheskor, bere obrari, bere
kreaturari, zentzua eta erabilera, izena eta asmoa ematen
diona.
Autore modernoak, autore-eredu modernoak, libertate eta
askatasuneko irrikitasun faustiarrean, Autore-Jainkoaren, au
tore-jainkotuaren autoritatearen aurka errebelatzeko beharra
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dauka. Autore moderno honek bere aztarna, bere ekoizpena
baiesteko beharra dauka, bere autoretza propioa burutzeko
beharra, singulartasuna eskuratzeko, baina, halaber, burutza
pena eragozten duten Autoritatearen zeinuen aurka erne dago:
horrenbestez, gainera, aztarna ezkutatu behar du, -bere egin
kizunean- ekoizpena ezkutatu. Konbultsio kontraesankor ho
netan, autore anonimo izan nahi du, baina debeku, obsesio,
interes eta estrategia berak dituelarik, azkenik bere burua
autore gisa errealizatzeko Autore Nagusiaren itxuraz eta iru
diz. Barthesek berak, autore-Jainkoaren irudiari aurka egi
tearren, Satanen irudira (San Pablok aipatua) jotzen du, Le
gio izenekoa ere: «Legio deitzen naute asko garelako»: elkariharduera testuala autore multiple batek burutzen du. Baina
autore-jainkotuarengandik duen aldentze horrek autoretza
sustantibo ororen, edozein atribuzio partikularren aurkako
susmoen tradizioa jarraitzen du, eta zentzu batean, mito mo
dernoaren autoretzaren aurkako laidoa konpontzen du, «au
tore izan nahi zuenaren» kontraesanak gainkargatuz, eta gi
zon modernoaren ezinezkotasuna beharrezko bihurtuz. Auto
rearen heriotzaren arazo testuala dela eta, Barthesek errua
eta erantzukizunaren arteko nahasketa-dogma zaharrari uko
egiten dio. Testsuarteko proposamenean, autoretza patafi
sikoko ihauteri guzti hura, autoritate ororen iruzurrari ondo
datorzkion atribuzio, jabetzapen eta desjabetzapeneko eldar
nio oro berritzeko arriskua dauka. Txipiroiaren tintaren es
trategia, baina Duchampen iturria bezalako tinta zuria. Para
doxikoki errua zigorgabetasun berme bihurtzen da. Autore
tza, arma bikoitza.
Tradizio modernoak ezin izan zuen jarauntsi horiez li
bratu. Eta artista kontenporaneoaren auto-inmolazio erri-
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tuak, bere autoritate, nortasun, espresio eta aureolaren erri
tuak -aski da Baudelaire, Nietzsche aipatzea- errua eta ja
betza, opalkuntza eta autoinmolazio, Autoritatean murgil
dutako diskurtsoko tradizio kristiko honetan inskribatzen
dira. Irtirinkeriaz, autorea bere etorkizuneko kanonizazioaz
kexatzen da, baina ardura osoz prestatzen du. Bere maldi
tismoa, bere nihilismo erradikala, aurrean zuen gizarte bur
gesaren baitan zetzan nihilismo naturalaren azpian dago
beti... «Arrakasta hurbila baino, benetako ospea» nahiago
zuelarik, opalkuntzarako biktima zintzoaren jarrera hartzen
du. Hasieran, bera erabat opalkungarri egiten duten egintza
eskandalosoen errua bere gain hartzen du, ondoren, kano
nizagarri izateko. Beuysen auto-erruduntze keinuan errua
ren jabetzapen hau berraurkitzen dugu, biktima-estilo bikai
naren eszeneratze gisa. Bere obraren baitan, jabetzapen hau,
kristau sinboloari eta arte historiaren barruan esangura iza
teko borondateari lotutako ekintza, proposamen eta objek
tuen familiaren barruan inskribatzen da. Auto-erruduntzeak,
borondatez proiektatutako zigorraren bidez, heroi klasiko
baten modura berak bere gain hartutako errua luditzen du.
Hortik dator, beraz, aldez aurretik pentsatutako opalkuntza
ren atseginkoitasuna. Erantzulea bera ez dela edo behintzat
bera bakarrik ez dela ohartaraziz, bere auto-erruduntzeak
gainerakoen erruduntza proiektatzen du eta erruak, horrela,
funtzio bikoitz hori hartzen du: lurralde baten jabetza ber1

1. «Martiri batek munduari bere -benetazko-gisa-zerbait edukitzea- le
poratzen dioen doinueran, egiaren arazoarekiko zintzotasun intelektuale
ko maila hain baxua, hainbesteko ahulkeria adierazten da, ez da inoiz
beharrezko martiriari aurka egitea.
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matzen du, jabego baten legitimotasuna; eta azkenik ere
duzko kausa edo gertakari batean edozein motatako suntsi
dura legitimatzen du.
Erabilgarritasunak, erabilera eta esangura egozpenak,
bere lekurik urruneraino, mugaraino, absurdurainoko murriz
tapena, bizitzaren erabilgarritasunean aurkitzen dute: hilke
tan. Honela, autore hau, errua eta autoritatearen autorea, he
riotzean errealizatzen da zeharo. Eta bere asasinatzerik han
diena, araztuena, absolutuena, mugarainoko murriztapena,
bere buruaren hilketa da. Bere suizidioa izango litzateke erru
eta autoritateko subjektu den «autore» honen azken egiazta
pena. Ez da autorearen heriotz natural gozoa, zahartzaroa,
dekadentzia medio, baizik eta suizidio errituala, ebakuntza,
gaztetze kirurgia, eternitate, birjabetzapen estrategia, suizidio
aren ekintzan: heriotzaren irudikapen eszenikoa. Autore ho
nen heriotza estetika-zirugia gisa, bere iraupena araokatzeko
azken simulakru etsia, balizko etengabeko itzuleraren esze
nan.
1

Heriotza sinboliko eta heriotza errealaren arteko lotura
ren gailurra puntu honetan dago. Heriotza eta irudikapena:
Hilzoria, bizitza eta ez-bizitzaren arteko igarobide-instantea,
gailurra, erritoa... Beuysen kasuan, ibiltzeko zailtasunak izan
da ere, zutik ordutan eta egunetan zehar geratzeko ihardue
retan aritzen zen. Beraren bururako tortura, Nietzschek ha1. «Negua zirkunferentzia bat da» (Oteiza). Gainera, itzulera hotzaz ari
naiz. Betikortasunaren tenperatura hotza da. Elurra itzultzen da, heriotza
itzultzen da: etengabeko itzulera heriotzaren itzulera argitsua da beti.
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1

rrokeriatzat joko zuena eta Lou Andreas Salomek -Nietzs
cheri erreferentzia eginez-, «jainko kalitatezko biktima» gisa
kalifikatuko zuena... Baina, agian, adibiderik mingarriena,
ospetsuenetarikoa, Rudolf Schvvarzkoglerrena da. 1969an, 29
urte zituela, gertatukako heriotza, bere buruari jarraian egin
dako auto-zigor, mutilazio, zikiratze etabarren ondorio izan
zen, guztia obra artistiko gisa burutu zuelarik (1972an Kas
selen erakutsitako argazki batzuekin dokumentatua dagoe
na). Ez dira gutxi bere burua hil duten artistak, keinu artis
tiko gisa izan ez bada ere, bai bere obrarekin konprometitu
tako artistaren keinu gisa, Borrominitik Rothkora, Gerstl-tik
Kirchner-era, suizida ospetsuen zerrenda eta artistaren he
riotz-arriskua, hezlea eta trapezistaren moduan, bizitza ar
tean eta arteagatik jokatzen duena, heriotzaren eszeneratzea
da. Chris Burdenen kasua da, etxabe bateko zoruan tentsio
altuko harien eta tresken artean bere burua lotu egin zuena,
publikoko norbaitek treska bat bota eta elektraz hiltzeko auke
ra arrentzeko:
«hiltzeko aukera ematen dizuet, zuen ordez erabaki
hori egunero hartzen duenik badagoela ikus deza
zuen. Vietnamiarrak hiltzea ez bazaie axola, zergatik
axolako zaie ni edo zuek hiltzea?
(Chris Burden)

1. «Zenbait gizonek beren indarra eta menperatzeko sena lantzeko
hainbesteko beharra dute, beste objekturik ezean... bere izatearen beste
atal batzuk tiranizatzen dituzte. Norberarekiko tortura hori (...) huskeria
ren maila altua da» (Nietzsche. Humano, demasiado humano)
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Azkenean, bizitza-intentsitatearen izenean, tradizio ho
nek zera baietsi nahi du, artistarik onena hila dagoena dela.
Benetako suizidioa eta suizidio sinbolikoa; heriotza eta san
tutzea. Ez al dago bada loturarik Beuys edo Rudolf Schwarz
koglerren auto-zigorra eta Warholen santutzearen artean?
Van Goghena eta bere koadroak azken enkanteetan lortutako
prezio rekorden artean? Catherine Milletek dionez, «gaur
egun Jeff Koonsen obrek eta besteenek lortzen dituzten prezio
ikaragarriek XX. mende ikonoklastak suntsitu nahi izan duen
artea berreskuratzeko gizarteak ordaindu behar duen bahi
sari prezioa finkatzen dute (...) Hirurogeitamarreko hamar
kadako artistek bahiketa burutu zuten, larogeikoek bahisa
ria kobratzen dute.
René Girardek gogora ekartzen du, Nietzscheren Dioni
sosen mitoaren defentsan, halaber, opalkuntzaren apologia
aurkitzen dela, erritu ihardueran ezinbestekoa dirudiena, so
ziala mugierazteko beharrezkoa dena: «Antzinako erlijiosoaren
suntsidura hilketa kolektiboan gailentzen da; eta hilketa ko
lektiboak, errituen bitartez, erlijioso berria sortarazten du.
Birsorkuntza errituala eta erlijio ekoizpena gauza bera dira».
Girardek bertan Nietzscheren igarpena ikusten du, honela,
mito judu-kristauan opalkuntzaren balizko deslegitimazioa
ahuldu nahian zebilela. Baina gerra guztiak azkenak izango
direlakoan justifikatzen diren bezala, kristau mitoaren ere
duzko giza-jainko hilketa ez da exortzismoa, opalkuntza ar
bitrarioak iraun arazteko estrategia baizik. Heriotza erreala
eta heriotza sinbolikoa bat datoz. Kultura nekrologiko orok,
ereduz opalkuntza ezerezteko, opalkuntza, irudi, gurtzaleku,
bihurtzen du azkenean. Lenny Bruce humoristak, behin esan
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zuen bezala, eskerrak Kristo I. mendean bizi izan zela eta ez
XX.ean, bestela, askok eta askok lepoko urrezko katetxoetan
aulki elektriko txikiak eramango zituzten zintzilikaturik. Bikti
men jainkoa borreroen jainko bihurtzen da... Voltairek zioen
bezala, «konspiratzailerik oldartsuenek ere ez dute inoiz esan:
krimen bat burutu dezagun. Beti esan dute: tiranoaren kri
menengatik mendeka dezagun aberria (...) guztiok, nahitaez,
deuseztatu nahi duten birtute bera ohoratzen dute». Eta zera
gehituko genuke, delituarentzat balio duenak legearentzat
balio du... Autoritatezko diskurtso bera da, opalkuntza legiti
matzen duena autoretzaren disoluzioaren estrategiaren bidez,
erantzukizuna erruari eskualdatuz, errua jabetzari eta jabetza
lapurretari.
1

1,3. AUTISTA HANDIA
Barthesen testualtasunak, ekoizpen eta interpretazio dog
ma berri bihurtua, autoretzazko simulakru hau berradieraz
ten du, jabetza gisa, jainkozko zuzenbide gisa, eta erru gisa.
Egia esan, Barthesek autorearen irudi mitiko horren izaera
absurdu eta eldarniagarria alde batera uzten du, baina autore
Absolutuaren ereduaren beste heriotzeko eta berpizkundeko
ekintza baten bidez errestauratzeko bakarrik: autore-Jainkoaren
konbentzioa onartzen du, lurralde nahiz aztarnaren autore
gisa, ondoren bere hobiratzea itxuratu eta ustiatzeko -honda
kinak sakabanatzeko- indibiduo sozial batean, autore-jainko1. Voltaire: El filósofo Ignorante. Opúsculos Satíricos y Filosóficos-en
barruan. Alfaguara, 1978.
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tu zaharraren atribuzio guztiak bere gain hartzen dituen Tes
tuinguruan, eskubidezko pluraltasunaren maskaran.
Adierazgarria da Sophie Calle artistaren kasua (Paris,
1953), bere bidaietan zehar behin eta berriro berraragiztatua:
Libanon, militante maoista; Mexikon maitale despitatua,
Grezian, arrantzale xumea; N.Y.en strip-teaseko tabernetan
langile, etab. Bere lanean ere, autorearen solipsismoaren es
zenifikazioa ikus genezake. «Suite Venitienne»an (1980) So
phiek, azarean hautatutako gizona Beneziaraino jarraitzen
du; bertan, lojatuta dagoeneko hotela aurkitzen du. Gizonak
ikusten duena fotografiatzen du, bere planak arakatzen ditu,
gizonarekin harramanak dituzten guztiekin mintzatzen da,
iragankorrak badira ere; mozorratzen da besteak berrezagutu
ez dezan. Bere hurkotasuna, bere uneak lapurtzen dizkio.
Parisera noiz itzuliko den jakin ondoren, estaziora iristen
den unea filmatuz amaitzen du obra... «La Agenda» (1983)
izeneko lanean Pierre D. izeneko pertsona baten agenda aur
kitu ondoren, fotokopiatu eta anonimoki itzultzen dio. Hari
buruzko ikerketak burutu eta «Liberation» egunkarian arianarian argitaratzen ditu aurkikuntzak. Azkenean, Pierre D.k
kroniketan zehar bere buruari hautematen dio eta autorearen
aurka demanda judizialetan sartzen da hurkotasunean esku
sartzea medio...
«"Liberation"eko gizonaz maitemindu nintzen, bere
itzuleraren zain nengoen nahiz eta gero dezepzionatu
ninduen. Eguneroko bizitzan oso hauskorra naiz; de
pendienteena naiz; azkenean galtzen duena naiz. Nire
lanarekin amodio eta pasioaren parodian murgiltzen
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naiz. Ez dut harenganako sentimendu berezirik, bai
na zortzi ordutan zain egon naiteke non bazkalduko
duen jakiteko. Bizitzeko behar dut. Pasioa simulatzen
dut. Nire etxe, lagunak utzi eta bereak ikusten ditut,
bere auzoa, bere etxea, bere gauzak. Eta nire zeregin
osoa berari buruz jakitea da. (...) Txikitan oso ba
rrendari nintzen, hainbeste, jendeak ez ohi zuen nahi
nire galderak erantzun. Joko hauek mendekua bezala
dira. Lan honek defendatu egiten nau.»
Kontraturik gabeko subjektua behatzen du, autorearen as
moak ezagutzen ez dituena. Kamara gordea, zirritua, subjek
tu metafisikoa berradierazten da... behar bada, «anonimo»
hau autore-Jainko zaharraren izengoitia besterik ez da, bere
heriotzaren izenean, berraragiztatzera etorriko litzatekeena,
agian, ez instantzia nuklear, zentral, gisa, periferikoa baizik.
Ecok ohartzen duenez, «boterea, ez du gailurreko erabaki
arbitrarioak sortzen, baizik eta milaka adostasun-forma txi
ki edo «molekularrei» esker bizi da»: Eta atomizazio honek
ez du boterea suntsitzen, kontrakoa baizik, hau da, gorde,
hobetzen du, menperaezina bihurtzen, horrelakorik ez dago
ela sinezterazten digun artera.

Bizitza Arte Nagusia bada, «autorearen heriotza», beraz,
«Jainkoaren heriotza» ospetsuaren beste ondorio gisa uler
daiteke, eta Jainkoaren heriotza, autoreen artean Autorearen
heriotza bezala. Baina eztabaida bereko bi alde desberdinak
dira, esentzia eta esistentzia, erlijio-kultura eta kultura laikoa,
materiala eta espiritualari buruzko eztabaida, alegia: auto-
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rearen izaera-jainkotarraren konbentzioa onartu eta krisian
jartzen duen eztabaida (eta alderantziz). Hortaz, bada, herio
tza horiek autoretzari buruzko beste eztabaida dira: «gizona
autore gisa» «jainkoa autore gisa» aurkatutako ideiak, nota
riaren bulegoan gertatutako eztabaida familiarra, beren auto
retza amankomunaren inguruan liskartzen diren bi kreaturen
artean, autoretza autoritate terminotan gain hartu ondoren.
Drama bera sekulako irudikatuko balitz bezala da, aktoreek
paperak elkarraldatuz, leku hutsik gera ez dadila baldintza
bakarrarekin.
Beraz ez da harritzekoa autorearen errituzko disoluzio
hau autorearen benetazko gurtzarekin bat etortzea. W. Ben
jaminek esan bezala, antzerki-aktore eta zinema-aktorearen
artean, desagerpen fisikoa gertatu da, eta presentzia fisikorik
ezak, zinema-aktorea aureola mitikoz inguratzen du, geroa
go Hollywood Olinpo berria bilakatuko delarik. Zeluloideak
aktorea izozten du, fisikoki aienatzen delarik, kriogenizatuta
geratuz betirako esistentzia bizitzeko. Autore kontenporaneoa,
bere legendaren pertsonaia bihurtzen da; inoiz baino gehiago,
bere aztarna marratzeko helburua kontutan hartuz burutzen
1

1. Eta noski, obra anonimoagoa bihurtzen den heinean, beharrezkoagoa
da zeremonia. Hutsa adierazteko (Pariseko Iris Clert Galeria, 1958an),
sentsibilitate piktoriko inmateriala, Kleinek operazioa ezaguna dugun
doinuera erritual horretaz inguratzea behartuta ikusi zuen bere burua:
obra urrearen pisuaren arabera ordaintzen zen eta urrearen truk erosleari
ziurtagiri bat ematen zitzaion. Bitartean, Kleinek urrearekin bere Mono
gold-ak egiten zituen, gainerantzekoa errauts gisa Senan sakabanatzen
zuelarik, kolekzionistak bere ziurtagiria erretzen zuen bitartean. Guztia
heriotz errituan amaitzen zen.
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ditu bere egintzak, bere kontaketa izango dena idazteko, his
toriaren kontaketan bere lekua, alegia. Bere buruaren pertso
naia bihurtuta, bere biografiarako bizi da, kronikarako, kon
taketarako, autoritatezko diskurtsu heroiko bihurtu delarik.
Esistentzia bere kontaketaz ordezkatzen du, bizitza biogra
fiaz. Une bakoitzean gorena da. «Barkatu Marcel Duchapi
buruz santu bat balitz bezala hitzegiten badut, niretzat hala
izan baitzen» esaten zuen William Copleyk; hark ziskua
zuen... bere legenda propioa sortzen ari zen» (bere laguna
zen Henri Pierre Rochek zioen bezala, N.Y.era iritsi zenean)
«Duchapek frantsez gisa zuen ospea Napoleon eta Sarah
Bernhardtek bakarrik berdin zezaketen». Biografoaren zizta
iluan pentsatuz, autore karismadunak arian-arian beraren ira
gana selektiboki bereganatzen du, nortasunarekiko erabate
ko gurtza proiektatzen du: Sophie Callek bere autoretza
afektibotasunezko inplikaziorik gabeko kontrolean adieraz
ten badu, Beuysek inplikazio afektatuaren bidez egiten du.
Baina, bietan, estrategia anonimotasuna da: Artea eta bizitza
ren arteko distantzia deskreditatuta dagoelarik, kulturak bere
pribilegioak mantentzera jolas egiten du batzuetan eustezi
nak diren botere estatutuen bidez, berdina desberdin gisa eta
desberdina berdin gisa legitima dezatenak. Honela, autorea
ren heriotzaren festa-paisaia honetan, kontaketa modernoak
nahiz postmodernoak jabetzapen, simulazionismoaren, elkarihardueraren, guztiok konpartitutako sormenaren defentsa teo
rikoa burutzen duen bitartean, autore-eskubideen defentsa
praktikoa ikus dezakegu, plagio, iruzur etabarrengatiko
epaiketa serioak. Artista kontzeptual sofistikatuek artistatzat
jo ditzatela nahi dute, guztiok baitugu hori izateko eskubidea
diotelako, baina horren ondoren, artean nolabaiteko «uholde
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1

demokratikoaz» kexatzen dira . Duchampen botila-xukate
giak burdindegikoak baino askoz ere garestiagoak dira, eta
diskurtsu ospe eta gaiztoak egin badituzte ere, ez da artea
artistak arte gisa legitimatutakoa hartzen dueneko fabriketan
lantzen dena. Ez da jabetza-eskubideekiko adeitasuna. Errua
eta autoritatearen tintan, autoretza deslegitimatzen da: or
duan bai asaldatzen direla jatorrizko eta kopiaren autorita
teari buruzko diskurtsuak; botere-mekanismoak benetazko
jabetzaren legitimazio sistemak direnean. Ez du axola lurral
dea nork aurkitzen edo lantzen duen, axola duena jabetzaerregistroko inskripzioa da: kronikaren erregistroan eta his
toriaren kontaketan. Botereak ez du erreala hautatzen, simu
lakrua baizik. Edozein autoretza hankaz gora jartzen duen
estrategia zaharra da, hura sakralizatuz, -adibidez, eskuizkri
bua, edo jatorrizko obra bakarra, fetitxizatuz- edo deslegiti
matuz, -erreproduktibotasuna, kolektibotasuna, gizartea ar
tista gisa fetitxizatuz. Dogmatika honek, modu ilunean errua
ren jabegoaren erlijio errituala berrezartzen du. Horrenbes
tez, bere saihesbideetan, gaur egun, izugarrizko indarrez, ba
tzutan oldarkorki, bestetan zinikoki, irrika misteriko zaha
rrak, gesta heroiko eta erantzun egarria agertzen dira: Auto
rearen hil-zeremonia eta zeremonia epifantikoaren etengabe
ko itzulera: «Jainkoa hil da!» nietzschetarra eta «Jainkoa
bistan!» ortegarraren artean...
Halere, baiespen/ezespenaren logika horretatik at, agian
komenigarria da autoretzaren beste izaeraz, beste konplexu1. Beuysek, bere ikasle-ohi askoren obrak erakusten zireneko «Beuyse
kin, Beuysen ondoan, Beuysen aurka» izeneko erakusketan.
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tasunaz ohartzea. Komenigarria izango litzateke Autore Ab
solutuaren irudiari lotutako «jainkotutako autoreak» eta «baimendutako Jainkoaren» konbentzioak Autista Nagusia kon
bentzioaz ordezkatzea, Autista absolutuaren irudiaz, alegia:
jainkoa Autista absolutu gisa, eta jainkotutako artista Autista
erlatibo gisa. Autistaren mundu berezi, iragazkaitz eta gura
tiaren irudian datza, «idiot savant» direlakoen kasuan beza
la, aparteko ahalmenak izan ditzakeena -telefono listina buruz
ikastea, matematika operazio konplikatuak bapatean egitea
edo koadroak margotzea bezalakoak-, baina eguneroko bizi
tzan behar bezala aritzeko, esistentziaren amankomunezko
birrezagupen, konbentzio, irudikapen, paktu eta berrikuske
ten jokoan elkarbizitzen gai ez dena. Autistaren irudi hau,
jainko epikureo eta kristau, mendebaldear eta ekialdearraren
fusioa, hobeto dagokie autoritate, jabetza eta erruaren dis
kurtsu hauei.
1

2. GORAKADAREN GOZAMENA
«Jainko guztiak hilko dira eta jainkoak bezala izan
go zarete (...) Eta haiek (gizona eta emakumea) bel
durrez honela erantzun zuten: Nola izan daiteke hori?
Jainkoak guztiahaldunak dira eta gauza guztiak eza
gutzen dituzte, ez gara sekula jainkoak bezala izan1. A. Lewis Hill bezala, ez dira gutxi kalkulu, oroimen edo pinturarako
ahalmena ikasi duten psikologoak -Richard Wauro eskoziar margolaria
ren kasua bezala- eta harrigarria da ikustea alterazio sakonak dituzten
pazienteak direla, ez direla profesional osasuntsu eta agurgarriak, nola
bait bitxi eta uzkurrak.
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go. Baina sugeak zera esan zuen: Inor ez da ahalguztidun ez eta gauza guztiak ezagutzeko gai. Zuen
ezaguera, zuen boterea mugatua izango da beti, baina, halere, zuen bizitzaren gainean erabakiak hartu
ditzakezue eta ez duzue esan dizuetena onartu beharrik».
(Kaufmann)
Baina aztarnarena, lurraldearena ez den beste autoretza
forma bat ager daiteke. Nolabait, autoretzatik autoritaterainoko transferentzia anzestrala, autore hitzaren anbiguotasun
eta etimologia akastunean nabari da. Autoretik autoritariorako transferentzia, subjektu tautologikorainoko transferentzia, AUCTOR-en etimologia latinarraren transferentzia da,
arabiar jatorria duen AUGERE aditzetik datorrena, AUTOS,
TAUTOS etimologia greziarreraino.
AUTOS, TAUTOS

AUCTOR, AUGER

bera, propioa,
bere gisa, bakarrik,
bera, berbera

handitu, gehitu, ekoiztu
bidertu, zabaldu
sustatu, sortarazi

1

Autista eta autoritatea, eta hortik, Autorea, barneliluratik,
jabetzapenetik eratortzen dira. Auctor eta autoretza, aldiz,
1. Diccionario etimológico J. Corominas. De Helenismos Españoles,
Crisóstomo Eseverri Hualde. Latino-Español, Valbuena. Griego-Español, Pabon.
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hazkundeari lotuta daude, (GORAKADA) AUGE latinarrari,
alegia. Autos/tautos-ak, solipsismo, jabetzapen eta jabegoko
ñabardura gehitzen du, auctor/augere-an aldiz, ekintza azpimarratzen da. Honela, autoritatea, maiestitate eta estimaraino lekualdatzen da, gorakada izandako sustantibizaziora, gozamenaren jabetzara. Autoritatea jada-emandakoaren eztabaidaezintasunaren inposaketa bihurtzen da, gorakadarekiko,
autorearekiko inertziazko erresistentzia, alegia.
Azken urteetan proposamenak azken puntuetaraino eraman dituztenez gero, ahalgarri nahiz komenigarria da autorearen heriotzaren «haraindikoa» lekutzea. Haraindikoa, «autorearen heriotza», interpretazio eta praktika gisa, ekoizpen
eta interpretazio forma gisa, sistema identifikagarri gisa ezarri
den neurrian: autoretzaren forma klasiko-modernoen elaborazioa, obraren antolaketa positibo eta bereziaren bitartez: autorea (ustez jainko-bateratu gisa), bertan behera, jokoz kanpo
uzteko jarrera berarekin, autoritatearen diskurtsoa berrituz.
Beraz galdera da, autoretza ekintzaren diskurtsu ala atribuzioaren diskurtsu ote den, egintzarena ala jabetzarena. Galdera gizonen autoretzari buruzkoa da ez jainkoen autoretzari
buruzkoa. Autoritatearen eta autismoaren diskurtsuena ez
dena, jabetzarik, errurik ez duen autoretza: autoretza prekarioa, langilea, heroismorik gabea. Baina horretarako, Autista
Nagusiaren mitoari lotutako autoretza desaboatzea baino,
nahitaezkoa da bestelako autore modalitatea burutzea.
Autorearen heriotzaren haraindikoak ezin du izan esistentzia fantasmal gisa, ezta bizitzaren ondorengo «beste bizitza» gisa. Errurik gabeko autore honek ezin du izan jainko-
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tutako autore, autista erlatibo. Ez du aurrerakadarik egiten
autore-autistaren egitura metafisikoak berretsiz, intentsifika
tuz, bultzatuz edo esentzializatuz. Ezin da berbera den sub
jektu gisa definitu, artefaktu balitz bezala. Ez du esango
«naizena naiz», tautologiarik burutzen ez dela ohartu gabe.
Ez da beraz, autore tautologikoa, «tautore» autogenoa, bere
burua sortzen duena. Ez da nortasuna ezta nortasun izandakoaren
nortasun krisia. Ez da auto-adierazpen baten subjektu, bere
buruarekiko leiala, auto-erreferente, auto-kritiko, formalis
mo greenbergiarraren garbitasuna definitzen zuen moduan.
Ez litzateke ere indibiduoaren, zatiezinaren baliokide izan
go. Edozein kasutan, autore konbultsoa izango litzateke,
bikoizketa bat -José Luis Arangurenek definitu bezala-, kon
tza bat -Eugenio Tríasek esan bezala-, maskara bat. Halaber,
ez litzateke ere pertsonarekin, asmoan, helburuan disolbitzen
den prosopoiarekin bat etorriko. Ezta jaurtikitako, eustutako,
atxilotutako subjektuarekin ere. Agian, izango al litzateke,
Lacanen formularen arabera, ezabatutako, ihes egindako,
itzuritako, aienatutako subjektua? Autorea, «auge» gisa, egi
le gisa, «auctor» gisa bere kalitate etenetik defini daiteke,
paisaiaren iraupenaren alterazio gisa. Ez dago mundutik at,
esistentziaren gora beherak bere leku pribilegiatutik ikusten
dituen subjektu metafisikoa bezala, objetu, predikatuaren des
berdintasunetik definitzen dena.
Baina, halere, singulartasuna da. Matematikariek «singu
lartasuna», teoria hondoratzen deneko espazioari deritzote.
Ez dago kanpoan, baina ezaugarri bereziak ditu. Egia da
subjektu metafisikoa ere singulartasuna zela, baina extrintse
koa. Autore hau, ordea, nahiz eta alterazio bat izan, mun-
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duan bizi denez gero, singulartasun intsrintsekoa, fisikoa da.
Autore, singulartasunaren espazioa eta espasmoa lortzen duen
hura izango da. Deleuzek «ikuspuntu» deritzonarekin bat eto
rriko da: Ez dago subjektuaren, autorearen menpe; autore,
hain zuzen ere, ikuspuntu bat burutzen duena izango da,
singulartasun bat burutzen duena. Ez da puntu kartesiarra
ren, atomoaren baliokidea, funtzio, estantzia, bateratasun ba
ten baliokidea baizik. Eta singulartasun extrinsekoa, metafi
sikoa ez denez gero, ikuspuntu hau iharduera, interbentzio
eremua da, «ekintza puntua». Beraz, ez da heriotza, transfor
mazioa baizik izango: autorearen transformazioa transfor
mazio gisa. Ekintzan gauzatzen da: ekintzak autorea egiten
du eta autorea ekintzaren ekoizpena besterik ez da. Horrenbes
tez, autoretza hau ezin da jabegotu, ezin du inorena izan, ezin
da jaurentsi. Jabetzarik gabeko erantzukizunean neurtzen da,
ekintza unitatetan. Zibernetika terminologian, autore hori
efektorea izango litzateke.
Beraz, barne-subjektu integroaren egitura eskuratzeko gai
den esperientzia estetikoarekiko nostalgia ez da nahitaezkoa,
Simmelenengan bezala. Ez eta iharduera irautzailearen bitar
tez gauzatzen den subjektu historikoarekiko nostalgia,
Lukácsen bezala. Ez eta barne eta kanpo munduekiko erre
kontziliazioa -Adornon bezala. Ez eta gutxiago ere, Nietzs
chen bezala, subjektu heroikoarekiko nostalgia. Subjektu guzti
hauek, beldurgarriak ez badira ere, zalantzazkoak dira.
Autoritaterik gabeko autoretza honek une poetikoa izan
beharko luke, zentzu zorrotzean, autoretza ez dagoelako egoz
teke baizik eta burutzeke. Eta une zital, ezinezko, gertagaitza-

56

1.

rekin neurtzeko erabakiarekin konprometituta. Eta horrexe
gatik problematikoa, paradoxikoa, singulartasun gisa norma
la eta normatiboaren naturaltasun artifizialaren arabera iraun
gabekotasuna ezartzen duelako. Autore esperimentala izango
litzateke, baina ez «arte esperimentala» delakoari dagokion
zentzuan, autoretzako esperimentu gisa baizik. Autoretzazko
«saiakera», Mussilek ematen dion zentzuan: saiakeraren abia
puntua metodoaren eskubide absolutuari eta Sistema batean,
bizitzako kontraesan eta tentsioak konpontzeko ahalmenaren
ilusioari uko egitean datza. «Zehatz eta ez-zehatz, puntuali
tate zehatz eta pasioaren arteko» zalantzazko nahasketa.
Zalantzazko eremua, zalantzarekiko elkarbizitza para
doxikoa, nostalgiaz edo doluz bizi ez dena, ez baita espe
rientziaren krisia, deskredituarena, Oinarrien eta Autorearen
heriotzarena, Autistarena. Are gutxiago oinarrien, autorita
tearen, Autore-Autistaren kreditua, berpizkundea. Bere ara
zoa ez da jainkoak edo deabruak desaboatzea, edo jainko
edo deabru bihurtu den hori, -Ni, Arrazoia, Sistema edo
Jainkoak direla- ez eta baimentzea ere. Ez du ez sinesten ez
eta desinesten: sortzen du. Baina ez zentzu misteriko, mis
tiko batean, baizik eta zentzu literalean: autoretza burutzen
duen ahala haragitzen du, autorea ekintzan baita ekoizten,
sortzen.
1

2

Mussil, El hombre sin atributos.
2. «Printzipio zaharkitu honek kritika guztia menperatzen du: gizona
obraren «kausa» da, kriminala legearen begitan krimenaren «kausa» den
bezala. Egia esan, horien ondorio dira! Baina bai epaileak bai kritikak
ere printzipio pragmatiko hau alegatzen dute: biografia analisia baino
sinpleagoa da» (Paul Valery, Escritos sobre Leonardo da Vinci)
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Autorea, instantzia pertsonala nahiz kolektiboa, zehatza
nahiz ezezaguna bada ere: gertatzen denak axola du. Gerta
tzeak eta gertatzen denak axola du. Autoretzaren unean, le
hen gertatzen ez zen zerbait gertatzen da. Eta etsi-etsian, bizi
ez den bizitza izango da biografiarako, ez kontaketa edo
aztarnarako. Aurrerakinik gabeko askatasuna, erabateko as
katasuna ez dena, erlatiboa baizik, askatasun baldintzatua.
Izan ere, ekintza eremu izanik, autoretza hori, gainera,
kontenplazio eremua da: bestearen lekua: jakintza desuposa
tu behar duen begirada, autoretza desegin/berregin behar due
na, begiratzen duenaren autoretzaz. Autore honek begiratzen
duenaren jakintza desuposatzen duen bezala, bere autoretza
doi-doi begiradaren desuposizioaren burutzapenean berretsiz.
Horrela, testuartekoaren akademizazioa - autorearen heriotza
eta berpizkunde erritu den heinean- testuinguru auto-errefe
rente eta auto-genoan autoretza indargabetzeko joera duen
bitartean, beste autoretza honek eta bere zalantzazko obrak,
begiradaren gertakaria ahalbidetu, mugiarazten dute.
Amaitzeko, itzul gaitezen festaren ondorengo paisaiera:
elurra eta aitorpena: Beuysen, Warhol edo Koonsen bezala,
inpertsonalitatea, anonimotasuna edo huskeria, erredentzio
forma bezala agertzen direla ikus daiteke: autoreak konplexu
tasuna sakrifikatuko balu bere garaia, horren miseria disti
ratsuaren edo handitasun ilunaren ispiluzko irudiarekin aur
ka egiteko: gorozki eta sakramentuen banaketa, errundutze
eta autoritatezko diskurtsu berriak. Nietzscheren aforismoa,
Beuysen errundutzea bezalakoa da. Burugabeak ere balizko
krimen baten errua gain hartzen du, inork obra gisa ulertu ez
duen fenomenoaren errua. Beuysen elurra ez da bakarrik
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feldroaren koerlazio naturala, baizik eta isiltasunaren ekoizlea
ere. Horrenbestez, Duchampen isiltasuna gainbaloratuta da
goela salatzen duenean, Duchampen, nahiz eta ilunduta ager
tu, maiz eta era guztietan agertzen den elur horretaz ari da.
Beuysek elurraren errua gain hartzen du, elurra isiltasunari
dagokionean, baina kontserbazioari ere, kriogenizazioari, hi
bernizazioari eta heriotz momifikatu, eszenifikatu, erritual
baten betikortasunari: Bertan, kontaketaren baitan, hotza be
tikortasun ahula da. Denboragatik, denboran, betikortasuna
eta bere heriotzezko errituen aurka, Fuenteovejunan, aldiz,
zerbait desberdina gertatzen da. Hemen bizitza hilkorraren
tenplea da. Hemen autoretza, Burenen elurra bezala, gesta
heroikotik, autoritatearen diskurtsutik at dagoen keinu gisa
burutzen da. Hemen, anonimotasuna, Fuenteovejunan beza
la, autoritatearen aurkako mekanismoa da boterea iraunaraz
teko estrategia baino. Burenek, fenomeno atmosferiko gi
sako arte honetan, autoretzazko, konpromisuzko forma des
berdina irrikitzen du. Agian ez da burutu, edo pentsa gene
zakeena baino gehiago burutzen ari da. Dena den, autoretza
hau egintza bihur dadin modua eta forma aldez aurretik ezar
tzerik ez dago.
Autoretzak ezin du jarraikorra izan, ez dut uste inor «ete
naldirik gabe» autore izan daitekeenik. Ez dakit ez eta ere
batek bere bizitzan zenbat autoretza-une bizi ditzakeen. Bai
na badakidana zera da, apartekoak direla, eta, batez ere, go
zatsuak.
1

1. jatorria R. Muttek sinatua, artikulu sanitarioko enpresa bati buruzkoa,
5. Ave, La farmacie, Avance del brazo roto, 1915-, Why not Sneeze
Rose Selavy? -1921-.
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Parnaso eta superrealismoaren
arteko poesian autorearen heriotza
Carlos Bousoño

" Carlos Bousoño-k «Parnaso eta superrealismoaren arteko poesian autorearen heriotza» gaiari buruzko hitzaldi bat
eman digu. Hitzaldia testu batean oinarritua ez zegoenez bertan esan zenaren laburpen bat egingo dugu hemen.
Bousoño-k, aipatu garaiari buruzko bere tesiarekin eta,
oraindik era eskematikoagoan, XI. mendearen bukaeraz geroztik kulturak jasan duen garapen orokorrari buruzko bere
tesiarekin lotu zuen fenomeno hau. Autore honen iritziz, data
horretatik aurrera gaur egun arte kulturan gertatu den guztia,
nagusiki (hain eraginkorrak ez diren beste batzuen artean)
hiru faktorek eragin zuten arrazoiaren garapenaren ondorio
zuzen edo zeharkakoa da: zientzia eta teknikaren aurrerapen
gero eta haundiagoa; Estatuaren forman arrazionaltasunaren
gehitze iraunkorra; eta aldi berean, arrazionaltasun ekonomikoaren gehikuntza. Hiru osagai hauek eragiten duten gizarte multzoaren arrazionaltasun gehikuntza prozesuak, orduan hasi ziren eta gaur egun arte iraun duten beste hiru
prozesuren sorrera simultaneoa eragin du:
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1. banakakoa eta konkretua denarekiko interes gero eta
haundiagoa;
2. gizabanakoaren barnetasunarekiko interes gero eta haundiagoa;
eta 3., gizartearen sekularizazio hazkorra.
Laburpen honetan gehiegi e.z luzatzearren, ez ditugu hemen azalduko Bousoño-ren iritziz arrazionaltasun gehikuntza
prozesu honen eta eragiten dituen beste hiru prozesuen arteko harremana esplikatzen duten arrazoiak. Baina, hizlariak
berak egin zuen bezala, esan beharra dugu une historiko
bakoitza lau fenomeno hauen garapenaren une jakin batean
ematen den etenaldi bat bestetik ez dela. Bousoño-k honen
adibide bat jarri zuen: XIV. mendean gertatu zena, hau da,
aipatu berria dugun fenomeno laukoitza guztiz garbi ikusten
hasi zen unean. Horregatik ikusten da hain garbi garai hartako eskulturetako aurpegien errealismo indibidualizatzailean nahiz Arcipreste de Hita, Boccaccio edo Chaucer-en
errealismo narratiboan; estilo pertsonalaren agerpenean, banakakoa eta konkretua denarekiko interes hori (gai honi dagokionean gonbaratu XIII. mendeko Mester de Clerecía
gure Arcipreste de Hita-ren estiloarekin, zeina, inolako zalantzarik gabe, bere pertsona itxuraketatik hitzegiten duen
pertsona bat den).
Bestalde, garai hartako filosofoek, nominalistek (Duns,
Escoto, Guillermo Ockhamgoa),gizabanakoei lehenengo aldiz
errealtasuna ematen die (lehen filosofiak jeneroak bakarrik
ematen zituen «erreal»tzat: gizona zen erreala, ez Jon edo
Miren). Garai hartan jaio zen zientzia esperimentala Pariseko
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nominalisten artean: hemen ere konkretuak, esperientziak du
beraz garrantzia. Azpimarra dezagun garai hartan Espainian
Juan Manuel jauna, Blecua-k dion bezala, «agintariak» izen
datzetik ihes eginez, bere idatzietatik «edozein tailer arrasto
kentzen» saiatu zela (aurreko mendean Berceo-k adibidez egin
zuenaren aurkakoa) printzipeen hezkuntzari buruzko gomendio
ak ia osoki norbere esperientzian oinarritzen zituelarik.
Hona hemen barnetasunarekiko zuten interesaren beste
adierazgarri batzuk: hirurehuneko historiagileek, aztertzen
zuten pertsonaiaren psikologiarekiko zuten interesa; psikolo
giaren agerpena poesian (Petrarca); aurreko formalismoaren
aurkako erlijiotasun intimistarako ahalegina, Rhin-eko mis
tikoen eraginez. Azkenik, sekularizazioaren aurrerapena
Urrezko Buldan egin zen nabari, zeinek denbora arazoetan
erregea baina gorago inor ez dagoela defendatzen zuen (hau
Vaticanoaren interesen aurka zihoan). San Luis-ek jadanik
aurreko mendean aurreratu zuen doktrina hau.
Orain Erromantizismotik Superrealismora bitartean, biak
barne, prozesu hauek bete diren ala ez aztertzen badugu, bi
data hauen artean poesiak (eta ez berak bakarrik noski) izan
duen garapena, hauen bilakaerari eta bereziki barnetasun pro
zesuaren bilakaera progresiboari esker esplikatzen da. La
burtzeko hau bakarrik aztertuko dugu, bera bait da hitzaldi
honetan ikertu nahi dugun fenomenoaren arduraduna: auto
rearen heriotza.
Erromantizismoan barnetasuna nabaria da: nitasuna jainko
tua edo ia jainkotua geratzen da. Filosofoen ustez gizakiaren
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nitasuna «potentzialki jainkotarra eta egitez ia jainkotarra
da». Objetibotasuna oraindik indarrean dago baina bigarren
maila batean utzirik. 1850 eta 1940 bitartean (data guztiz
didaktikoak noski) hau da, Parnasoa eta Superrealismoa bi
tartean, barnetasuna harrigarrizko jarraitasun matematikoz
eman zen: urte guzti hauetan garrantzia zuena ez zen (desa
gertuko den) objetibotasuna, ez eta (baita desagertuko den)
nitasun konkretua ere, nitasun horren barruan dagoena (bar
netasuna) baizik: kontzientziaren edukina. Edukin hori nork
duen ez baizik edukina bera da orain poesietako protagonis
ta. Edukin horrek edukitzaile bat izan behar du noski, nitasun
batean beraz. Baina nitasun hori ez da nitasun konkretu bat
izango, «nitasun unibertsal» bat baizik, bizipenen euskarri soila.
Ondorioz, poeman esaten denaren erantzukizuna ez da auto
rearena izango; norbaitena, edozeinena (nirea, zurea, harena,
pertsona jakin batena) izango da. Autorea hil egin da.
Fenomeno hau ez da poesian bakarrik ematen. Kultura
osoa ukitzen du. Fenomenologian nabaria da: Husserl-ek dio
nez, filosofoak bai mundua eta bai nitasuna «parentesi ar
tean jarri behar ditu». Filosofiaren gaia «Kontzientzia gar
bia» izango da orduan. Hau da hemen «nitasun unibertsala»
deitu dudana: iraupenezko gauza bakartzat edukina duen ni
tasun abstraktoa.
Esanda bezala, orain arte esandakoak 1850 eta 1940 bi
tartean dagoen garaiarentzat balio du: ia mende bat. Baina
denbora guzti honetan zehar barnetasun prozesuak ematen
jarraitu du, inpertsonalizazio fenomenoari dagokionean asma
daitezkeen ondorio guztiekin. Hala da, Parnasoan egiazko
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errealitatea inpresio estetikoa da, Artea, Obra, Erromantizis
moko nitasun konkretuaren ordez. Sinbolismo garaian (18851914), Inpresioa da, adjetiborik gabe, edozein inpresio; ez
bakarrik inpresio estetikoa (estetizismoa), ederra edo itsusia
den edozein objektuk eragin dezakeen inpresioa (Inpresio
nismoa): Inpresionismoa beraz Sinbolismoaren adar bat izan
go da, bi fenomenoak, Estetizismoa eta Inpresionismoa,
1885eko belaunaldian elkarrekin eman ziren arren hau hone
la ikusia izan ez bada ere. Dudarik gabe, nire ustez akats bat
izan den horren arrazoia zera da: Inpresionismoa Estetizis
mo sinbolista baino lehenago eta gainera era bakartian ager
tu zen pinturan, honen izakerari esker.
1915 eta 1930 bitartean Expresionismoa nagusitu zen
eta hemen egiazko errealitatea ez da inpresioa, inpresio
aldatua baizik. Aldaketa horren helburua kontenplatzen den
errealitatearen esentzia aurkitzea da (esentzia jadanik ez
dator itxurarekin bat, Sinbolismo inpresionistan gertatzen
zen bezala. Orain esentzia ezkutuan dago eta bilatu egin
behar da. «Zugan zure zutasun onena bilatu nahi dut» dio
Salinas-ek). Aldaketa hau bi eratan gerta daiteke. Lehenen
goa deformazioa izango litzake, orain arte normalean Ex
presionismo deitu izan dena, alegia. Bigarrena berriz kon
trakoa, estilizazioa, normalean orain arte «Poesia Garbia»
deitu izan dena. Beraz, bi izenak bakar batean urtzeko es
kubidea dugula uste dut: Expresionismoa; eta era berean bi
expresionismo motari buruz, positiboa eta negatiboa, hitze
gitekoa: positiboa, edertzeko joera duena eta edertze hori
«egiazko errealitate»tzat ematen duen «Poesia Garbia», eta
negatiboa, orain arte Expresionismo deitu den bakarra, za-
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tartzeko joera duena eta zatartze hau «egiazko errealitate»tzat
ematen duena.
Barneratzea objetibotasunarekiko urruntzearen arabera
neurtzen badugu, Expresionismoa (positiboa eta negatiboa)
Sinbolismo inpresionista baino «barnekoagoa» dela konturatuko gara, honek adierazten duen inpresioa Expresionismoaren domeinu den inpresio aldatuarekiko baino objetibotasunarekiko hurbilago bait dago. Dena den, jarraitzen dugun barnerantzako garapena osatzeko azken urrats bat falta
da, Abangoardia, adibidez, Superrealismoa. Superrealismoan
autorea objetibotasunari guztiz bizkarra emanda jartzen da
bere buruaren asoziazio ez kontzienteak bakarrik interesatzen
bait zaizkio, hau da, jatorrizko termino edo «sortzaile» batetik
beste «sortutako» batera automatismo psikiko baten bidez eramango dutenak, idazkera automatikoaren bidez buruak inolako kontrolik gabe iharduten duelarik: kontrol logikoa, kontrol morala eta baita kontrol estetikoa ere. Poesia era honetan
ez dago, maila kontzientean, ez objetibotasunik eta ez objetibotasunaren inpresiorik (aldatua edo ez). Buruaren iharduerak bakarrik esistitzen du, objetibotasunarekiko erreferentzi
kontzienterik gabe. Barnetasunak garaipen osoa lortu du eta
era honetan beraz inpertsonalizazio fenomenoa eta bere ondorio den «autorearen heriotza» dira garaile.
Hemen laburtzen dugun hitzaldi honetan, Juan Ramón
Jimenez-en Segunda Antología liburuko 239 poema jarri zuen
Bousoño-k adibidetzat, bertan autoreari une horretan gehien
erakartzen diona inpresioa besterik ez bait da. Poesia Garbiaren adibidetzat berriz liburu berdineko 450 poema jarri
zuen, bertan egiazko errealitatea Edertasunerantz aldatutako
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inpresioa dela azpimarratzen bait da. Honela dio J.R. Jime
nez-ek poema honetan:
«Yo no soy yo. Soy este
que va a mi lado sin yo verlo,
que a veces voy a ver
y que a veces olvido.
El que calla sereno cuando hablo,
el que perdona, dulce, cuando odio,
el que pasea por donde no estoy,
el que quedará en pie cuando yo muera»
(Ni ez naiz ni. Ni hori naiz/ nik ikusi gabe nire ondoan doan
hori,/ noizbehinka ikustera joaten naizen hori/ eta noizbehinka ahaz
ten dudan hori./ Hitzegiten dudanean isilik lasai egoten den hori,/
gorrotatzen dudanean gozoki barkatzen duen hori,/ ni ez nagoen to
kietan paseatzen den hori,/ ni hiltzean zutik geratuko den hori).

Hemen ikus daitekeen bezala, egiazko nitasuna ez da
gorrotatzen duen eta gehiegi hitzegiten duen nitasuna, izaki
perfektu, imaginatua eta giza-imaginazioak asmatutako bat
ezik, «barkatzen duena» eta «lasai isilik egoten dena». Egiazko
errealitatea beraz denbora eta espazioz kanpo dagoen perfek
ziozko arketipo bat izango da eta ondorioz betirakoa: «ni
hiltzean zutik geratuko dena».
Hori dela eta aurkitzen dugu sarritan betirakotasun eta
osotasun kontzeptua Juan Ramón Jimenez-engan. Bere li
buruetako batzuen izenburuak adierazgarriak dira: «Eterni
dades» («Betirakotasunak») eta «Plenitud» («Osotasuna»).
Parekidea den zerbait aurki dezakegu poeta garbietan; Jorge
Guillén eta Pedro Salinas. Lehenago aipatu dugu azken ho-
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nen poema bat «quiero buscar en tí tu mejor tú» (zugan zure
zutasun onena bilatu nahi dut). Lehenengoaren titulua, Cántico, horren adibide nahikoa da nire ustez. Betirakotasun idea
ere oso garbi agertzen da bertan: «este minuto eterno y para
mí» (betirako eta niretzako minutu hau). Salinas-en poema
onena, La voz a tí debida, mota honetako nozioz beterik dago.
Liburu honetan nagusi den maitasunaren gaiak berak azaltzen
digu hau, esentzian maitasuna denboraz kanpoko osotasun
nozio batekin batera bait doa («te querré siempre» [«beti
maitatuko zaitut»], «te quise antes de conocerte» [«ezagutu
aurretik maitatzen zintudan»]). Poeta espainiar hauei buruz
esaten dudana Espainiatik kanpo poesia mota hori landu zuten guztei buruz esan daiteke. Barneratzea, inpertsonalizazioa eta autorearen heriotza beraz harremana duten nozioak
dira. Eta hauen fruitu da artearen historiako mende oso bat.
Parnasoaren ondoren eman ziren inpertsonalizazio forma
batzuek ere azaldu zituen Bousoño-k. Azken literatura eskola honetan, ordezkatzen duten poeten «Arduragabetasuna»
lehen inpertsonalizazio mota bat besterik ez da. Sinbolistek,
Expresionistek eta beranduago Abangoardiak bezala, beste
inpertsonalizazio mota bat lantzen dute: nitasunaren ordez
«zutasun» bat erabiltzen dute (edo «gutasun» edo «huratasun» bat). Fenomeno hau asko erabiliko da Antonio Machado ondoren («tu sabes las secretas galerías del alma», «¿que
buscas, poeta, en el ocaso?» [«zuk ezagutzen dituzu arimaren bide ezkutuak», «poeta, zerren bila zabiltza ilunabarrean?»]); barrukotasunaren adierazpen abstraktu eta orokorra («arima» «nire arima»ren ordez; «oroitzapena», «samintasuna», eta «bihotza», «nire oroitzapena», «nire saminta-
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suna» eta «nire bihotza»ren ordez); aditzaren forma inpertso
nalen erabilera («ezer ez gogoratu», «ezer ez desio izan»,
«irten, azkenean irten,/ ospera, intzetara!); subjekturik gabe
ko oihuak eta, batez ere, paisaia autonomoak, hauen maila
kontzientean paisaia bera besterik gertatzen ez delarik baina
sinbolikoki derrigorrez autorearenak izan beharra ez duten
emozioak adierazten dituztelarik: «norbait», «nitasun uni
bertsal» bat, «kontzientzi garbi» bat, bere giza-euskarria da.
R. Browning-ek Ingalaterrako XIX. mendean asmatu eta
gero T.S. Eliot-ek eta beste autore batzuek landu zituzten poe
ma historikoa edo poema dramatikoa Espainian Luis Cernu
da-k (eta aurrez, poema bakarti baina intentsu batekin Rubén
Dario-k) landu zuen. Hauek ere inpertsonalizazioaren formak
dira. Fernando Pessoa, Yeats eta Machado beraren heteroni
moak inpertsonalizazio horren forma oso aurreratuak dira.
Guzti honek, esan dugun bezala, «autorearen heriotza»k
mugimendu parnasianotik Superrealismorarte literaturan duen
nagusitasuna azaltzen digu.
Hortik aurrera nitasun konkretua poesiara eta orokorrean
kulturara itzuliko da, eta objetibotasuna ere berreskuratuko
du. Baina garrantzitsuak ez diren arrazoiengatik, honek ez
du Erromantizismora itzultzea esan nahi, objetibotasuna ni
tasun konkretua bezain garrantzitsua bait zen orduan, garai
erromantikoan gertatzen zenaren aurka.
Hala ere, formula inpertsonalizatzaileak lehengoengandik
oso desberdinak diren arrazoiei esker diraute. Hemen ezin
dugu egitate hau aztertu baina jasota gera dadin nahi genuke."
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Artista eta hutsa
(Artista kitscharen fenomenoaren aurrean:
nortasun arazo bat)
Ana Martínez - Collado

«Autorearen heriotza», edo nik gehiago esango nuke «ar
tistaren nortasun krisia». Nork edo zerk sortzen du? «Edo
nork, denek, edo ezeinek ez»: artistaren nortasun gatazkako
rrari buruzko arazo hau, modernotasunaren esperientziaren
ezaugarri den balore-krisiari dagokionez eta zehazkiago
kitscharen fenomenoari dagokionez lantzea atsegingo nuke.
Fenomeno hau hain zuzen ere huts egoera, zentzu oro eta
balore ororen gabezi egoera nabaria den unean agertzen da.
Gainera, bere eraketagatik, are gehiago nabarmentzen ditu
gaur egungo artearen desegokitze eta kontraesanak. Eta, ja
kina, argitasun handiz azaltzen digu artistaren irudiaren exis
tentzia zail eta paradoxikoa.

Desertua aurrera doa. Desertua, ezerezaren irudi pribile
giatua, hutsaren sinboloa alegia, gure existentziaren paisaia
da gero eta gehiago. Jainkoa hil egin da. Idealak desagertzen
ari dira. Hitzak hots motelgarriz aditzen dira. Walter Benja
minek hauxe idatzi zuen: «Pobre bihurtu gara. Gizatasuna
ren zati bat bestearen atzetik eman dugu, sarritan bahiture
txean utzi behar izanik bere balioa baino ehun aldiz gutxia-

71

1

goz» . Hutsaren kontzientzia osoa beraz. Gure bizitza iga
rotzen deneko premia eta txirotasuna guregain hartzea, zen
baitetan tragikoki, besteetan beharrezko gisa eta batzuetan
ere axolagabeki.
Inposaturiko errealitatearen aurrean, unibertso artistikoa
desegin egiten dela dirudi. Zimenduak higatu egiten dira.
Bere mugak ez dira aratzak, ez eta argiak ere. Paiasaiarekin
nahasten dira. Bere egitura zatikatu egiten da. Soberakinak,
erdi lurperatuta. Bere errepresentazioa batzuetan hain erreala
agertzen zaigu, non faltsutzat hartzen dugun. Irudikeria.
Balore-sistemarik, egunerokoa agintzen duen errealitate
nagusirik ez badago, artea ezin da izan «edertasun-ekoiz
pen» hori, hots, goragoko entitate bat islatu eta egiak forma
hartzen dueneko «ederraren adierazpen sentikorra». Izan ere,
jadanik ez dago ezer. Hutsa da nagusi. Eta artista ere jadanik
ezin da izan Errenazimenduan Marsilio Ficinok proposatu
bezala bere tenperamentu malenkoniatsu edo saturnotarrari
eta bere sortzeko gaitasunari esker izpirituzko unibertso hori
lortzeko eta jainko batek bezala sortzeko gai den izate erdi
jainkotiar hori.
Eta zer senti dezakete arteak eta artistak beren destino eta
zentzuari, beren nortasun propioari buruz galde egitean, za
lantza eta desustraidura ez bada? Eta, kontutan har deza
gun, zalantza hau ez da guztiz egungoa; aitzitik, geure burua
modernotzat hartu genuenetik estutzen gaitu. Holderlin-ek
honako hau idatzi zuen: «Indarkeria gehiegiz, larritasun ge
hiegiz nago inguratuta, dena desegiten da, dena dago kolo1. Walter Benjamin (1933): «Experiencia y pobreza», Discursos inte
rrumpidos I, Ed. Taurus, Madril 1973, 173. or.
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kan begiratzen dudan edonon». Eta aurrerago La muerte de
Virgilio (1945) obraren autorea den Hermann Broch-ek, zei
nak hainbeste izugarrikeriaren aurrean sortzen jarraitzeko
ezintasunaren aurrean poetaren heriotza bere isiltasunaz la
gundu zuen, galdera hau egiten zion bere buruari: «Zer egin
dezakegu?»,. «hondamen-nahasketa bilaketaren nahasketa
rekin batera» nagusi den unean? .
Testuinguru honetan, kitsch delakoaren fenomenoa, mo
dernotasunaren ispilu zabaldua alegia, artistaren irudia ingu
ratzen duen zalantzari buruz gogoeta egiteko lekurik ego
kien gisa agertzen zait. Izan ere, nire iritziz, kitsch delakoaren
fenomenoa ez da, pentsatzen den bezala, «gusto txarreko»
adierazpena soilik (hori ere izan arren ikusiko dugun beza
la); presentzia saihestezina da modernotasunaren experien
tzian. Egungo unibertso artistikoaren egitura eta dinamika
propioaren zati da (ezinbestez hala nahi izanez gero). Egiazko
«geroaren erresuma» edo norberaren «ilunabar» gisa deskri
batzen dugun eta behin eta berriz bere heriotza ziurtatzeko
momentua iritsi den galdetzen duen unibertsoaren zati hain
zuzen. Eta aktiboki hartzen du parte unibertso horren balorekrisian edo jarraikako balore-krisietan, hauetan aurkitzen baitu
hain zuzen ere bere funtsa propioa. Kasu batzuetan beste
kategoria alternatibo gisa agertzen da. Iharduera artistiko ga
raikidea garatzen deneko kontraesan-espazioaren beste kate
goria bat alegia. Beste kasuetan, balizko «egiazko arte» ho
rren «alter ego» gisa eratzen da, galde eginez edo, hobe esan,
aukeratutako norabide berriaren zentzua zalantzan jarriz. Be1

1. Hermann Broch (1933): «El mal en el sistema de valores del arte»,
Poesía e investigación, Barral Editores, Bartzelona 1974, 387. or.
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raz, gaur egungo munduan artista-irudiaren bizitzaren gora
beherak begiesteko esparru egokia da.
Artea aspalditik ederraren errepresentazioa ez dela egia
izanik ere, oraindik pribilegio izaera, giza sormenaren adie
razpen bereziko izaera, besteetatik desberdina den espazio
mugatu batean gizakiak arte gisa onartutako irudien ekoiz
pen-izaera dauka. Eta gainera, bizitzea egokituzaion garaia
ren adierazpen izaten jarraitu du. Arte-obra batean sinbo
likoki, zeinu gisa, errealaren osotasuna agertzen da errepre
sentaturik. Arte-obra bat, sistema ororen oinarrizko kontzep
tua eratzen duen ideal horren ispilua da. Dena den, gure
zibilizazioaren garapena dela eta «gure garaiaren egiazko
adierazpena» hobeto errepresentatua dagoela «makinen tek
nika eta kirol ikuskizunetan hiriko arkitektura eta arte-obre
tan baino» kontsideratzea agian egokiagoa izango litzateke
ela pentsatzen badugu, arazoa nahaspilatu egiten da. Arazo
honek arrazoizko zalantzak sortarazten badizkigu ere, ar
teak eutsi egiten dio eta gure denbora argitasun handienaz
adierazten deneko sorkuntz adierazpena da oraindik. Gure
bizitzaren tentsio izugarria begiesteko lekurik onena da. Eta
orduan artistak, «egiazko artistak» alegia, «garaiko izpiri
tua» atzemateko gaitasuna dauka oraindik. Honek zera dakar
-hementxe dago kitscharen arriskurik handienetarikoa-, hots,
arteak balioaren gabezi orokor hau ere asimilatu eta bere
obretan beregain hartzen duela. Eta hutsezko, ezerezaren erre
presentaziozko esparru hau, zalantzarik gabe artearen zati
den kitscha da hain zuzen ere.
1

1. Ibidem: 386. or.
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Hermann Broch-ek 1933an adierazi zuen asimilazio hau,
kitscha «txarra artearen balore-sisteman» gisa definitu zue
nean. Jadanik giza-ekintza orori bere balore erlatiboa eta
bere zentzua ematen dion balore nagusi, absoluturik ez da
goenez gero, mundua eraentzen zuten balore-sistemen era
bateko desintegraziotik abiatuz suertatzen da dena. Nagusi
den kaos honetan barne-etsai bat agertzen da, «botere sata
niko» edo «antikristo» bat, «sistema imitatzaile» bat, zeinak,
sistemaren azken helburu eta helburu infinito gisa eratutako
balorerik gabe, jatorrizkoa ordeztu nahi duen. Sistema ho
nek, bere jatorrizko sistemaren funtsezko elementu guztiak
trukatzen ditu. Exigentzia etikoa, infinito eta irrazionale
ranzko joera izango litzatekeena aldatzen du. Exigentzia hau
exigentzia estetikoak ordezten du, hau da, dauden formak
erreproduzitzearekin nahikoa duen exigentziak. Kontsakra
tua eta solidotua dagoenari heltzen dio. Zirkunstantzia hone
tan, gizakiaren jarrera objektu hilen bilduma egiten duenare
na bezalakoa da. Lan on bat baino, lan eder bat lortu nahi
du. Eta sistema imitatzaile hau, artearen balore-sistemako
«txar erradikal» hau da hain zuzen kitscharen fenomenoa
eratzen duena. Eta horrela, balore gabeziaren, itxura-egitea
ren, faltsuaren estetika gisa iragartzen genuenaren agerpena
dakar. Hutsetik, ezerezetik abiatuz sortua.
Etenaldi bat egitea atsegingo nuke kitsch terminoaren
etimologia berak faltsutasun, iruzur izaera hori aipatzen due
la gogorarazteko. Kitsch terminoaren jatorria, «kitschen»
hitza, altzairu zaharrez berriak egitea esan nahi zuen adie
razpen arrunta, eta «verkitschen» hitza da, gauza baten or
dez bestea ematea alegia. Bi kasuetan, egiazkoa denaren
ukapena.
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Harira itzuliz, kitscharekin elkartzen dugun hutsaren,
egiazkoa ez denaren estetika honek pikoan jotzen du arte ga
raikidearen kezka nagusietariko batekin topo egiten duenean.
Nabarmena da kitscharen sisteman egia ez dela agertzen.
Baina, egungo artean «egia» adierazten al da oraindik? Pla
tonen garaitik egin den «balore» eta «izate» nozioen pare
kaketa kontutan hartuz, arte-obra batek zerbait delako du
balore bat tradizionalki. Horrela, «izatea» agertzean egia
adierazten da eta bere egiazkotasuna egi honetan aurkitzen
da. Aitzitik, hutsa, ezereza, ez dena adierazten duen arteak
ez du balorerik eta, beraz, berarengan egia ezin da agertu.
Horrela, bere logika propioak faltsutasunean pentsatzera be
hartzen gaitu, egiazkotasun ezan alegia.
Irudika dezagun orduan artistak sentitzen duen ondoe
za. Badaki hutsarekin ari dela lanean. Eta egiten duenari
(baldin bada edo ez baldin bada) buruzko zalantzak ikara
garriak baldin badira, nolakoak izango dira bere nortasun
propioak sortarazten dizkionak? Nola jarrai dezake bere burua
artistatzat hartzen artista gisa definitzen zuena jadanik ez
badago? Hau da, jadanik absolutuaren errepresentazioarekin
lanik egiten ez badu. Jadanik egia ezagutarazten duen egilea
ez bada. Jadanik Jainko sortzaile baten antzekoa ez bada,
balore eta Jainkorik ez dagoenez gero. Berdina al da orain
dik, transformatu egin al da, ala artista «genio» hori desager
tu egin da?
Erantzunik iradokigarrienetariko bat, aurrera jotze antze
ko bat, «dandy»aren irudiaren agerpena da. Dandya, esteta
edo «moralik gabeko artista», kasu guztietan gure experien-
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tziako paisaiaren artista: desertuarena alegia. Edo, gauza bera,
artistaren irudia balorerik gabeko unibertso batean. Alde ba
tetik, bere irudia Schelling-ek proposatutako eta Nietzsche
eta Estetizismoarekin bere punturik gorenera heltzen den
Absolutismo estetikoaren emaitza da. Artea, munduaren esen
tziaren ulerkuntzarik jatorrizkoenerako gakoa da. «Komen
tziturik nago -zioen Nietzschek- artea metafisikaren gorene
ko zeregina eta metafisikaren berezko iharduera dela» . Ar
tea goreneko balorea da, azken helburua. Edertasuna, ona
eta benetakoa baloratzeko irizpide bihurtzen da. Artea bi
zitzatik urrundu egiten da. Artistak, eguneroko errealita
tean, existentzian lazgarria eta zentzugabekoa dena antze
maten du. Orduan artistaren irudia jainkotu egiten da. Soilik
«dandy»ak, estetak dauka gaitasuna itsusia, armoniarik ga
bekoa, «gusto txarra», nabarra, likitsa dena bere obraren
materia bihurtzeko, hots, sorkuntzarako bultzada eta inspi
razio bihurtzeko.
1

Hemendik dator «dandy»aren sentimendu nagusia Nietzs
chek aipatzen zuen «distantziaren phatos» hori izatea. Gai
netik dagoela sentiarazten dion kontzientzia hori, «baxu, za
tar, arrunt eta plebeio den orori kontrajarriz». «Balorea sor
tzeko, baloreen izenak finkatzeko eskubidea» ematen zion
ziurtasun hori. Balore oro hil zenean behar zena hain zuzen
ere. «Irudikatzen al duzue dandy bat jendaurrean hitz egiten
2

1. Friedrich Nietzsche (1871): El nacimiento de la tragedia. Ed. Alian
za, Madril, 39. or.
2. Friedrich Nietzsche (1887): La genealogía de la moral, Ed. Alianza,
Madril, 1980, 31. or.
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1

iseka egiteko ez bada?» galdetzen zion Baudelairek bere
buruari. «Dandysmo»aren jarrerak azken batean itxura al
datzera bultzatzen du: «Dandyak etengabe gorena izatea
irrikatu behar du: ispiluaren aurrean bizi eta hil behar du» .
Beti, jaztetik hasi eta jendaurreko jarreraraino, masifikazio
arekiko «desberdintasuna» azaldu behar du. Errepikapen go
rrotagarriarekiko bere itxura besterenganaezina erakutsi be
har du. Originala eta zirikatzailea izateko beharra dauka.
2

Bestalde, hain irudi anbiguoa den «dandy»a edertasuna
ren boterearekiko fede horren ondorioa ezezik, jadanik eder
tasunik ez dagoelako ziurtasunaren fruitua da ere (parado
xikoki). Gogora dezagun: ona denaren unibertsoa, egia eta
edertasuna hil egin dira. Hutsa da nagusi. Artista ezin da
izpiritu-mundu batean izkutatu. Bere grinek eta mundu sen
tikorraren zailtasunek gainezkatu egiten dute. Eta, guzti hori
dela eta, pauso bat ematen du aurrerantz. Bere bizitza arteobra bihurtzen du bere existentziaren ilusioari eustearren,
fikzioaren eremuan soilik baldin bada ere.
Hortaz, ezinbestekoa dirudi bere irudiaren inguruan faltsu
tasun eta egiazkotasun ezaren zurrumurrua aditzea, nahiz eta
ordurarte ziuraski inoiz izan ez duen hainbesteko osperik,
hainbesteko aintzatespenik, halako karismarik eta, batez ere,
mugarik gabeko askatasunik. Ba al dago orduan artista faltsu
rik eta benetako artistarik? Hiru kasu ospetsuk, hots, Wag
ner, Dalí eta Warholek, erantzunaren zailtasuna frogatzen
1. Charles Baudelaire (1906): Mi corazón al desnudo y otros papeles
íntimos, Col. Visor de Poesía, Madril, 1987, 48. or.
2. Ibidem: 41. or.
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digute. Guzti hauek jasan dute faltsutasunaren salaketa, be
ren egiazkotasunari buruzko zalantza. Gainera, hirurek izan
dute zerikusia Kitscharekin, hutsaren estetikarekin. Baina hala
eta guztiz ere, gaur egun ezinbesteko mugarri dira gure kul
tura garaikidean.
Has gaitezen Wagner-ekin. Richard Wagner, biraoa badi
rudi ere «gaur arte Kitsch onaren ordezkaririk gorenena da» .
Egiazko artista baten antzera, bere denboraren egiazko berri
tasuna atzematen jakin zuen. Vienako bizitzak -»Kitscharen
metropolia», zirtzileriaren arteziarena, sofistikazioarena eta
«garaiko balore-hutsarena» -, bidea erakusten dio. Eta ho
rrela, «handia izan zen» bere obra, «hutsaren ispilua da» .
Geldi gaitezen. Wagner-en artearen kontzepziorako gakoa,
«iraultza» terminoan dago: «Ni gaisoaren ametsa, kontsola
mendua, itxaropena naiz! Nik dirauena eraikitzen dut eta ni
noan tokian bizitza berria sortzen da hila zegoenetik» . Bai
na termino honen -sortzeko egiazko bultzada- erabilera izan
go da hain zuzen ere bere azken erabakian balizko faltsuta
sunera bideratuko duena. Izan ere, azkenean bere iraultza
ukapen bihurtzen da, «kontrairaultza» bat. Bere obrak azke1

2

3

4

1. Hermann Broch (1955): «Algunas consideraciones acerca del proble
ma del Kitsch», Poesía e investigación, loc. cit., 371. or.
2. Hermann Broch (1949): «Hofmansthal y su tiempo», Poesía e investi
gación, loc. cit., 140. or.
3. Ibidem: 100. or.
4. Richard Wagner (1849): «Arte y revolución», Escritos y confesiones,
Ed. Labor, Bartzelona, 113. or.
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nik iraganerako itzulera proposatzen du. Komunitate mistiko
eta arrazazko batera itzultzea. Sortzen duen balore-sistema,
orduan balore-hutsaren adierazpena da eta aurrefabrikatutako
elementuz osatuta dago. Ez dago ezer berririk. Nietzschek
esan zuen bezala, bere obra «iruzurraren adierazpena» da.
Bere obra, itxuraz hutsa gainditzeko ahalegin bat izanik ere,
aurkakoa suertatzen da hain zuzen ere. Dena antzerti-bultzailu
gisa erabiltzen da, zeinaren eginbeharra asebetetzea den.
Nietzsche ondorengoaz kexatzen zen: «Antzertia arteen jaun
ez bihurtzeaz», «Komeriantea izaki jatorren erakarle ez bi
hurtzeaz», «Musika arte liluratzaile ez bihurtzeaz» .
1

Baina, hala eta guztiz ere, artea. Thomas Mann-ek, Farsi
fali buruz honako hau idatzi zuen: «handia baliobikotasun
eta sinbolismoan, ideiaren burutzapenean, adimenaren poe
tizazioan, musika azken batean».
Salvador Dalík ez zuen erreparorik izan bere nagusita
suna azaltzeko. Bere Diario ospetsuan (1964), honako hau
idatzi zuen: «Liburu honen helburua zera da, hots, genio
baten eguneroko bizitza, bere loa, bere liseriketa, bere esta
siak, bere hatzazalak, bere katarroak, bere odola, bere bizi
tza eta bere heriotza gainerako gizakienekiko desberdinak
direla frogatzea» . Etengabe urruntzen duen errepresentazioa,
histrionismoa, teatraltasuna, mozorroak eta aurpegiak; «dan
dy surrealista» erabat. Eta ez zuen erreparorik izan ere kitscha
2

1. Friedrich Nietzsche (1888): «El caso Wagner», Ecce Homo, Obras
Completas, IV. Tomoa, Ed. Aguilar, Buenos Aires, 1967, 630. or.
2. Salvador Dalí (1964); Diario de un genio, Ed. Tusquets, Bartzelona,
1986, 11. or.
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beti agertzen deneko estetika bat defendatzeko. Walter Ben
jaminek, «Traumkitsch» (1927) izeneko artikulu batean,
inkontzientearen mundua eta kitscharen ezaugarriak diren lis
katasun, nabardura eta faltsutasuna elkartu zituen. Dalík eder
tasunaren ideal berrian aldarrikatu zuen: «Edertasuna janga
rria izango da, edo ez da izango bestela». Beharrezkoa da
«gusto txarreko» venus bat: «Larruzko berokia duen venusa» .
Hau da, kitscharen venusa.
1

Andy Warhol masa-gizartearen «dandya» da. Kitschak auke
ra osoa du beregan. Edozein hondakin metafisiko ukatzen
du. Sorkuntza egintzatik eskua (genioaren tresna) baztertu
nahi du ere: «Makina bat izan nahi dudalako pintatzen dut
modu honetan. Egiten dudan edozer gauza, eta makina ba
ten antzera egiten dut, nahi dudana delako da. Mundu guz
tia horrelakoa izatea zoragarria izango litzatekeela uste dut».
Warholek isolatua, berezia eta egiazkoa den orori egiten dio
eraso. Baina hala eta guztiz ere, beste inor baino artistagoa
izan zen. Susan Sontag-ek «camp» delakoa estetaren gustoa
hain baztertzailea ez izateko teknika gisa eta «dandy»aren
jarreren demokratizazioaren zati gisa aipatzen du eta War
holi dagokionez, «berdinketaren «dandismoa» masiboki le
geztatu eta komertzializatu zuen gizona» izan zela idazten
du . David Bourdon-ek nortasun berezi -«dandy»aren itxura2

1. Salvador Dalí (1956): Los cornudos del viejo arte moderno, Ed. Tus
quets, Bartzelona, 1990, 59. or.
2. Susan Sontag (1982): «La escritura misma: sobre Roland Barthes»,
Ensayos Críticos de Roland Barthes, Ed. Seix Barral, Bartzelona, 1983,
353. or.
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rik hurbilena-, urrun, bitxi, eta luxua eta diruaren sustatzaile
hau ironiaz aipatu zuen:
«Pertsona «pop» bat bihurtzearena -dio-, kalkulatuta
eta pentsatuta zegoen. Harrokeria atzean geratu zen
pertsona sofistikatua izatetik -zeinak Metropolitan
Operan abonua zuen- pertsona txiklejale, itxuraz ino
zoa eta «pop» kulturaren formarik baxuenetara atxe
kia izatera mailaka eboluzionatu zuenean. Mundu ar
tistikotik etorritako bisita garrantzitsuen zain zegoe
nean (...), Andyk musika klasikoa abesti «pop» batez
ordezten zuen. Bere diskajogailua, abesti «pop» bera
behin eta berriz entzuteko moduan prestatu zuen, bere
mihiseetan zorrozki arautzen zituen irudi baterako
rrak era loarazle batean azpimarratuz» .
1

Ez da ahaztu behar ere artista garaikideak existentziaren
lekuko bihurtzean hutsarekin topo egin ezezik, existentzian
iragankorra eta arrunta denarekiko erakarpen handia sentitzen
duela. Modernotasunaren poetarik argienetarikoa zen Arthur
Rimbaud-engan, Kitscherako hurbilketa atsegin bat garatze
ko moduaren adibide zoragarri bat aurkitzen dugu. Rim
baudek, Una temporada en el infierno delakoan, fantasiak
-ezaguera eta etorkizunerako bultzada- amildegi sakoneneta
ra nola eramaten duen deskribatzen digu. Horrela idazten
du: «Ez dut erotasunaren -gizakiek gordetzen duten erota
sunaren- ezein sofisma ahaztu: denak errepika nitzake, be1. David Bourdon (1978): Coches (erakusketarako katalogoa), Juan March
Fundazioa, 1990, 102. or.
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ren sistema gordetzen dut». Baina bere burua fantasiak gida
dezan uzteak atsegina sentiarazten dio eskuarki Kitscharekin identifikatzen ditugun gauza guztien aurrean. «Aspalditik -jarraitzen du poetak- harro nengoen ahal ziren paisaia
guztiak edukitzeaz eta irrigarritzat hartzen nituen pintura
eta poesia modernoko pertsonaia ospetsuak. Pintura ergelak, azalak, dekoratuak, itzulketarien ehunak, intsigniak, estanpa herrikoiak, modaz pasatako literatura, elizako latina,
ortografiarik gabeko liburu erotikoak, gure aiton-amonen
nobelak, haurrentzako liburuskak, opera zaharrak, lelo gelberak, erritmo xaloak... atsegin nituen. Zorabioak taxutzen
nituen» . Hau da, edertasunaren erresuna berrian arrunt, «gusto txar» eta Kitscharekin gozatzen dugula.
1

Egiaz, erakarpen hau modernotasunaren experientziaren
mundua ulertzeko modu berriaren ondorioa da. Era berri honek Baudelaire-ren esaldi ospetsuan aurkitzen du bere adierazpenik zehatzena: «Modernotasuna zera da, iragankorra
dena, iheskorra, kontingentea, artearen erdia beste erdia eternala eta mugiezina den bitartean» . Izan ere, baieztapen honen ondoren, gure mendeak iraupenaren estetika batetik -edertasun ideal iraunkor eta transzendente baten sinismenean oinarrituta- iragankortasun eta inmanentziaren estetika batera
-balore gisa aldaketa eta berritasuna dituelarik- jasan duen
2

1. Arthur Rimbaud (1873): Une saison en efer, Oeuvres Complètes,
Editions Gallimard, 1972, 106. or.
2. Charles Baudelaire (1863): Le peintre de la vie moderne, Curiosités
esthetiques. L'Artromantique et autres oeuvres critiques, Classiques Garnier, Bordas, Paris, 1990, 467. or.
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kultur aldaketa kontutan hartu behar du. Baudelaire-ren on
doren, behin-behinekoa eta iragankorra edertasunaren iturri
nagusi bihurtu dira. Edo, beste modu batean esanda, bizitza,
bere kontingentzia osoan, arte obraren material nagusi bi
lakatu da. Bizitza, bere izaera eziraunkor eta iheskorraz,
joanetorri etengabean eta metaformosi egoera iraunkorrean,
artistak obra eraikitzeko darabilen edertasuna da. Eta tes
tuinguru honetan, ez al dugu kitscha bizitzan arrunta, hutsa
la, kontingentea eta eziraunkorra den ororekin elkartzen? Eta
ez al da egia artista garaikideek, berria dena heltzeko lehiak
eraginda, artea eta bizitza bereizten zituen muga tradizionala
desegin egin dutela elementu guzti hauek arteari gaineratze
ko?
Bizitza kitscha baldin bada, artea ere bai. Harold Ro
senberg-ek dioen bezala, «bizitza eta kitsch-a bereiztezin
bihurtu dira. Gure garaiko benetako arteak behin eta be
rriz frogatu du» . Picasso eta Juan Gris-en «collage» kubis
tetik hasi, Duchamp-en «ready-mades»ekin -oso gusto txa
rreko gakotegi eta pixontziak- eta Meret Oppenheim su
rrealistaren «larruzko gosaria» ospetsuarekin segi, «pop»
artea barne hartuz -Richard Hamilton, Claes Oldenburg-,
eta azken experientzia artistikoetaraino, bere presentzia eten
gabea da.
1

Artisten nahi propioaz, «gusto txarra» arte garaikidea
ren errealitate beraren zati da. Deklarazio askok berresten
digute hau. Marcel Duchamp-ek esate baterako, honakoa
idatzi zuen: «gusto txarra ona ala txarra izateak ez du ga1. Harold Rosenberg (1959): La tradición de lo nuevo, Monte Avila
Editores, Venezuela, 1969, 267. or.
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1

rrantzirik» . Francis Picabiak, bere «Gusto Onari buruzko
Manifestua» ospetsuan -1923an emana, Dada estiloari utzi
zionean- hain zuzen ere aurkakoa aldarrikatzen du. «Orain
-adierazten du- pinturak bizitzaren erreprodukziorantz ebo
luzionatu behar du. (...) Ahalik eta basatiena izango den
pintura bat pintatu nahi dut, pintura ergel bat, nire atezai
nak nahiz gizaki landuak atsegin ahal izango dutena, mu
seoetan kontserbadoreek lurperatu dutena bilatu behar ez
duen pintura bat» . Ez nituzke aipatu gabe utzi nahi Jeff
Koons-en publizitate iragarkiaren urrezko hiru erregelak:
«Ustia itzazu masak», «Jakintzaren hutsaltasuna», «Senti
mentalismoa». Esaldi guzti hauek «gusto txarra» aipatzen dute,
zeina Koons-ek bere obraren funtsa gisa aldarrikatzen duen.
2

Auzia, ezinbestez, gero eta konplexuago bihurtzen da.
Zaila da egiazkotasuna bereiztea, bai artean, bai artistaren
gan. Eta berriro datorkigu galdera: Nola izan daiteke artista
eta nola sentitzen da egiarekin lan egiten ez duena, gure
existentzian eziraunkor eta kontingenteena denak erakartzen
duena?
Heidegger-ek artea «egiaren obraratze» gisa definitu zuen
eta definizio honetatik abiatuz, obra, «expresioa» eta «ekoiz
pena» denez gero, oraindik egiaren adierazpena dela onartu
1. Marcel Duchamp (1956): «Entrevista Marcel Duchamp-James Johson
Sweeney», Escritos. Duchamp du signe, Gustavo Gili, Bartzelona, 1987,
159. or.
2. Francis Picabia (1923): «Manifiesto del Buen Gusto», Francis Pica
bia (1979-1953), (Erakusketarako katalogoa), Kultur Ministraritza, Ma
dril, 1985, 277. or.
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eta defenda dezakegu. Egia aurkitzen deneko goi mailako
errealitaterik ez izateak ez du axolarik. Obra eraikitzen bada,
historiko bihurtzen da eta irakurketa berriak eta mundu be
rriak sortarazten ditu, egiaren adierazpena da.
Orduan artista, autorea denez gero, sortzailea denez gero,
artista da oraindik ere. Bi irudiak parekatzen zituen Novalis
ek uste zuenez, «autoreak edo artistak kanpoko helburu bat
dauka». Hau da, «artistak, artista izateko, autore izateko
helburua izan behar du» . Bere aurpegiak eta bere itxurak ez
dute axolarik, ez eta bere autoretza berea soilik ez izateak
edo bere lana galtzeak ere. Bizi deneko paisaiak ere ez du
axolik. Autore den bitartean eta autore gisa aintzatesten den
bitartean.
1

Hala eta guztiz ere, benetakoaren eta faltsuaren inguruak
sakabanatzen dituen hutsaren experientzia honetan, axolaga
betasuna ez da nahikoa. Egia da antza denez printzipio futu
ristek bultzatutako ekintzak amaitu direla. Dagoeneko ekin
tza sozialak eragingo dituen unibertsaltasun batean ez da
sinisten. Desertuak edo hutsak jadanik ez dute errebelioa,
erronka bultzatzen. Larritasuna eta zentzu nostalgia ere atzean
geratu direla dirudi. Izaera propioaren onarpena eta bilaketa
besterik ez dira geratzen. Orduan, Nartziso izango litzateke
gure irudirik zintzoena. Nartziso desertuaren bakardadean
bere burua begiztatuz, hutsaren bakardadean bere burua bi
latuz. Sentitzeko ezintasuna eta prozesu baten emaitzazko
emozio-hutsa, hutsaren estrategiaren ondorioa: Jadanik ez
dago intentsitaterako lekurik. Grinak, desoreka eta zaurgarri
1. Novalis (1798-1799): La enciclopedia, Ed. Fundamentos, Madril 1976,
329. or.
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izatearen sentimendua saihestearren, «cool» kultura bat auke
ratzen da. Axolagabetasuna, babesa eta defentsa da. Ziur egon,
sentimenduetatik ihes egin. Azken batean, norberarengan
izkutatu.
Gogora dezagun Nartzisoren drama hain zuzen ere bere
axolagabetasuna izan zela. Bakarrik, hutsean, sentitu ezinik,
benetan nahi zuen gauza bakarra bestea maitatzea zen. Eta
ezin izan zuen maitatu, ez eta aurkitu ere, bere burua beste
rik ez baitzuen maitatzen. Era berean, gizaki modernoak an
tzeko atsekabea jasaten du. Itxuraz axolagabea izan arren,
hutsa onartu arren, sakon-sakonean erlazio pribilegiatuen in
tentsitatera heldu nahi du. Eta artistak, hutsaren lekuko be
reziak, ez dio sentitzeari, egunerokoaren mugetatik kanpo
garraiatua izateari, egiak aurkitzeari utzi nahi.
Oso laburki baldin bada ere zera adierazi nahi nuke, hots,
axolagabetasun eta atsekabearen artean egotean, kitscharen
estetika agian bere alderdirik ilunenetik azaltzen dela, kontso
latzeko estrategia gisa. Kitschak sarritan itxura atsegin eta
beroa du, zeinak «zoriontasunaren arte» gisa, «babestu» eta
«salbatu» egiten duen estetika gisa agertarazten duen. Ikus
pegi honetatik, kitscha zenbait kasutan oso arriskutsua izan
daiteke. Izan ere, «katarsi» errazeko promes gisa ihardun
1

2

3

1. Abraham Moles (1971): El Kitsch. El arte de la felicidad, Ed. Pai
dos, Bartzelona, 1990.
2. Ramón Gomez de la Serna (1934): «Lo cursi», Una teoría personal
del arte, Ed. Tecnos, Madril, 1989, 339 eta 240. orr.
3. Theodor Adorno (1970): Teoría estética, Ed. Taurus, Madril 1971,
315. or.
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arren, benetan emozioak faltsutzen dituen «dezepzio eta au
toengainuaren estetika» bat da. Iruzur eginez, berehalako
efektu estetiko bat besterik ez du lortu nahi. Baina atzean ez
du ezein intentsitaterik gordetzen.
1

Beraz, egoera bat aitortzeak ez du esan nahi besterik gabe
onartzea. Aitzitik, bere tentsio eta kontraesanak onartzea esan
nahi du. Egia da pobre bizi garela. Egia da eziraunkorra
denak eta zatikatua denak gure errealitatea eratzen dutela.
Hermann Broch-ek zioen bezala, arteak «kitsch tantarik gabe
arterik ez dagoela» onartu behar du. Edo behintzat berare
kin erlazio dialektiko bat izan behar du. «Arteak -baieztatu
zuen Harold Rosenberg-ek- arrunta dena herrikoia denetik
hartzen du, horregatik hartzen du neurri txikietan, pozoin
baten, txerto baten antzera» . Artistari bere kontingentzia eta
zatikakotasuna gainean eramatea besterik ez zaio geratzen.
Baina aurkakoa pentsatzen bada ere, beregain hartzea ez da
nahasketa onartzea, ez da dena gauza beratzat hartzea. Des
berdintasuna aldarrikatzea dakar. Intentsitatea exigitzea
dakar. Irrikak bizirik iraunaraztea. Eta beharbada, egiazkoa
ez den horretan egiazko izaten saiatzea, eziraunkorra den
horretan eternala.
2

3

1. Matei Calinescu (1987): Five faces of Modernity (Modernity, Avantgarde, Decadence, Kitsch, Posmodernism), Duke University Press, Dur
ham, 229. or.
2. Hermann Broch (1955): «Algunas consideraciones acerca del proble
ma del Kitsch», loc. cit., 427. or.
3. Harold Rosenberg (1959): loc. cit., 267. or.
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Hasierara itzuliz. Artista eta hutsa. «Dandy»a eta heriotza.
Nartziso eta erbestea. Irudiak eta paisaiak transformatzen ari
den unibertso batean. Argi eta itzalak aurpegi baten bila.
Nortasun arazoa.
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Subjektu isila:
irudipen eta formazioak
Jose Luis de la Mata

1

SUBJEKTU ISILA ZALANTZAN JARTZEKO ARRAZOIA.

————• Egia esan, nire presentzia Artelekuk antolatutak
eta Morazak zuzendutako Ziklo honetan, presentzia arrotza
da eta, neurri batean, inozoa, umetiarra. Funtsean, egitate
artistikoaren aurrean ezagunak ditudan bi gauza bakarrak
burutuko ditut: nire buruari itaundu/galdetu eta gogoeta egin/
elkarrizketan, ahal bada behintzat. Eta ekipaia arin batez hor
niturik egingo dut: zenbaitetan gauzak agertzen diren horre1. ARTIKULU HONEN IRAKURKETA METODOARI BURUZKO
SARRERA GISAKO OHARRA. Artikulu honek baliorik izan zezan,
elkarrizketa, edo hobeto, elkartrukatze analitikorako proposamen
gisa irakurri beharko litzateke. Goitik behera berreketa, errepikapen,
keinu, egitate «deja vu» edo testu «deja lu», autore, erreferentzia, aipa
men eta itzulerez beteta dago. Elkarrizketa edo bilkura bat bailitzan.
Artelekun egindako hitzaldirako landutako materialetik eta ondorengo
zuzenketetatik abiatu nintzen. Gero hitz egin, isildu, idatzi, materiala
berrikusi, ordenatu, jolastu, ordenagailua piztu eta material iturri desber
dinetara jo nuen. Saiakeratik sortutako 20 artikulu baino gehiagoren
ondoren gelditu naiz. Nonbait, geratzea edo kontsistitzea espero dut:
Nolanahi ere, lagun iezadazue bilatzen.
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tan direla -nahiz eta zertan dautzan beti ez dakigun- ulertzen
laguntzen didaten sinismenez hain zuzen. Entzuteko nolabai
teko bokazioa ere badakart, nire lanbideak horretarako presta
tzen bainau. Entzutea ez da beti diskurtsoaren jarioan galtzea.
Isiltasunetik isiltasunarekin egiten den eragiketa da ere:
funtsean, isiltasun horren formazio eta irudipenekin. Baina,
gauza beragatik, isiltasun hori errefraktatu, nahasi edo faltsu
dezakeenarekin ere bai. Ba al da desira baino gauza isilago
rik? Baina, era berean, ba al da formaziorako aukera gehiago
duen gauzarik? eta, halaber, ba al da desbideraketa, uka
pen,.. gehiago paira dezakeen gauzarik?
Bestalde, entzute, galdera, formazio, irudipen, adieraz
pen horiek ez dute ondo zehaztutako ibilbide uniforme, erre
gular eta ibilgarri baten linealtasunik. Ez zait axola nire
pentsamendua paradoxara zabaltzea: beste ahotsak ager dai
tezen edo ahots desberdinak argumentuaren harian tarteka
daitezen ahalbidetzea. Izan ere guk pentsatzen dugu, edo
hobe esan, badakigu gehienetan onartzeko edo jasateko prest
gauden horretatik kanpo azaltzen eta agertarazten dela Egia.
Badago denborazkotasun ez mekaniko, ez biologiko eta ez
informatiko bat gertakizunak agintzen/xedatzen dituena, ez
ordea aurrikus daitezkeen erregulartasunak; prozesu eta aza
leratze sinbolikoak, objektiboak, berritasunez
hornituak
dakartzana. Barkaidazue orduan nire diskurtsoak nik baino
hobeto jakingo duzuen horretatik beharbada interesatzen ez
zaizuen horretarako joan-etorria egiten badu.
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Hitza da interesatzen zaidana eta berarekin batera, artea
bera, ezerezetik izatera heltzeko aukera diren heinean. Be
ren erradikaltasun poetikoari dagokionean hain zuzen. Hi
tza, gorputza, artea, historia, lana, hots, izatearen agerpenak.
Izkutatzen dituzten ukapenekin, hutsekin, beren izkutapene
kin. Sintoma, biologia, merkagaia, erotasuna, errealitatea. Zera
pentsatzen dut, gure entzuteak kokatzen gaituen lekutik sub
jektuaren bilaketak behin eta berriz zatiketaren pitzadurara,
Legearen opakotasunera, Desiraren tentsiora, beharrak inpo
satzen duen ukapenera amiltzen gaituela. Heriotz pultsioa eta
gabeziaren, ezaren onarpena. Behin eta berriz beste funtsa
batera igortzen duen muga.

BESTE HISTORIA BAT: W. BENJAMIN

————• Galdera: zergatik Lacan? zergatik subjektu isila
zergatik «formazioak», zergatik «irudipenak»? Baina zer
dela eta Freud-engana itzuli, zer dela eta subjektuarengana,
diskurtsora, poetikara, artera, ekoizkortasun ez sintetikora
itzuli. Zergatik Laing-ek «indibiduazioa» deitzen zuenaren
funtsa goitik behera zalantzan jartzen duen ziurtasun eza hau?
1

BILAKETARAKO ORIENTABIDEAK. Aurkikuntzaren
osotasun mitiko bat dago: mende honetako filosofia, psiko
logia, psikoanalisia, terapia eta arte oro desokupazioekin has1. «ziurtasun ontologiko» gisa izendatzen zen eta mugaketa baten
konpromisua besterik aipatzen ez zuen proposamen garrantzitsua: niri
dagokidanean, dagokidanagatik, dagokidanetik naiz...
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ten diren des-aurkikuntzen zergatien aurkikuntzak edo bi
laketa dira. Desokupazio errealistikoa, naturalistikoa, adie
razkorra, kaotikoa, izpirituzkoa, teknologikoa, etab. Gaur egun
eztabaidatua den subjektu/aktore/autore horren, alde guztie
tatik destokitu edo des-eraikia dirudien subjektu horren berri
izan ote genezakeen pentsatzen dut. Ea akta filosofiko edo
artistikoetan, abangoardian edo errealitate proposamen be
rrietan, hizkuntzalaritzan edo psikologian bere berri izan ote
genezakeen. Egon edo agertu beharko lukeen lekuan alegia.
TORA EDO ERREBOLTA. MAGISTERITZA EDO IS
KANBILA. Mende honetan, artearekin Freudekin bezala ger
tatu zen. Askok heuren burua freudiartzat hartzen zuten. Su
bertsioaren zentzu bera ulertu baino lehen. Artean, askok
(gutxi batzuk ezik, eta zeri egiten zioten aurre bazekitela
suposatzearen baldintzapean) artearen aitzindaritzat jotzen
zuten heuren burua. Hurrengoak ezin ziren aitzindariak izan.
Freudek uko egin behar izan zion bere burua harrapatuz amai
tzen zuen subertsioari: Freud izatearen -subertsiboa agian,
nolabaiteko, balizko Egi baten mediuma agian- eta freudia
rra izatearen artean -bere irakaskuntzaren maisu eta bere Egia
ren jabea- aukera egin behar izan zuen. Desokupazioak eta
izkutapenak. Horrela, artean «hausketatik berritasunera»,
edo historiatik kronologiara edo proiektu/keinuak lehiatu/
zehaztu/agindu egiten duen bizi-kaosetik agindu, komen
tatu, desjabetu, isolatu... egiten duen katalogora joan ahal
izan zen.
HISTORIAKO AINGERUA: NEGATIBISMO KRI
TIKOA? Benjamin, itxuraz ezinezko proposamen bat plan-
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1

teatzen duen testuan , ikuskizunean, historian, teologia nega
tiboaz duen kontzeptuan: hondamendi eta deboiladurak, de
solazioa. Indarrezko mundu baten eta patuzko unibertso ba
ten artean aukera egiteko inolako gaitasunik izango ez balu
bezala. Benjamin bere tribuko deabruak, zoritxarreko indar
faszistak, bere borroka psikiko propioa eta kolapso moralari
dion beldur arrazoitua atzean dituela. Guk ondo antolatu eta
sistematizatutako datuak ikusten ditugu, lotura kronologiko
eta/edo kausalak dituztenak. Denbora homogenoa, ja
rraikakoa, zientifikoki adierazia. Historiako aingeruak beste
gauza bat ikusten du: hondamendi egoera bat, zeina ezaguta
razi nahi den agian bere berri emateko, bere erantzu-kide
tasuna hartzeko eta bera desagertarazteko. Denboraren pa
saera adierazi eta azaltzeaz gain, orainaldi ilun horren berre
raikuntza . Baina progresuak etorkizunari bizkarra emanik
bultzatzen du, hegoak itxi ezinik, deboiladurak nola gehitzen
2

1
—
. ———•«Klee-ren Angelus Novus izeneko koadro bat dago. Bertan,
txunditurik utzi duen zerbaitetik urruntzear egongo balitz bezala agertzen
den aingeru bat errepresentatzen da. Bere begiak neurririk gabe irekiak
ditu, ahoa irekia eta hegoak zabalik. Eta itxura hau izan beharko du
historiako aingeruak. Aurpegia iraganerantz ipini du. Guri datu kate bat
agertzen zaigun tokian, berak hondamenak bata bestearen gainean metatzen dituen -bere aurrean jaurtikiz- hondamendi itzela ikusten du. Berak
gelditu, hilak esnatu eta txikitutakoa osatu nahiko luke. Baina paradisu
tik bere hegoetan nahasi den zirimola bat dator eta hain indartsua da non
aingeruak ezin dituen hegoak itxi. Zirimola honek etorkizunerantz bul
tzatzen du ezinbestez, zeinari bizkarra ematen dion eta bitartean, honda
men piloak bere aurrean zeruraino heltzen dira. Zirimola hau, progreso
deitzen duguna da» (W. Benjamin, 9. tesia).
2. «hilak esnatu eta txikitutakoa osatu»

95

diren babesik gabe begietsiz. Aurrera eginarazi nahi dio, ora
inalditik ihes eginarazi... Baina hala ere, negatibotasunak ber
galdera absolutua planteatzen du: izugarrikeriazko orainal
dia uztea, transzenditzea, gainditzea al da? zer dela eta?

————• GEZUR FUTURISTA. Ez du nahi deboiladur
«ihesa»ren gainean egiten den aurrerapenik; gertatutakoa
kontutan ez hartzearen bitartezko etorkizun hobe batek ez du
zentzurik deboiladuren eta deboiladuretatiko berreraikuntza
gisa ez bada. Inperioaren pausorik ez, hondamenditik egin
dako berreraikuntza baizik. Positibismo, pragmatismo eta so
zialdemokraziak bere esentzian ezagutzen ez dutelako balo
ratzen dute etorkizuna. Historiako aingeruak iraganaren be
rreraikuntzan, gizakiak paradisuan zituen aukeren oroime
nean -non bere armarik onena aurkitzen den- bilatzen du
gizakiaren salbabidea. Itxaropen hauek berreskuratu eta errea
litate bihurtu. Benjamin «faktore subjektibo»aren defen
datzaile deitu ditugun marxista horietakoa da: ezin du objekti
bo/subjektibo lehiakidetasunaz duen komentzimendua baz
tertu, ez eta kultur gune erdieuroparretako kulturalki aktiboa
den judutar izaera alderatu ere.
IZAKIA ETA POSIBILITATEA. Hau erabakiorra da, bai
aldi hartako intelektual/artisten (ortodoxo nahiz heterodoxoen)
ezaugarri asko ulertzeko, bai Benjaminek oinarririk gabeko
etorkizunerako joerarekiko duen errefusaren oso alderdi «sui
generis»ak ulertzeko. «Progresu»aren kritika topiko marxiar
ia generikoa baldin bada, Benjaminen kritika hori, bere erroan,
gizakiaren arrazoi historiko propioagatik baino bere tinkota
sun esentzialagatik izateak ez du gauza bera esan nahi. Hau
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da, izatearen eta izatera iristearen artean, historikotasuneko
arrazoi osoa agertzen da; aitzitik, izatearen eta bere forma
ziozko edo irudipenezko adierazkortasunaren (edo adieraz
pen horren muga murriztu edo erreprimituaren) artean, hege
lianismoak eta Benjaminen teologismo laikoak beren ulerga
rritasun osoa dute.
1

JASOTAKO TXARRA... Positibista sozialdemokrata
haientzat, pragmatiko liberal eta sozialdemokrata hauentzat,
helmuga paradisua da beti . Benjaminentzat berriz, lehenik
agertzen dena galtzaileen hondamendi eta porrot unibertsoa
da, ondoren edenera iritsiz, hots, lehen ikusketariaren baina
halaber lehen galtzailearen egoitzara. Denbora homogeno eta
hutsari, «denbora-orain» baten kontzeptua kontrajartzen
zaio: positibismo historizistaren kontrako historia. Hauek ira
gana izan den bezalakoa ezagutzea bilatzen dute eta beren
balizko metodo arrazionalak darabiltzate. Ez dago galtzaile,
mutu, gizen, itsusientzako lekurik. Iraganak berak ditu bere
interpretaziorako gakoak. Baina era berezi batean ditu.
2

————• PORROT BATEN HISTORIA. Benjaminek ara
zoetatik abiatuz edo oraingo unearen -zerbaitengatik eta
ikuspegiren batetik beste une hura berreskuratu nahi duen
unearen- funtzioan bilatzen du iragana. Ezin da ezer ikusi
izan zen bezalakoa. Hori dela eta, «denbora-orain» delakoak
egungo beharren funtzioan interpretatzen du iragana, conti1.————•«hilak esnatu, paradisutik datorren haizea, zeruraino heltzen
diren hondamenen ekintza...».
2. «helmuga jatorria da», zioen Karl Krausek 14. tesian.
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nuum historizista hori puskatzen du eta osotasun horrek
ezinbestez karakterizaturik egon behar duela erakusten du.
Eta ikuspuntu honetatik, bere adibideak bilatuko ditu. Bada
historialarien denbora bat, «Behin batean» motakoa, non
egitateak historia uniformeekin berdintzen diren beren errea
litate eta irrealitate berean. Benjaminen ustez, historia gauza
guztien iraupenaren zati bat da eta gainera, gertakizun batek
bere egungotasuna izan zueneko lekua.

————• une desberdintzaile hori, jarraikeraren hausketa
hori, historia berriz ere hasten dela, jarraikortasunik ez due
la, birjaio egiten dela, egindakoaren garrantziaz jabetutakoan
iraganez betetako orainaldi batean besterik gertatu ezin dela
ohartaraztea. Iraganaren berrantolaketa adierazlea orainaldian.
Justifikatzailea baino, barnebiltzailea, egituratzailea izan
nahi duen berrantolaketa alegia.

SUBJEKTU GEZURTATUA

————• EPISTEMEAK, GIZAKIAK. Hala eta guztiz ere
historia berreskuratzeko posibilitate hori, orainaldia, batera
garria al zen une horretan Europan gertatzen ari zenarekin,
Benjaminen buruhilketa propioarekin, porrotean lortutako ga
raipenarekin -zeinak garai haietan Nuremberg-eko fartsa gain
ditzen zuen-, garaipenean jasandako porrotarekin -Yaltan ger
tatzen ari zena eta munduari asedura arte azaldu zitzaiona,
Gerra Hotzaren bitarteko denboran-, 60 eta 80ko hamarka
detan hedatutako sakontasun mugimenduarekin? Was ist
der Mensch? galderaren baikortasun humanista kantiarra98

ren atzetik, gizarte zientzien edo giza zientzien ugalketa bat
etorri zen: soziologia, etnologia, antropologia..., baina aldi
berean zientzia hauek epistemearen hainbat zientzia ekarri
zituzten, zeinak azken batean subjektuaren eginkizuna za
lantzan jartzen zutenak ziren. Kuestionamendu erradikalago
batez, bere depresioa letretako campus yankeetan lantzen
zuen eta itsuturik errepideak hartzen zituen belaunaldi bat
zuela esnatu zen USA 50eko hamarkadaren amaieran.

————• DISKURTSOA ETA GAUZAK. Zer gertatzen da?
Errepresentazioak eta izateak topo egiten duten lekuan, itxu
raz gizakiak azaldu beharko lukeen lekuan, «ezer baino hobe
to», gizaki hau kanpora bidaltzen dela alegia. Izan ere, argi
eta garbi agertzen dena Diskurtso Maiestate Hori da. Dis
kurtsoa errepresentazio autonomizatua den heinean. Len
goaiak gizakia izkutatu, gezurtatu edo berriz ere beregain
hartzen du. Horrela, historiak beste pauso bat ematen du;
lehen gizakiaren naturarekiko nagusitasuna esan nahi
bazuen, azkenean orden linguistiko/adierazle bat giza
kiari berari nagusitzen zaio. Diskurtsoak errealitate soziala
eraikitzen du. Diskurtsoa, bere generatibotasunean, errefe
rentzia antropogeniko oro erabat aldera dezakeen funtsa-or
den batekoa da.

————• FINITOTASUNA. Foucault-ek dioenez, halako
batean gizakiaren historia bere finitotasunaren, lengoaia
ren edukin positiboen, lanaren eta bizitzaren historia
bihurtzen da. Proposamen dualista batetik iseka egiten dion
bizitzaren historia da ordea, eta horrela, gizakia bere gorpuz
tasunaren egian berraurki zitekeela zirudienean, bertan bio-
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logikoa besterik ez dagoela gertatzen da. Hala ere, finitota
sun honek bere barnebilketa posiblearen esparruak gainezka
tzen ditu . Infinitoaren ilusioaz aske -infinito honen au
rrean edo infinito honetatik bere finitotasuna bilduta (eta...
jasota?) zegoelarik-, gizakia bere posibilitate propioaz deu
seztatuta geratzen da. Posibilitate teoriko honek «antihu
manismo teorikoa» deitutakoa goreneratuko duelarik.
1

————• Foucault-ek dioenaren arabera, metafisikare
amaiera pentsamenduan eta berandu samar (XVIII. men
dean) izan den gertakizun konplexu baten seinale da. Giza
kiaren agerpenaz ari gara. Bere gorputzaren, bere lana
ren, bere lengoaiaren egitate guztiz harrigarria inposa
tuz sortzen den gizakiarena. Metafisika, gizakia bere prin
tzipioak menperatzen duen eta bere ekoizkinak ihes egi
ten dion lan baten bihotzean dagoenean amaitzen da;
gizakiak bere pentsamendua gizakia baino zaharragoa
den (bere esanahiak menderatu ezin dituelarik, nahiz eta
bere hitzaren ekiteak esanahi hauek bultzatzen dituen)
lengoaia baten tolesduretan ipintzen duenean; baina,
funtsean, gure kulturak gure modernotasuna ezagutze
ko darabilgun muga igaro du, finitotasuna bere baitako
erreferentzia amaitezin batean pentsatu deneko egu1. Foucault-en ustez, iraganean finitotasunaren ideia edo kontzeptua
positiboki zehazturik zegoen, infinitotik abiatuz egiten baitzuten. Ho
rrela gorputzak, beharrak, lengoaiak eta ezaguerak zehaztapen argi
bat izan zezaketen; baina infinitoaren ideia galtzeak zehazgabetasun
batera eramaten du bizitzaren, ekoizpenaren eta lanaren positibota
sunean, bere koerlazio negatiboak bezala ezagueraren izaera mugatua
sortuz.
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1

nean . Norberaren naufrago horrek nola aurkitu ahal izango
du berriro ontologia garbitzaile bat? Foucault-ek antropolo
giaren sustraiak desegin beharra aldarrikatzen du. Gauza zera
da, gizakia norberarengandik askatzea dagoeneko munduko
erresumako nagusia ez dela jakitean eta giza zientziak jakin
tzaren espazioko bitarteko arriskutsuak besterik ez direla ja
kitean (asmo unibertsalekin baina beti bigarren mailakoa,
zalantzazkoa den izaera batekin, eta estatutu metafisiko ba
terako irrika faltsuekin).

————• Antzeko zerbait esan zuen. 1929 aldera M. Hei
degger-ek «Kant und das Problem der Metaphysic» ze
lakoan. Kantek metafisikaren funtsa egiten saiatzea gizakiaz
galde egitea zela planteatzen bazuen, agerkunde ontologikoen
filosofoak askoz ezkorragoa zen zerbait aurkitu zuen . On
doretzen duen arabera, giza zientzien bidez inoiz ez da
hainbeste jakin gizakiaz baina era berean, inoiz ez da hain
gutxi jakin gizakia denari buruz, gizakia ez da inoiz izan
gure garaian bezain problematikoa.
2

1. Gizakiak behin-betiko irudi gisa finitotasuna dauka. Gizakia, on
tologikoki mugatua den izakia da eta jakintza moderno osoa bere fini
totasunari betirako uztartua dagoen gizakiaren aurkikuntzaren zei
nupean ezarrita dago. Gizakia, egia murriztua da. Nola irten ahal
izango da amets berri honetatik? Gizakia dogmatismoaren ametsetik
irten eta antropologiaren ametsean sartu da. (Foucault, «hitzak eta gau
zak»).
2. «gaur egun -dio Heidegger-ek- antropologiak gizakiari buruzko egia
bilatu ezezik, egiaren (orokorrean) esanahiari buruz erabaki nahi du»
(Heidegger)
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1

————• Arazoa honako hau da: zer jakin daiteke? .

SUBJEKTUARI BURUZKO PROPOSAMEN BERRI BATEN GAINEAN

————• ZERI BURUZ HITZ EGIN. Baina zein egiari bur
hitz egiten da, jakitea beharrezkoa izanez gero? Gauza bat
da egia osotasun gisa pentsatzea eta bestea egia gabeziaren
alderditik, gainezkatzen duen desiraren alderditik pen
tsatzea, egia honek bera aipatzen duen subjektua gai
nezkatu eta ikerlaria, historialaria, bidaiantea eta analis
ta bezainbeste harritzen duelarik. Gure artean, egia ez dago
inoiz lehen, ondoren baizik, a posteriori. Egia gure lan es
parrura dator, beti ondoren eratzen delarik. Etortzen den zen
tzu bat baldin badago ere, subjektuaren ekoizpenean ez
dago benetako intentzionalitaterik.

————• Zentzu ekoizpena badagoela esan daiteke, ez orde
subjektuaren intentziozko interbentziorik ekoizpen horretan .
2

1.————•«Erlazio nartzisistaren erbestea, bere subjektu gisako ibilbi
dea hasi ahal izateko baldintza dirudien erbestea. Ediporengan pentsatzea,
zeina, bere jakinmina dela eta, azkenik tronutik erbesteratzen duten,
ikusmena galtzen duen. Aldi berean ordea, erbeste hau (intzestuzko tro
nu-erbestea) subjektu gisako bere gizaki izaeraren mailan egongo litza
tekeen ibilbidea hasi ahal izateko baldintza izango da». (Massotta, O.).
2.————•«Azterketarekin jarraituz gero, harritzen nauten pentsamen
duetara heltzen naiz, neure baitan ohartu ez nituenak, urrunak ezezik
desatseginak zaizkidanak. Horrexegatik hain zuzen ere adorez egin nahi
nieke eraso baina azterketan zehar igarotzen den pentsamendu katea
gupidagabe inposatzen da» (Freud)
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Hori dela eta, lengoaiaren teoria instrumental batek ez du ba
lio subjektibotasunaren gaia ulertzeko. Freudek egindako inkon
tzientearen aurkikuntzaren hedadura kopernikarra, subjektuagente baten posizioa nahiz subjektu-sintesi batena -filosofia
klasikoaren puntu nagusiak- zalantzan jartzean datza. Lap
susa, txistea, sintoma, ezin dira ulertu lengoaia subjektu ba
tek bere asmoak adierazteko tresnatzat hartzen duen eredu
batetik. Baina Benjamin eta Foucault-en analisia, eta lehena
go Marx, Saussure edo Tarabukin-ena zera da, hots, hitzak,
keinu ekoizleak, aztergai dugun subjektuaren bereiztasun
horrek alegia, balioa galtzen duela.

————• sintesizko ni horrek (elaborazio primarioko nijakintzat emanik, lapsus, txiste, amets eta sintometan: kon
dentsazioa, desplazamendua, ordezkaritasunarekiko kontsi
derazioa, etab.), elaborazio sekundarioa ekoizten du: lehena
inkontzientetik abiatzen da eta bigarrena Ni-tik . Koherenti
zatu, arrazionalizatu eta hutsuneak betetzen dituen elabora
zioa: Ni-aren sintesi-iharduera horretan elaborazio sekunda
rio gisa diharduteri erresistentziak. Horri jarraiki, Ni-a sinto
ma bat da.
1

1.————•«Inoiz ez dago Ni gabeko subjekturik, hots, erabat osotu
tako subjekturik, baina hauxe da hain zuzen aztertzen ari den subjek
tuarengandik lortzen saiatu behar dena beti. Azterketak subjektu bat
beste subjektu batekin elkartzen duen benetako hitz batera jo behar du,
lengoaiaren hormaren beste aldetik. Subjektua eta benetako Beste ba
ten arteko azken erlazioa da (espero ez den erantzuna ematen duen eta
azterketaren amaierako puntua definitzen duen Bestea hain zuzen)»
(Lacan)
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SARRERA GISA: HIRU ARDATZ.
SUBJEKTUEN MUGAN. HIZKUNTZA ETA PSIKO...
1

De nobís ipsis silemus . Whitman-ek obra/autore
publiko elkarrizketaren garrantzi handiko berrikuntza hori
planteatzen du . Artelekuk gaurkoan planteatzen digun «sub
jektuaren heriotza»ri buruz galdetzen du. Semiotikoki anti
humanismo teorikoa burutu nahi duen psiko(pato)logia ba
ten legezkotasunari buruzko galdera egin beharko litzateke.
Alde batetik, Bacon-en aipamenaren atzean izkutatzen den
ukapen sakona: ez dago subjektuarentzat lekurik, subjek
tu horren sakontasuna dagoen tokian hitza hain zuzen
ere gelditu egiten baita. Mistikan bezalaxe. Bestetik, Nietzs
cheren ohiuan laburtzen den proiektua ez den beste proiektu
batetik ihes egiteko ezintasuna: ohiu hau jadanik hitza geldi
tzen deneko ataria delarik. Bata eta bestearen artean, diskur
tso eskuragarri baten isiltasuna: ez dago gehiago hitz egite
rik besteen lengoaian. Baina besteek, hain zuzen ere arao
baten antzera izuaz babesten zituen Ordenaren izena asmatu
2

1. Bacon de Verulamio.
2. «Zatoz», esan zuen nire arimak, idatz ditzagun bertsoak nire gorputza
rentzat (bat baigara), heriotzaren ondoren modu ikustezin batez itzultzen
banaiz edo handik denbora luze batera, beste esfera batzuetan, nire kan
tuak hara zuzentzen baditut, berriz, adiskide talde batengana (lurrari,
zuhaitzei, haizeei, olatu zalapartariei egokituz), beti alaitasun irribarrea
gorde ahal izan dezadan, nire bertsoak betirako ezagutuz, hemen eta
orain arima eta gorputzaren alde sinatu eta haien aurrean nire izena
ipintzen baitut.../.. (Walt Whitman).
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behar izan dute: Erotasuna. Baina era berean, beste Kultura
mota berri bat azken batean (7) .
1

•J.

Ecce homo!
Nietzsche
Dena den, gizaki hau bera izango da ukapen errepikaezi
naren bidez soilik lortuko dena. Marxengan bezala, beha
rrezkoa da esentzien desbilbadura burutzea erreal zehatzaren
jarraikako jarioa lortu arte. Erreala den hori ordea, zentzu
gauzatu gisa nabarmentzen da. Halako batean etika eta este
tika lengoaiaren arauetatik ihes egiten duen transzendentzia
batean elkartuko balira bezala, lengoaia honek finkatu eta
azkenik ukatzen dituelarik.
De nobís ipsis silemus.
Bacon de Verulamio
Hala eta guztiz ere, une honetan, kontzeptuaren egitura
teknikoaren ondoren, diskurtsoak urratzen den «ni neu» ho
rri egin nahi dio aurre: ezinbestez errealizatu eta bestetzen
zaituen ispilu bati aurre egin. Utz iezazkiguzu defentsak:
guztiak galtzen dira ibilbide horren beharrean. Sebag-engan
1. Nietzsche gizakiak honako hau idatzi zuen: «Historiaren joko handia
zera da, nork eskuratuko dituen erregelak, nork beteko duen erregela
hauek erabiltzen dituztenen lekua, erregela hauek perbertitu, aurkako
zentzuan erabili eta inposatu zituztenen aurkako bihurtzeko nor mozo
rrotuko den, aparailu konplexuan sartuz nork jarriko duen martxan men
peratzaileak beren erregela propioez menderatuak izateko moduan» (Ge
nealogía...).

105

bezala, hil baino zertxobait lehenago. Agian Besteari buruz
hitz egin, edozein defentsatik erabat urrundurik. Hortaz, hitz
egin dezagun.
HIZKUNTZ UKAPENA
Lan handi orori lengoaiaren bilbe dentsoan murgildurik
ematen zaio erantzuna, ezinbestez. Hala ere, kode handien
krisi handiarekin egiten dugu topo eta hauek ordez ditzakee
nik (beren errealitateak transformatuz) nahitaez ez dago. Er
lijioa, politika, Artea, Zientzia... alde batera utziko ditugu.
Bestalde, lengoaiaz ezagutzen dugu bederen bere barrutiko
dentsitate ikaragarria: ez esanahiaren eta/edo sinbolizazio
aren planoak soilik. Objektuetatik errito eta mitoetara, egoere
tatik ekoizkortasunik harrigarrienera, elkarrekintzatik komu
nikazio ezarik basatienera.

KRISIA. Desjabetutako gorpuztasun baten dramari eran
tzuten dioten kode krisiak, zeinak politika eta erlijioari, fa
milia eta fabulei, maitasun eta adiskidetasunari ere badagoz
kien, gizarte eta lanari edo estatuaren Moloch delakoari be
zainbeste. Eguneroko bizitzan, gizakia eratzen duen (jara
monik egin gabe) lengoaia. Dena biltzen duen boterearen
egitura baten diseinua. Lengoaiak gizakia ezartzen du bai
na aldi berean, sorkuntza mugimendu berean, gizakiari
aurka egiten dio, ezgaitu egiten du birnaturalizatu arte.
Hortaz, hemen ere beharrezkoa da ezinbestez berarengandik
hastea.
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BESTE ERREALITATE BAT. Orain arte, sistema des
berdinetako boterearen izkutapena ikusi dugu, sistema hauek,
guztiraturik, boterea errealizatzen dutelarik: mezuen, balo
reen, objektu-zeinuen, zeinu-funtzioen, zeinu-mitoen siste
mak. Hegel, Marx, Saussure, Nietzsche, inpresionistak, sin
bolistak... Lacan-ek subjektua eratzeko sistema-zeinuaren
aurkezpena burutu nahi du eta irudimenezkoa denetik sinbo
likorako igaroaldi gisa egiten du, bi plano horien egitura
bera sortzen duena gehiturik. Edo adierazlearen mundua
ren eraketan (esanahiaren munduaz harantzago dagoen
edo honen aurretikoa den unibertso gisa) amaituko diren
(edo ahal duten, edo behar duten...) bi mundu aipatu behar al
ditugu? Mundu honetan «errealak» jadanik ez du leku pro
piorik, «erreala» hitz egiten den «hori» baita eta, beraz,
oraindik izan baldin bada ere, jadanik erreala ez den zer
bait. Hau da, ez da gizakiek uste duten erreala, gizakia gai
nezkatzen duen hori baizik.
HUTSAK. Nietzscheren asmoa, balorearen egiazko le
gegilea izango den, balore oro baloratuko duen, bizitzari
bizitzeko aukera berriak zabalduko dizkion gizaki bat da.
Bere ohiu itxarogabetuan galtzen da ordea. Idoloak bota,
Botere eta Betebeharraren presentzia tinkoak eraitsi. Baina
orduan, «zer esanahi izan dezake erotasunak moraltasuna
ren historian»? edo «lilurak»?. De nobis ipsis silemus...
Jainkoa hil egin da. Baina gizakia?, non geratu zaigu
gizakia? Minarentzat ez dago kontzepturik: moraltasunaren
ideologia zaharren kategoria negatibo edo positiboak beste
rik ez. Artaud-engart bezalaxe, sufrimenduaren sekretuan
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murgildu nahi izatea disoziazioari aurrez aurre begiratzea
da, hots, erotasunetik inoiz ez itzultzera arriskatzea. Izan ere,
aldez aurretik beharrezkoa baita erotasunean sartzea edo, hobeto
esanda, beharrezkoa baita erotasuna ezagutzea. Eta hau nobis
ipsis silemus horren hasiera da. Artea ere bai? Edo batez
ere artea izateagatik?. Lan handi orori lengoaiaren bilbe
dentsoan murgildurik ematen zaio erantzuna, ezinbestez.
Baina hitzak mintzatzeko balio al du? Saia gaitezen:

POSIZIOEN AIPAMENA
ZERI BURUZ HITZ EGITEN DA. Kontzeptuen defini
zioa: objektuaren definizioa. Zergatik da auzia Adierazlea,
eta Adierazlea, errakuntza eta/edo iruzurrerako bidea den
heinean? Ez al da gehiago erakarpena? edo «nor den Nagu
sia hemen»? Ez al litzateke komenigarriagoa izango seman
tika atzematea? Ez al da gehiago Adierazle, forma, irudi,
Interpretatzaileen... zirkulazioa? Ez al da gehiago Egia? .
Zeri buruz hitz egin nahi dugu autorearen heriotzari buruz
hitz egiten dugunean?
1

1.Ez natzaizu zoriontasunaz ari;
On eta txar oro.
Nik nahi dudana zorabioa da,
Eta nire bizitzaren esentzian
Gozamen urduri eta mingotsa.
Aldatu eta nireganatu.
Gorrotatuz hazten den maitasuna.
Zoriontsua ni, osorik
Arima, jakintzarako itxia,
Gizadia nigan biltzen badut
Beste emozioetara zabaltzen dut;
Eta, azken finean, berak bezala,
Gizakiak gozatu eta pairatzen duena Kontra jo, leher egin eta
Pairatu eta gozatu nahi dut.
eztanda egiten badut!
Nire errainetan sentitu nahi dut
(Goethe, W. «Fausto»).
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EGIA ETA ERRAKUNTZA ERREGIMENA. Esanahia
sortzen deneko espazioa definitu behar da. Eta espazio ho
rren barruan, «esanahi» eta «zentzu»aren artean, «objektibo
tasun» eta «erreferentzia»ren artean, «intentzionaltasun»
eta komunikazioaren artean bereizketa egin. Adierazlea ma
teriala dena da (zera ulertu nahi dut, hots, Adierazlea «arra
zoiaren proiektua» -arrazoi zientifikoa, plastikoa...- erregu
latzen duten prozedurei jarraiki antolatutako materia oro dela).
Lacanek Adierazlearen eremua definitzen du eta «egia eta
errakuntza erregimen» terminoetan egiten du. Zer ulertu
behar da adierazpen honekin?, izan ere metodoz hitz egin
behar baita . Nolanahi ere, halako batean Saussure zaharra
erabat ezgauza bihurtuko balitzaigu bezala da: ez dugu ezer
tarako behar esanahi edo errepresentazio ordenik. Zuk
gezurra esaten didazu eta nik gezurra esaten dizut, esan zuen
lasai. Zer egingo dugu orduan?, erantzun nion. Ez dakit,
erantzun zidan: isil gintezke. Bai, ondo dago isiltzea; baina
jolastu ere egin genezake. Zertara? Hitz egitera...
1

Guk bitartekotasun komunikatibotik abiatuz esanahiari
buruzko azterketarako bide bat -subjektibotasunaren Teoria
baten osagarri gisa- proposatu dugu, zeinaren ardatzak ho
nako hauek diren :
2

1. Metodo oro fikzio bat da eta soilik frogatzeko da ona... (Mallarmé, S.
«Notas»).
2. Hala eta guztiz ere, gogora dezagun badazpada ere Bachelard-ek
esaten ziguna: «Zientzien filosofia [eta beste edozein prozedura herme
neutiko, gaineratu beharko litzateke beharbada], filosofia banatu gisa
definituko dugu. Alderantziz, pentsamendu zientifikoa ondo antolatu
riko sakabanaketa metodo gisa eta azterketarako oso metodo fin gisa
aurkeztuko zaigu sistema filosofikoetan masiboki pilatutako filosofema
desberdinentzat» (Bachelard, G. «Episthémologie»).
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.
.
.
.

Intentzionaltasuna. mundua aurkitzera joaten da.
erreferentzia; esparru bat mugatzen da
objektibotasuna; itxuraketa bat eraikitzen da
(Komunikazioa) = (Subjektibotasunari buruzko T.).

bide hau nolabait ere ondorengo hiruangeluaren garapenean
azaldu dugu:

I
S

O

E

.ZENTZUAREN TEORIA BAT. Irakurketa estrukturalis
tan, psikoanalisia esanahiaren teoria batean datza, Inkon
tzientetik edo «aieru» gisako subjektutik bereiztezina (La
can) . Dena bikoizten da zientziaren eredu baten beharrare
kin: Gogamenaren «edukinen» gainean baino arrazoiaren
iharduera eratzailearen gainean oinarri daitekeen kontzep
tuen epistemologia hain zuzen. Eta honek hiru alderdi edo
plano eztabaidagarrietara jotzea dakar:
1

. erreala
. irudimenezkoa
. sinbolikoa eta hiruren arteko erlazioak
1. Poetaren ahotsa, berea da eta ez da berea. Nola deitzen da, nor da nire
diskurtsoa eten eta esan nahi ez nituen gauzak esanarazten dizkidan
hori? (Paz, O. «El arco y la lira). Aieruz, (berak) ez baitu esaten; (bera)
gabe ordea, ez dago esaterik.
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Erreala baieztatu egin ohi dugu; irudimenezkoa azpiekoizkin gisa hartzen dugu eta sinbolikoa berriz, elkartrukaketa
sozialetik datorrenetik gauzarik estatikoen gisa agertzen zaigu gehienetan. Egiaz, erreferente Adierazien errealismo baten epistemologia baten gainean dihardugu behin eta berriz.
Gauzak beren izen errealizatuak direla uste dugu.
.LENGOAIARI BURUZKO FILOSOFIA BAT. Hizkuntzalaritzan (agian lengoaiari buruzko filosofian esan beharko
genuke), Lacanek diskurtsoaren azterketari emango dio lehentasuna, Hegel eta Heidegger-en eragin filosofikoetatik.
Hitzaren ordenekoa den orok ez du zertan Sinbolikoaren
ordenekoa izan beharrik (=erresistentziak, defentsak, irudimenezko afektuak). Baina honek beharbada zera esan nahi
du, hots, sinbolikoa ez dela nahitaez adierazi sozialaren,
errepresentakorraren ordenekoa. Eta honek ondorio garrantzitsuak izango ditu erregistro artistikoan. Gure ustez, ezin
da esanahiaren bidea (azken batean giza Ekosistema den bidea) atzeman aldez aurretik ondorengoa argitu gabe:
1

.
.
.
.

irudimenezkoa/sinbolikoa
esanahia/komunikazioa
esanahia/zentzua
erreferentea (¿=?) erreala
.../...

1. Hitzak, hitz baztertu eta murriztuak eta besteen hitzak izan ziren
orduek eta mendeek utzitako oroimen pobrea (Borges, J.L., «El inmortal»).
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.PRESENTZIA ADIERAZLEA = AUSENTZIA ERREALA.
Hau da, zertaz hitz egiten ari garen jakin behar dugu. Baina
honek nahitaez lengoaiaren sorrera berarekin zer ulertu be
har dugun galdera dakarkigu . Horretarako, garrantzitsua da
hainbat alderdi agertaraztea:
1

.ez dugu uste objektu erlazioa aztertzea «arrunta» de
nik (hau da: «naturala» al da objektuaren aurkikuntza?
objektua beharrezko aurrerakina al da?); hauxe da sub
jektuaren gaiak planteatzen duen arazo bakarra;
.dena dela, dirudienez zailtasunak puntu nagusi batean
planteatzen dira: objektua ez dago. Behar bezala uler da
din: objektua ez da erreala. Lacanen ustez, dena erlazioan
datza. Hala ere, hau argitzen ez bada, jarrerarik legezkoe
na Semiotika «psikologizatzea» eta «egintzaren psikolo
gia» batean (= intentzionaltasuna + errealismoa) edo «fe
nomenologia» transzendental batean (= intentzionaltasuna,
intuizio soila = aurretiazko esentzia objektiboa) amaitzea
da. Intentzionaltasun ez eraikitzaile batek ordea, ez du
errealismo mekanizistatik ateratzen .
2

1. Ez da suposatu behar kudeaketa freudiarra zentzuaren interpretazio
baten eta erresistentziaren edo oztopoaren dinamika baten osagarria de
nik; giza zientzien bide beretik baina begirada aurkako norabidera jarrita
jarraitzean, kontzientziaren edukinak egituratzen diren edo, hobeto esan
da, gizakiaren finitotasunean zabalik dirauteneko unerantz abiatzen da
(definizioz eskuraezina gizakiaren ezaguera teoriko ororentzat, jarraikako
ulermen ororentzat -esanahi, gatazka edo funtzio terminoetan-) (Foucault,
M. «Las palabras y las cosas»).
2. Proposamen artistiko Adierazle eta ez adierazi batek, ez al ditu kode,
«kontsumo» edo industria kultural, errealismo, formalismo, etab.i buruzko
nahaste guztiak erregistro desberdin batean lekutzen?
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.BERRERAIKUNTZA SEMIOTIKOA. Zentzuzko eraikun
tza objektiboa eta bere «berreraikuntza» analitiko eta/edo
terapeutiko edo kritikoa (=berreraikuntza interpretazio
gisa) bereizi behar dira. Hemen interesa duena zera da, be
rreraikuntzaren objektua erreferentziaren zein planotan koka
tzen den jakitea alegia (eta, jakina, guk ere planteamendu
semiotiko soila gaindituko duen irakurketa epistemologiko
batean pentsatzen dugu).
.Honako hau esaten digute: Adierazia ez dago inoiz he
mentxe bertan= «hor dago», baina era berean, «beste
toki batean dago». Beraz, testua ausentzia bikoitz batera
bidaltzen gaituen Adierazle bat da:
a. Objektu «ondorio»arena.
b. erreferente intentzionatuarena.
Hau da, ondorio gisa berez Adierazlea ez den zerbait izan
arren bere menpean dagoen zerbait ematen du eta era be
rean, erreferentearen ausentzia dagoelako agertzen da Adie
razlea. Adierazlea, ausentzia baten tokian dagoena da.
ZENTZUAREN NAHASTEAK. Zer esan nahi dute adie
razpen hauek? Esanahi/zentzu edo komunikazio bereizke
tarako eskari argirik ez badago, Adieraziaren «lekuta
sun bikoitza» ulertu ezin dela pentsatzen dugu. Adiera
zi abstraktu bat, hots, esanahi ordezgarri baten abs
trakzioa izendatzen duen Adierazi bat, testua den zentzu
osotasuneko faktore egituragarri gisa azaltzen da soilik.
Dena den, horrez gain zentzu hori testuaren «ondorio»
113

gisa soilik uler daitekeen objektu bat da. Hortaz, testu
adina objektu izango al dira? Bada, zorrozki, bai: eta
honek zera dakar, hots, objektuen arteko erabateko or
dezgarritasunik ez dagoela baina, era berean, erabate
ko bateraezintasunik inoiz ez dagoela. Hala ere, testu
desberdinen izendapena bera denean, erreferentea ere
(bere egiturazko determinatzaileetan) bera da. Horrela,
esandako hau, erreferentzia «bidea» beti naturalaren
Bestea, Naturaren Bestea dela dioen baieztapenaren ba
liokidea da . Hala ere, subjektuaren zergatiari buruz
1

1. SEPPUKU - samuraiari delitua xahutzea edo zaintzen duenari berare
kiko lotura agertaraztea ahalbidetzen dion errito-buruhilketa; baina bi
kasuetan, eta batez ere, familia abizenari jarraikortasuna emateko auke
ra: Izena heriotzaz harantzago.
SEPPUKU - Beste batengan izan, beste hitz baten bidez eta, agian, beste
irrika baten bidez (Izena hedatzeko irrika) izatea ahalbidetzen duen sakri
fizioa. Tradizioari jarraiki, gizakiaren boterea legearen botere bihurtzea.
Baina, oh, bizitza!, han «deabruak muturra sartzen du» gure ustez erre
pikapenaren ekitean, hots: hilotza egunero desobiratzea, deabruak (de
abrua izaki) bai baitaki (eta hementxe dugu paradoxa) izateko ez dagoe
naren ordenean behar dela izan (hitzean besterik ez).
Itun faustikoa: -zein boteretsua den desira! Eta nik goza zitekeela, jakin
tza hor zegoela eta aurkitu besterik egin behar ez zela eta, are gehiago,
Horren oroimena izan zitekeela pentsatu: baina ez dago itun posiblerik,
ilusioak besterik ez ziren.
- HARA(KI)RI, Bachelard edo bere «izpirituak», galdera hau planteatzen
digu errieta gisa:
- zer da, gizakia ala Izendatzen duen hitza?
Ezinezko galdera subjektu zatiturik gabe, zirriborro edo barradurarik
gabe. Zein SEPPUKU izugarria nartzisismo ororentzat! (Franco, A. O.
«Hara(ki)ri», Grimson-ek aipatua).
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galdetzen dugula dirudi: testuaren generatibotasun adie
razi baten aurrean gaude eta autorea eraikuntza horre
tatik baztertzen da ala berreskuratzeko aukera al dago
beti...?
ZENTZUAREN ONDORIOAK. Hala eta guztiz ere,
«objektu-ondorio»ak horrez gain beste zein «ondorio» dakar
tzan planteatzen ez bada, honek ez du gehiegizko garrantzi
rik. Bere harreran (eta Bestearengandik eta Bestearentzat hitz
egiten da, nahiz eta Beste hori, noizbait, subjektu hiztunaren
beraren «gogoeta» izan daitekeen), «ondorio-objektu»ak
Adierazleak, Interpretatzaileak, errepresentazioak, afektuak,
ekintzak... dakartza . Eta honek, guztiz ideologizatutako «go
gamen» terminoa edo beste edozein antzeko balizko kanpo
ratzea ahalbidetzen digun neurrian dauka bere garrantzia.
Izan ere, hemen ez gara erreferente idealistei buruz ari, joka
bidea eratzen duten faktoreei baizik. Erreferentea, zatika
1

2

1.

Hitzak hitza oroitarazten du, hitzari erregutu, dei egiten dio.
Mundu, irudi, pertsonaia, afektua.
Testu, testuinguru, serie, erlazio, katea.
Besarkada, lotura, kontaktua.
Zu eta zure hitzekiko dudan beharra.
Ni eta nire hitzekiko duzun beharra.
Zure jabetza nire esku.
Eta munduaren birsorkuntza hitzetan
(Grimson 1)

2. Nire ustez, zatia da bizi garen eta gu geu gareneko errealitate mugikor
hau hobekien islatzen duen modua. Zatia, hazia baino, partikula da.
Testu bat, erlaziozko ehun bat da (Grimson-ek aipatua, Paz, O.).
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bada ere, proposamen Adierazle batetik «harrapatu» egiten
da eta honek tentsio «subjektibo» aniztun bati dagozkion
formazio objektiboak dakartza. Dena dela, erreferentearen
harrapaketa objektal horrek ez ditu perspektiba guztiak era
bakitzen.
JATORRIZKO ESZENA: HISTORIAREN AURKA? Ja
rraian jatorrizko «eszena» baten tesia baiesten da, eskema
nagusi honek, bere berregituraketetan zehar eraketa-dialektika
osoa sortarazten duelarik. Maiz esan dugun bezala, kasu ho
netan lengoaiaren anbiguotasunak ezezagutza positibista bat
estaltzen du: Historiaren ahanztura (edo ukapena) alegia.
Funtsezkoa dena izkutatzen duen ahanztura (edo ukapena):
subjektuaren prozesu eratzailea hain zuzen. Eta agian, agian,
beste zerbait . Hau da, aurrerago aipatu dugun a posteriori
delakoa, zeinak ondorengoa esan nahi duen, hots, Egiak ez
duela Adierazle batek egitate batekiko duen fideltasunarekin
zerikusirik, Adierazle batek esanguratsuki esparru bat, erre
gistro bat, eszena bat, periplo bat... egituratzeko duen auke
rarekin baizik. Egituraketa honek bere ondorioak zentzuaren
planoan eskainiko dituelarik.
1

FABULA ANTROPOGENIKO SORTZAILE BAT
.SUBJEKTUA, BESTEAREN EKOIZPENA. Fabula zien
tifiko bat konta dezakegu: subjektu psikologikoaren jaiotzari
buruzko fabula alegia. Esan dezagun zertan datzan: Komeni1. Pentsamenduan dagoen zuloa ezin du errealitateak estali («Pensa
mientos descabellados»... norenak?)
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garria da ez nahastea, hitz egitean aipatzen den subjektua
bere baitan organikoki materializatua baina «genetikoki» ze
haztu gabe dagoen gizabanakoa eratuko den subjektua baita.
Eta zehazgabetasun hau puskatzen duena (irudi grafiko
batez esatearren), Bestearen ihardueraren eskusartze sin
boliko eta sinbolizatzailea, irudimenezko eta desiratzai
lea, aktibo eta teknikoa da: haurraren lotura-subjektuak
bere iharduera propioa «prestatzen dio», iharduera be
reizgarri gisa baina era berean iharduera eragile gisa
(iharduera prestatzaile, eratzailea den neurrian). Zein erre
sumatakoa da lege baterako aukera oro nahasten duen tar
te arkaiko eta arkaikozale hori ?
1

.FILIAZIO ERATZAILEA. Fabulazio psikologiko osoa
«jatorrizko eszena» horrek burutzen du, zeina bestalde bes
te errekurtso semiotiko psikologiko batekiko desberdina den:
«erlazio objektalak» izenekoekiko desberdinak alegia. Hau
rra, jaiotzean, filiatu eta afiliatua izateaz gain, afektu, emo
zio, behar, desira... sare batean lotuta geratzen da, subjektu
afektatu, desiratu, behartu... gisa kokatuta geratzen delarik.
«Afekzio» hori eratzailea da, antolatu, erlazionatu, baloratu
egiten baitu, eta ez edozein modutan gainera: haurrak bere
iharduera lehen erlazio horietatik abiatuz antolatzen du. Hau
rra, edukin sistema baino, formalizazio eta eragiketa siste
ma antolatua da. Sistema zehatz horri, hots, filiatu eta
afiliatua, behar eta desiraren mugimendu eta keinuaren...
1. Irudia erabakiorra da, azken hitza du beti; ez dago kontraesan, egokitu
edo sotil dezakeen ezaguerarik (Barthes, R. «Fragments d'un discours
amoureux»).
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erlazioek inskribatu eta eratua dagoen sistema horri ema
ten diogu subjektu izena .
1

JATORRIZKO ESZENA ETA LOTESPENA. «Jatorriz
ko eszena»z hitz egin badaiteke, sare eratzaile hauen dialek
tikaz hitz egin behar da, sare hauetariko batzuk «erlazio
objetal» gisa uler daitezkeelarik -zehazki erlazio loteslearen
izaera, kalitate eta egindura kontutan hartzen bada-. Badau
de, noski, behar erlazioak: nola kokatzen da hor beste ihar
duera? Gogora dezagun Trumboren testua eta giza subjek
tu batek bere bizitza sinbolikoa behar/afekzio/desira erla
zio batetik berreraikitzeko egiten duen ahalegina (= eri
zainak Jhonnyren sexu-tentsio mugimendua Adierazle bi
dez antolatzeko darabilen bereganatze loturazko-sinbo
likoko «amatasuna»). Azken batean, ez da behar orga
niko bat betetzen; aitzitik, afektuzko «quantum» horren
bidez, haurra afiliazio sozial soila ez den dimentsio ba
tean inskribatzen duen erlazio desiratzaile horren bidez,
beharra humanizatu egiten da. Horretarako beharrezkoa
da Desira. Nola kokatzen da beste iharduera, hau da,
nola betetzen da haurra eratzeko beharrezkoa den di
mentsio erakargarri, «erotizatzailea»? Eta honi buruz ari
gara «faktore eratzaileak» aipatzen ditugunean. Eta, jakina,
2

1. Barkatu, adierazpena Barthes-ek ondorengoa zioenetik har daitekeelako
besterik ez bada ere: «Amaitzeko boterea, esaldi-maisutasuna definitzen
duena eta nekez eskuratu (!) eta irabazitako trebetasun bikain batez Esal
diaren agenteak markatzen dituena da. Irakaslea, bere esaldiak amaitzen
dituen norbait da» (Barthes, R. «el placer del texto»). Aitzitik, gonbaratu
esaldi psikotikoetan sinkopatutakoarekin edo dislokazio surrealistarekin.
2. «Johnny cogio su fusil» filmean.
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erlazioaren «kalitatea» aipatzen dugunean, faktore hauek har
tzen ditugu kontutan .
1

.OBJEKTIBOTASUNAREN TEORIA. Hortaz, Adiera
ziaren arazoek eta subjektuaren eraketa (historiko)aren ara
zoek, darabiltzagun bereizketa kontzeptualen beharra plan
teatzen dute. Filiazio eta afiliazioak pertsonarteko erla
zioen gaiaren aurrean ipintzen gaitu, subjektuaren erake
tak subjektuarteko erlazioak bideratuko dituzten lotura
erlazioen beharra planteatzen digun bezalaxe. Estiloak,
objektu erlazioek eta objektu erlazioen oinarrizko ka
rakterizazioak, nahi dugun objektibotasunaren teoriarako
subjektibotasunaren teoria bat kontutan hartzera behar
tzen gaituzte. Baina, inbentario gisa beharbada, guzti ho
netatik interesatzen zaiguna zera da, hots, psikologia gal
du egingo dela erakarketa eta desiraren irrazionaltasuna
bera gaindituko duen sorrera orden bat aurkitu nahi
badu .
2

1. Nola hustu ahal izan dugu itsasoa? Nork eman digu belakia odeiertza
ezabatzeko? Zer egin dugu lur hau bere eguzkitik askatzeko? Norantz
doa orainaldia? Nora garamatza bere mugimenduak? Eguzki guztietatik
urrun? Ez al gara jarraikako erorketa batean amildu? Eta hau atzerantz,
alboetarantz, aurrerantz eta norabide guztietan? Ba al da oraindik goi eta
beherik? Ez al gabiltza noraezean, ezereza infinito batean zehar bezala?
Hutsak, bere hatsaz ez al gaitu jazartzen? Ez al du hoztu? Ez al duzue
ikusten iluntzen ari dela gero eta gehiago, gero eta gehiago?» (Nietzsche
1, «El Gay Saber o La Gaya Ciencia»).
2. Gure sinismenak, gure sorkuntzak eta gure zorabioak gara, gure mi
toak, gure bizinahiak, gure heriotzarekiko beldurra garen bezalaxe. Zo
rabioak heriotzarekiko beldurra itxuraldatu eta amaiera aurreratu bat pro
posatzen du... [horrelakoak gara]... Hortxe gaude. (Grimson, etab.).
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.SUBJEKTU ERAIKIA. Hau da, egitura (sinbolikoa) da
zehaztapen ondorioak eragiten dituena. «Subjektu»ak (izan
ere, azken batean ez da) egitura horren ondorioak jaso
tzen ditu, era honetan Adierazle gisa eratzen delarik. Ho
nen arabera, subjektua ez dago bera eratzen duen dis
kurtsotik kanpo. Baina objektuarekin gauza bera ger
tatzen al da? Zer abantaila dauka Adierazleak? Baina
bestalde, zer zentzu suerta daiteke subjekturik gabe? La
can-en ustez, subjektua alderdi aktiboa da eszena bakoi
tzean; baina, pasiboki, egituren ordenari lotzen zaio. Zer
esan nahi du honek?, edo hobe esanda, zer dira egitu
rak?, zer da subjektua?.
.GENERATIBOTASUN KAOTIKOA. Zer da egitura La
can-engan? Osotasuna ala sistema baten lege antolatzaileerlaziozko-eragilea? Zein alderdi antolatzaile, dinamiko,
etab. egiaztatu behar dira egituran, subjektibotasunaren berri
emateko moduan? Dena dela, funtsezkoa honako hau da ora
indik: subjektuari buruz hitz egin al daiteke oraindik? Or
den kaotiko batean, subjektibotasunaz, «autore»az edo
existentzia adierazkor batez hitz egin ahal izango al da? .
Horrela, egitura eta egitura honen sorrerari buruzko arazoa
1

1. Logikoa den bezala, kaosetik hasiko naiz, naturalena baita. Horretan
lasai aurkitzen naiz, hasieran ni neu izan bainaiteke kaos (Klee, P.), eta
Teo van Doesburg-ek («la voluntad de estilo») honako hau baieztatu
zuen: Gure arreta gure eguneroko bizitzaren irudi orokorrera zuzentzen
badugu, geure ikuspegi propioetatik abiatuz, irudi honek izaera kaotiko
bat dakarrelako ondoriora iritsiko gara eta ez dugu harritu behar itxu
razko kaos honetan gustora ez daudenek mundutik ihes egin edo izpiri
tuzko abstrakzioetan galdu nahi badute.
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ezezik, egituren «ekoizkortasuna» aipatzean ulertu behar de
nari buruzko arazoa da. Eta, azken batean, aztergai dugun
arazoari aplika dakizkiokeen ondorioak ateratzeko aukera
ematen duen ontologia baten aurrean ote gauden.
.Lacan-ek Levi-Straussen estrukturalismo formal-ma
tematikotik erantzungo du, ahaidego egituretatik abia
tuz, intzestua debekatzen duen funtsezko legearekin, zei
nari Edipoa funtsezko antolamendu eratzaile gisa egitu
ratzen zaion. Hor, «ni»ak ezezagutza funtzioa dauka .
Horrela, printzipioz baztergarria da transferentziaren
eskuragarritasun semantiko baten beharra, esanahiaren
egiturak subjektuaren aurretikoa izan beharko lukeen
eta subjektua sortu beharko lukeen neurrian. «Itzulpen
prozesu»rik eskatzen ez duela esan daiteke, esanahien orde
nak balio desberdina baitu hemen.
1

.INTERPRETAZIOA, DISKURTSOAREN KATE ADIE
RAZLEAREN DESERAIKUNTZA SINBOLIKO-IRUDI
MENEZKOA. Orduan, zer da zehazki Adieraziaren interpre
tazio-berreraikuntzari buruzko gaia? Lehenik, objektibota
sunak pertsonarteko/subjektuarteko infekzio baten pa1. Gizakiak behin-betiko irudi gisa finitotasuna dauka. Gizakia ontolo
gikoki mugatua dagoen izakia da eta jakintza moderno osoa betirako
bere finitotasunari uztartua dagoen gizakiaren aurkikuntzaren zeinu
pean ezarrita dago. Gizakia egia murriztua da, dio Foucault-ek. Nola
nahi ere, eta amaitzeko, giza zientzien bidez inoiz ez da hainbeste
jakin gizakiaz baina era berean, inoiz ez da hain gutxi jakin gizakia
denari buruz, gizakia ez da inoiz izan gure garaian bezain proble
matikoa.
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radoxaren aurrean ipintzen gaituela ulertzea. Bigarren,
Adierazi indibidualaren berreraikuntzak aldi berean lo
tura erlazio arkaikoen eta subjektuarteko erlazioen so
berakin eragileak askatzen duen irrazionalaren presen
tzia kutsatzaile eta adierazkor-komunikatiboari (= durun
di emozional, afektibo, baloratzaile, «sentimentalak»...)
aurre egin behar diola ulertzea. Orduan, desira Nicolai
Hartmann-ek irrazional «objektibaezin»ari buruz adierazi zuen
dialektika batean koka daiteke. Eta honek, berriz ere, sub
jektuaren teoriarik gabe erreferentziaren (eta esanahiaren)
teoria bat lortu ezin dela ulertzera garamatza.
. Baina zer, nor da subjektua? Hots:
- esanahiaren egitura (= ekintza)
- desira eta beharraren egitura
- «Hitza», «ekintza»... funtzioaren «lekua»
Ikusten denez, guzti hau Lacan-ek planteatzen dizkigun
arazo handiez beterik dago: Edipoa, ezagutzazko espekula
zio funtzioa, Faloaren interbentzioa (= metaforak ematen
duen balioa), Objektuaren eraketa eta, beraz, Subjektua
ren urritasuna (= ilusiozkotasuna). Nire iritziz, estruktu
ralismoaren gaiak hementxe du bere garrantzi osoa. Hauxe
da ezagutu eta gorde behar dena:
. orden sinbolikoa subjektuaren eratzailea da
. subjektuak Adierazlearen ordenekoa izatetik ja
sotzen du bere zehaztapena.
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. Izakia, balorea kontsakratzen duen metaforak
ematen du.
. Izakiaren amaiera, Edipoaren soluzio sinbolikoa
prestatzen duen irudimenezko prozesu bateko gertakizuna da.

.../...
EGITURAK. Orduan, «egitura» kontzeptuari buruzko (eta
horrela, «sorrera» kontzeptuari buruzko) jarrera sendoa iza
tea funtsezkoa dela baiesten da = ekintzaren egitura, prozesu
psiko eta soziogenetikoen egitura dialektikoa. Noski, beste
zenbait lekutan idatzi dugu ideologia estrukturalistari buruz
eta ez ditugu bertan garatutako argumentuak errepikatuko.
Hemen interesatzen zaiguna, «Adieraziaren berreraikun
tza» gaiaren bidez eta ondorioz, subjektuartekotasunaren
kontzepzioaren bidez Lacan-ek eramaten gaituen argu
mentazio mota azpimarratzea da. Testuari ahalik eta gehien
lotzeko ahaleginak egingo ditugu.
1

ZENTZUA ETA EDIPO. Lacan-en ustez, subjektuarte
kotasunaren dialektikan ezin da esanahiaz hitz egin bere
funtsa Edipo-egiturara igorri gabe. Falta ezin diren ondoren
go ezaugarriekin:
1. Inoiz ez dago Ni gabeko subjekturik, hots, erabat osotutako subjektu
rik, baina hauxe da hain zuzen aztertzen ari den subjektuarengandik
lortzen saiatu behar dena beti. Azterketak subjektu bat beste subjektu
batekin elkartzen duen benetako hitz batera jo behar du, lengoaiaren
hormaren beste aldetik. Subjektua eta benetako Beste baten arteko azken
erlazioa da (espero ez den erantzuna ematen duen eta azterketaren amaie
rako puntua definitzen duen Bestea hain zuzen) (Lacan)
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adierazle falikoaren tartekapena Adierazle katean.
. oinarri edipikoa, subjektuek beren artean dituzten ha
rremanen arauketa ordenatu gisa.
. ama-seme/alaba bikoteak Hirugarrenarekin duten er
lazioa, ez da beharrarena soil-soilik, funtsean desioarena bai
zik.
- Gogobetetasunak/gozamenak subjektua klausuratzen du.
Beharrak gabezia ezartzen du. Desioak objektua norabide
tzen du. Hortik, eskaria eta beharra, desioa eta ekintza
(azken finean, gabezia) erlazio zentrifugoak dira: gizar
teratzen dute subjektua fundatuz. Ausentzia edo presen
tzia eskariak, ondorioz, gogobetetasunaren objektua es
kariak urratuta geratzen delarik:
= objektua isiltasuna da, ukapena delako
= falta, balioa, dira konplitudeak beharrezko dituenak
————•beraz
= objektua adierazia da.
————• ondokoen posibilitateak dakartzalarik
- depresioarena
- erasokortasunarena
Baina, hemen, arretaz behatzen badugu, objektuzko erla
zioen (kultura, lengoaia) aurresuposamendua badago eta ob124

jektu erlazioak (subjektuarteko erlazioak, pertsonarteko erla
zioak). Beharraren objektu-terminoak bestearen (ama, lehe
nengo uneetan) presentziaren esanahiarekiko irekidura dakar.
.ADIERAZLEA, AUSENTZIAREN PRESENTZIA.
Amak beharraren eskaria bete ala frustra dezake. Honela,
oinarrizko bitarteko «sinbolikoa» da. Baina eskaria ausen
tziaren posibilitatean (edo errealitatean) bakarrik sortzen
da: honela, esanahiaren oinarrizko egitura muntatzen de
larik. Ausentea bakarrik adierazten delako. Beraz, lor
pen partzial eta barnerazlea, ausentziaren dialektikak
eraikitzen duen egoeran agertzen dena .
1

.DESIOA ETA TRIANGELUAZIOA. Desioa plano des
berdinean arakatzen da. Haurra gorputz-bikoitzetik (=bikoi
tza, ispiluzkoa Lacanentzat) ateratzen du eta triangelu edi
pikoan ezartzen: objektu erlazioa goi mailan «objektu
hautapen»ean laburtzen da. Desioak, beharra-eskari diale
ktikako eskaritik baldintzagabetasunaren berezitasuna har
tuko du. Gogobetetasunaren beharra edo maitasun eska
ria soil-soilik ez dena. Triangelu edipikoan, ispiluaren fa
sea amaitzen deneko hirukotearen ondorioz, desioa, ha
labeharrez, bitartekotuta geratzen da identifikazioa ger
tatzen denean.
NI
BESTEA
OBJEKTUA
1. Fort-Da! Tresneria kontzeptuala erabiltzea besterik ez dago!
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. berrezagutza desioa
. desioaren berrezagutza desioa
Hegelen irakaspenak adierazten zuen bezala: bestearen
desioaren desioa; besteak desiratua izateko desioa; bestearen
desioaren objektu izateko desioa; bestearen desioaren objek
tuaren desioa.
. bestearen hautapena
- Desioaren objektua besteak berrezagutua izatea da. (ho
rregatik desiratzen da, bitartekotasun gisa, bestearen desio
aren objektua);
- gozamen eremua, nahiz eta ukapena izan...

1

.../...
DE NOBIS IPSIS SILEMUS. Nietzschek, benetako ba
lioen legegile den gizakia nahi du, balio ororen balioa gain
ditzen duena, bizitzari bizitza-posibilitate berriak eskain die
zaizkiona. Baina bere garraisi etsian galtzen da. Idoloak
lurreratzea, Boterearen eta Eginbeharraren presentzia gogo
rrak suntsitzea. Baina, orduan, eromenak zer esanahi eduki
1. «... Psikoanalisiak gozamena lurraren gainean uzten du. Ugazabek
etzirako prometitzen dute, zigorrari eta zartari lotzen diete, bat berreros
ten bada, bere erruak ordaintzen baditu, onartzen dutelarik. Psikoanali
siak honekin zerikusirik ez duenez gero, agian horregatik dago psikoa
nalisiaz ezer jakin nahi ez duen hainbeste jende».(Massotta, O.).
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dezake moraltasunaren historian?». De nobis ipsis sile
mus... Jainkoa hil da. Baina, non geratu zaigu gizakia? Oina
zerako ez dago kontzepturik: moraltasunaren ideologia za
harren kategoriak bakarrik, negatiboak ala positiboak. Ar
tauden kasuan bezala, sufrimenduaren sekretuan murgildu
nahi izatea deselkarketari aurrez aurre begiratzea da, hau da,
eromenetik sekula ez itzultzeko arriskua hartzea. Aldez au
rretik, beharrezko baita bertan sartzea, edo hobe esan, beha
rrezkoa baita bera berrezagutzea, de nobis ipsis silemus ho
rren printzipioa delarik.
BESTE ZENBAIT HURBILKETA-BIDERENA. Beste
indarraren berrezagupenak lagun al gaitzake? Subjek
tua ukapena dela (bere falta ezartzen duena) ondoriozka
al genezake? Artea, urrutiago joan al daiteke berrezagu
tzan?

HAUSTURAK ETA ABANGOARDIA ARTISTIKOAK

————• ARTEAREN AUZIENA. Zer da artearen historia?
Ustez, abangoardiako mugimenduen historia, aurreko mugi
menduekiko maila altuagoko haustura formaleko mugimen
duak, bertan guztiak batera daitezkeelarik, manifestuak, tal
dekako erakusketak, eta gizarte-ingurune hurbilenean sorta
razitako arrakasta diren nortasun agiriei esker? Aurreko unea
gainditu nahi duen abangoardia da Gizarte mundua aldatu
nahi duen abangoardia. Azterketa izpiritualeko mugimendua...
Zer demontre da abangoardia artistikoa? Ustez, iraganare
kiko ukapen gisa itxuratzen den zerbait. Bere gisa eta bere
;
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aurrean erantzuteko gai ez balitz bezala... Edo, hau da, be
hintzat, betiko arte kritikari eta historiagileek sarritan esaten
digutena. Entzun diezaiegun berriro ere.

————• prozesuaren mamizko kategoria, aurreko egita
artistikoarekiko haustura eta une honetako egitate artis
tikoa itxuratzen duten urratsak izango dira. Horrela,
_ inpresionismoa esentzialtasun linealaren aurka
_ kubismoa Errenazimenduko perspektibaren aurka
_ fauvismoa kolore lokalaren aurka
_ abstrakzioa irudikapen mimetikoekin
_ Dadá, artea iharduera goitiar gisako ideiarekin

haustura, beraz

————• Artea, izan al daiteke oraindik? Itxuraz, bere esi
tentziaren posibilitatea gardentzen zuen humanismo hura izan
al daiteke oraindik? Zein humanismoz ari gara? Zein artez?
Zer da artea? Non lekutzen da? Nola? ————• Ekoizpena
ala sorkuntza? Sorkuntzaz ari bagara,————•badirudi eze
zaguna, irarrazionala, eskurakaitza den zerbait sartzen dela;
————• ekoizpenaz ari bagara; badirudi berehala langil
teknologia, ekoizpen ideologiaren hondoan murgiltzen ga
rela.
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————• ARTEA ETA HISTORIA. artea industri ekoizk
na ez dela dio ideologiak, desioaren indibidualtasun, inte
res eza, askatasun, irudimenezko errealizazioaren adierazga
rri dela. Hau horrela al da? Ideiatik objektura; objektutik
bere funtziotara; objektutik bere testuingurura. Gauza gehie
gi dira guztiak ulertu ahal izateko. Hegelek, artearen he
riotzarekin batera, zera iragarri zuen, historiaurrearen
amaiera eta, ondorioz, gizakiaren etorrera. Beraz, artea
humanismo gisa. Hala eta guztiz ere, badirudi autonomiza
zio prozesu osoa erabateko desubjektibizazioan
amaituko
litzatekeela («Historiaren deshistorizazioa» burutzeko as
moa den bezala).

————• BERRIZTAPEN BIDEAK. honek zenbait gauz
ekarriko ditu: ikuspuntu batetik, edertasunaren estetikaren
dimentsio metafisiko hutsa gainditzea, artearen beraren
ontologizazioan sartzeko. Ideia, hiri, familia baten zerbitzura
zegoen iraganeko artista-artisau-zerbitzaria, ideologia bat iko
no bihurtzen edo ospetsuen galeria ezartzen zuena, sarritan
enkarguaren arabera arazo teknikoak konpontzen zituena, in
dibidualizatzen da. Sentikortasunera jotzen da eta subjektibo
tasunaren forma, estilo, aztarna nabarmentzen dira. Artea
bere pertzepziotik bere domeinura autonomizatzen da.
Bikainki mugatutako irudikapen, aurkezpen edo erreali
tate planotan bideratu, definitu eta instalatzeko xedea
du. Arteen klasifikazioari buruzko galdera buru hauste
hutsa izan daiteke: baliabideak, helburua, proposame
na... Hasieran, hastapen galdera da, baina, azkenean, bere
baitan ahitzen da.
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————• ADIERAZPENA. Delacroix, arte erromantikoare
ordezkari nagusia: Lessingek garaiko artea zen poesia, pin
tura eta eskulturari aurkajarri zien. XIX. mendearen hasie
ran, Frantziako poesia erromantikoak musikara jo zuen. Ja
kina da klasizismoak (David) arkitektura eta eskulturarekin
kutsadura eragin zuela. Estiloa eta adierazpenaren arteko
polemika: estiloa artearen baliabideei dagokie, adierazpe
na, ordea, artearen eraginei. Azken saio gisa, auzia zera
izango litzateke, unibertso formalaren ontologizazio pro
posamen horrek subjektu mota berriaren aurkikuntza
ren baiespenarekin zerikusirik ote duen ikustea.
————• Adierazpen, eraginen garaipena; pintura-artearen
alegia: 1820 inguruan, adierazpena garbiago bihurtzen da,
literaturak proposaturiko gaiak (poesia, antzerkia, nobela)
alde batera uzten direlarik; plastikak bertan behera uzten
dira, ez baita konposizioaren arkitektura ez eta modelatuaren
eskultura interesatzen. Pinturak sugestioaren mundua esku
ratzen du, bere lengoaia propioa, naturala hitz eginez eta
zuzenean «arimari» mintzatuko zaio. Musikan, Schubert,
Weber, Schumann, Chopin, Liszt.
1

————• Delacroixek «koadroaren musikaz» hitz egingo
du. Bere baitan etapa horretako gatazka tipikoa adierazten
da, hots, estiloaren (=ordena, arrazoia, konposizioa, propor
tzioa, oreka, bilatu eta aurkitutako eragina) eta «izpiritua
ren» adierazpenaren beharren artean. Ildo honetan, poesia ez
1. Delacroix, Géricault dixit.
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da generoa bakarrik, objektu naturalaren kualitatea baizik,
artistarengan bere egintza sortzaile, inspiratuaren berezkota
suna sortaraztearren. Sentikortasuna funtsezkotzat jotzen da.
Halere, proposamen erromantiko hori laister objektibazio
beharrek gaindituko dute. Laister, behar erromantikoari
lengoaia artistikoen espezifikotasunaren gaiarekin ekin
go zaio.

————• ABANGOARDIAK. Arteak, bere ihardun prop
an autonomizazioa lortu nahi zuen arren, aldi berean, berari
buruzko nahiz subertsio honen azken erantzule zen artistari
zegokion zereginari buruzko gogoeta sortarazi nahi zuen.
Hemen du abangoardia kontzeptuak berak bere inskripzio
legitimoa: Gaia, gizarte proiektuaren arabera, egitate artis
tikoari emateko asmo zegoen funtzioa eta lekuan bilatu be
harra dago. Klasizismoan artea barneratuta dago. Abangoar
diarekin, aldatzaile izateko asmo duen proiektuaren proposa
menarekin topo egiten dugu. Pevsnerrek artistaren zeregina
aztertzen zuenean bera adierazi zuen XVIII. mendearen
amaieratik. Ordurarte Eliza, noblezia edo Korporazioen zer
bitzura zegoen artisau egoerara baldintzaturik, bere zeregina
Akademia desberdinak sortzen direnean aldatzen da. Meka
nikaria nahiz teknikaria bigarren mailako bihurtzen dira eta
artista, «letragizon».
1

————• Izan ere, Estatuko garapen modernoak artista be
zortasunengandik askatzen du; iheserako (banakako nahiz
1. «Academies of Art, Past and Present» liburuan.
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1

taldekako) aukerak ahalbidetzen dizkio. Gainera, hirietako
bohemia izango den modura bizitzea planteatzen du. Bes
talde, bizitza industrial hazkorrak, eguneroko bizitza esteti
zatzeko behar gisa, alienazioarekin haustea proposatzen du,
sormena berreskuratzea, aukerazko espazio berriak esku
ratzea.

————• AKTIBISMOAK. aurreko oposizioa gaietan e
horiek tratatzeko eran (Caravaggio, Goya) oinarritzen bazen,
oraingoan kritika proposamenaren hondo-hondoraino doa.
Lehen, artista lekuko bakarrik izan zitekeen; orain, aktibista
izan nahi du, eta askotan benetako eraikitzaile. Aktibismo
honek abangoardia kontzeptuak, gizarte bizitza propioan,
kokapen, norabide, kokaleku, terminoak hartzea ekarriko du.
Artistak ez du bere burua errealitatea interpretatzera deituta
bezala sentitzen, aldatzera baizik, eta areago, ordezkatzera.
Masaccio edo Leonardo ez daude bere garaiko zientzia bai
no atzeratuago; baina Malevichek bakarrik daki bere pintu
rak, beste lengoaia batekin, erlatibitatearen teoriaren eremuan
diharduela eta zientziak dituen eskubide berekin. Kafka eta
Joyce literaturarako materiala behar dutelako biziko dira.
Maiakovski hirietako parkeak hankaz gora jarriko dituen bo
rroka-brigadako langile sentitzen da.

————• bada abangoardien iluminismoa, XX. mendeko a
tearen garapenaren bide nagusienetarikoa ordeztuko duena.
1. Esate baterako, ia sekretuak diren komunitateak edo sozietateak
sortzen dituztenen kasuan (=prerafaelistak, nazarenoak, sinbolistak) edo
landa erbestea edo erbeste exotikoaren bidea hautatzen dutenen kasuan,
Gaugin, Van Gogh, bezala.
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Mundua aldatzea, beste gizarte bat eraikitzea, beste hiri bat,
beste espazio bat, beste sentikortasun bat. Subjektu baten
proposamena berezko oldarpen poetikoaren terminoetan
barnebiltzen da. Beste proposamena Formalismoa da eta
honen xedea, lengoaia artistikoen mailan, hausturen gain
ditzearen dialektika-bidean gainditze ildoa da. Baina, nola
kokatu mugimendu hauek, beren estiloak, agertzen diren in
dibidualtasunak, kezkatzen dituzten arazoak?

————• PROPOSAMEN NAGUSIAK. 1910 eta II. Gerra
Mundialaren artean hiru korronte nagusi desberdin daitezke,
hauen menpeko diren eta mugen artean dabiltzan nortasun
bereziko zenbait mugimendu aldagarrirekin.
_ analitikoa
_ konstruktibista
_ espresionista

————• FORMALISTA. Analitikak arte obren arazo lin
guistikoei erantzuten die . Egitate artististikoari buruzko go
goeta burutzeko joera. Aurreko kode artistikoen suntsidura
(Cézanne, kubismoa, etabar) eta bere «iharduketaren» prest
jartzea, bai eta bere kritika eta berrikuntzarena ere; ar
tearen berezko izaera zalantzan jartzea, paradoxa lo
gikoen bitartez adierazle eta adieraziaren arteko erlazioa
ezereztuz. (Duchamp, Magritte). Artea iharduera auto1

1. Mondrian, Malevich, Bauhaus
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nomotzat jotzen da, lotura moral, politiko, filosofiko eta
barrekorik gabea. Barneliluratzen den artetik zirikatzen
duen arteraino, Mondrian, Malevich, Kandinski, Miró
tik, Duchap lotsagaberaino.
————•KONSTRUKTIBISTA. konstruktibismoak ez ditu
arazo formalak saihesten. Sobietar abangoardiaz nahiz an
glosaxiarrek abstrakzio geometrikoko korrontea deritzotenaz
hitz egin daiteke. Bertatik konstruktibismora. Konstruktibis
mo, Bauhaus, De Stijl eta Dadák forma ez-objektiboak, ekin
tzak eta testuak elementu berri gisa ekartzen dizkiote XX.
mendeko hiztegi artistikoari. Ez dira beraiek gaiaren muina,
gizarte berriaren eraikuntza baizik. Eguneroko lan sortzaile
eta askatzaileagoa den baterako integrazioa (produktibismoa),
ingurune ararrazionalagoan (Bauhaus, De Stijl) edo gizon
guztiek gain hartutako eta landutako ahalmen estetikoan
(Dadá).

————• manifestuak, loturazko tentsioa, ideal eta balio
berriekiko fedea, kolektibotasunarekiko borondatea. I. Ge
rra Mundialeko sarraskitik atera eta gerra ondoriozkatu zue
na salatzen da, berriro hasteko zoria dagoela ikusten baita.
Halere, desberdintasunak daude, industri pribatuaren he
dakortasuna eta Bauhausari ematen zaizkion aukerak eta
SESBko gerra-komunismoak behar zituen energia mobili
zazioen artean. Posibilismo eta utopiak, eratutako boterea
rekiko txokeak, tentsio iraultzailea eta planteamenduzko
porrotak. Lanaren alienazioarekin amaitzerik ez zegoen, eta,
gainera, horren arrazionalizazioak nahiz merkatuaren eska
kizunek ezin zuten Bauhausak bilatzen zuen askatasun sor134

tzailea bermatu, eta funtzionalismoak ezin zituen gizakia
ren iguripen estetikoak bete; De Stijlek merkatuaren etenga
beko inposaketari aurre egin behar izan zion eta Dadá azke
nik, integratu zen.

————• DESPLAZAMENDUAK. «konstruktibo» dei g
nezakeen beste korrontea bada: moldeak haustea. OPOIAZ
= eginkizuna, objektuen perzepzio berrietara heltzean da
tza, eta hau ezinezkoa da adierazleengan aldaketa eta lanak
burutzen ez badira, ondorioz eraginak ekarriko dituztenak,
«besteak», adieraziak, objektuaren ikuspen berriak. Aldake
ta-motorea konstruktibismo formala izango da, bere altera
zio eta desplazamenduetan.
1

————• baina konstruktibistek salatzen duten aurreko be
girada hura, gotikotik errenazimendura, areto eta akademie
takoa, ez da zehazki begirada lainoa ez eta perfekzio tek
nikoaz kezkatuta dagoen begirada ere. Mimesi horren atzean
apriorismo moral, sozial, kultural eta ekonomikoak daude.
Astoko egitate ororen aurkako gurutzada izuko aszetismoan
planteatutako produktibismoa dago.

————• ESPRESIONISMOAK. adierazpenaren aukera err
mantizismoan errotuta dago. XX. mendeko gaia objekturik
gabeko, birzurgapen ez-figuratiboa da: berezko zeinuak di
tuen lengoaia sortzen du, aldi berean, haustura formalaren
protagonista bihurtzen dutelarik, baina helburu desberdine
kin. Matissentzat kolorea, Kandinskirentzat puntua eta le1. Shklovski, Eikhenbaum, Jakobson
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rroa, Kleerentzat zeinuak: gogamenaren ekoizpenak eta idaz
kin teorikoetako objektuak. Barne-egoera subjektiboko
eroanbideak izan behar dutela suposatzen da. Adierazpen
aukera hau ez da jada espresionismoa (1905), funtsean, kri
sian dagoen munduarekiko erreakzioa izan arren, forma pa
tetiko, mingarri eta ilogikoak hartzen dituelarik. Matissek
adierazpena funtsezko kategoria dela esango du . Mundua
ren aurrean, artistaren sentikortasunak, bere barne-dardarak,
konposizioa, oreka, espazio huts eta beteen arteko dinamika,
funtsezko lerroetarainoko murrizketa eta koloreen hautespen
harmonikoa itzultzen ditu.
1

————• Mondrian, Malevich, Miró. Maila altuagoko errea
litatearen interpretazioa, errealitatea eta bere legeen interpre
tazioa. Igoera horretan, objektibo, indibidual, emozionala den
guztia suntsituta geratuko da sentikortasun edo izpiritualta
sun garbiaren mundua aurkitu arte. Kodeen koherentzia, erre
pikapena, erredundantzia, tinkoketa izango dira unibertsu iz
piritual horren ikuspen bakarra hautatu izanaren ondorioak.
2

————• II. Gerraren ondoren, abangoardiak deskreditatzea
ekin al zitzaion? Arte esperimentalak, «abangoardista» ize
na eduki al zezakeen oraindik, batez ere gertatutako guztia
1. «Nire ikuspuntutik, adierazpena ez datza aurpegian islatutako edo
keinu oldarkorrean agertutako pasioan. Nire pinturaren antolakera glo
bala espresiboa da».
2. «Modernitatea banakotasunaren arintzea da. Eremu berri honetan erre
pikapenek ere orijinaltasun mota berri bat adieraz dezakete eta nitasuna
ren forma ezagertu bihur daitezke» (Paul Klee).
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medio eta humanismoko kritika galdu horren ondoren? Jada
kritika teorikoa ez zen baizik eta politiko, sozial, iraultzaile
eta psikologiko horren ondoren?

————• AMAIERA. II. Gerraren ondoren, erakundeen pre
siotik nahiz erakundeen alde sortzeko beharrik izan ez duen
korronterik ez dago: galeriak, museoak, arte kritika. Inork,
ezingo luke arte amerikarraren garapena azaldu euspeneko
dimentsio hirukoitz hori kontuan izan gabe. Merkatuak eta
marketingak, horrek kritikoen berezko politikarekiko duen
esanahiarekin (interpretazio edo berbaldi zereginik gabe),
gertatzen ari dena ezinhobeki lekutzen dute. Balizko hiri gar
biak, komunikabideen monopolizazioa, placet operandi ar
tisticus-aren instituzionalizazioa .
1

————• SUBERTSIOA INSTITUZIONALIZAZTEA.
Museoak berak ezartzen du espazioa, ikuspegia, erakuske
ta, antolamendua, jarrera, harmen subjektiboa . Museoak,
ikuspena, ibilbidea, Historia, ikuspenezko mitika errituali
zatua inposatzen ditu, bere mugimendu, hastapen, indibi
dualtasun, etabarrekin. Modernitatea, historikotasun, nahas
keta, anabasa, adierazpen desberdinetako eta maiz aurkitu
tako elementuak dituen heinean galdu egiten da. Sorta his
torizista eta museistikoa, kultura biziaren aniztasun histo
riko-sozialaren aurrean. Ildo bikoitzean, ekoizle eta ikusle2

1. Fakultate, eskola, kritika ofiziala, katalogoaren erritualizazioa, arte
merkatua, subentzioak, «Kultura» Ministraritzak, etab.
2. N.York-eko Museum of Modern Art, Madrilgo Velazquezen erakus
keta...
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tik, beharrezko truke sortzailearen proposamena galdu egi
ten da.

————• II. Gerra Mundialaren ondoren zenbait propos
men burutzen dira, baina lehenengo abangoardiek egin zute
naren berrirakurketa besterik ez dira: ez dago praktikoki,
egitura-berrikuntza propioa duten proposamenei dagokienez,
berrikuntza formaleko mugimendurik. Berriro agertzen dira
Duchamp, surrealismoa, Miró, Kandinski edo Picassoren
irakurketatik eratorritako abstrakzioa, automatismo surrea
listen edo aurreko proposamenetan oinarritutako pinturaburutzapen berrien nolabaiteko birsorketa. Irakur, bestela, 6070 urteetako obrek eta beren kritikoek esaten dutena, azter,
pop art edo arte kontzeptualean dagoen berrikuntza edo es
presionismo abstraktuarena... eta argi ikusiko da autoerrefe
rentziazkoak ez diren beste eskarietatik aldentzen den artis
tikotasuna dagoela.
1

————• ARTEA, MERKATUAREN GARAIAN. Abangoa
dia kontzeptua hutsaltzen da proposamena beraren integra
zio edo [irudimenezko] indibidualizazioa dela eta. Happe
ning-etik , komuna-mugimendu gisako marginaltasuneraino
doan guztia, sistema ekonomiko-politiko-artistiko-ideolo
gikoak bere gain hartzen du. Ezkortasun politikoa, nazioar
teko blokeo ekonomikoa, ekologia-hondamendi unibertsalak,
merkatuaren garapena bere adierazpen goreneraino, galeris
mo, museismoaren internazionalizazioa, sinbolo artistiko
ororen auto-erreferentziazioa, kultur balio oro ekonomiza1. Adibidez, Matisse...
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tzen deneraino. Eguneroko bizitzako arlo guztietan erradikalizazio kontserbadorea eta, askatasunen ezespena. Badaude berreskuraketa kritiko eta erradikaleko saioak, erakunde kapitalista jakin batzuen ustiaketa edo zinismoa agerian jarriko dutenak . Bestalde, bideoarekin, «gurutzada abangoardista»
bitxia aurrera eramateko saioak egiten dira, beti ere, eraginkortasun muga, bere marginaltasunean izango duena.
1

————• PRODUKTIBISMO OBJEKTALA. «Auto-gogo
ta» delakoari dagokionez, arte kontzeptuala geratzen da, artearen izaerari buruzko gogoeta gisa. Alde batetik, idazkera,
objektua desmaterializatzea; bestetik, artearen teoria azpimarratu eta ñabartzea. Testu erabat itxi, tautologiko, interes
gutxiko eta sarritan ilunak direnak, arteak lengoaia itxi gisa
duen arazotik harantzago irteten dira, bere testuinguruetan
irekiz. Hauxe ikus daiteke kritikoki Art Language edo Tel
Quel bezalako talderik erradikalenetan. Lengoaiaren borondate objektala (=konstruktiboa) planteatzen hasten diren
taldeak; baina artea subjektibotasunari buruzko inkesta gisa
planteatu beharko duten taldeen arazoa ere. Testuaren
ekoizkortasun sortzailea, makina desiratzaileak. Kanporaketa
subjektiboa? Eta ez proiekzio edo sentipen edo psikologia
soil-soileko auzi gisa, baizik eta, bahar bada, galderaren estatutua honela balitz bezala: gaur eguneko adierazpen aukeraren birjaurtiketa, metodologia eguneratuago batekin,
subjektuari buruzko araketari al dagokio benetan?
2

1. Hans Haackek Documentarentzat: ikus artelanen jabeei buruzko txostenak.
2. adibidez, Tel Quel.
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SUBJEKTU ISILA. ABSTRAKZIOA.
Beste bide baten aukeraz mintzatu naiz. Abstrakzio lirikoa.
XIX. mendea, anabasa naturala hautsi edo ikuspegi berri ba
tean antolatzen duen kontra-proposamen sinboliko/irudime
nezko gisa irekitzen zela bazirudien ere, Munduko Gerraren
amaierak ikuspen berriak gainbeheratu eta erabateko atzeral
diaren beharra ekartzen du . Aitzitik, denboraldi batean zehar
bi ikuspenak ematen dira: bata, mundu berriaren eraikun
tzan laguntzeko prest dagoena; bestea, urruntze erresuma
izpirituala berresten duena.————•ikarazko ikuspena, eta
laztura eta oinazearen aurrean sentikortasuna. Oinaze hori ja
satea, Europa errausten ari zen suntsidura harekiko garaitezina
izatea. Hondamendiaren aurrean erresistentzia eta berrespena.
1

2

————• Desolazioaren gainetik hegan doaz aingeruak, iz
piritual edo idealerantzako hegaldia, kristalezko esistentzia,
esistentzia gardena. Arte abstraktu, kristal, arrazionala; beste
aldera, iluna, irarrazionala, ifernua, oinazea .
3

1.————•«Natura zeharkatzen duen garraisia, etsipenaren garraisiaren
beldur naiz» (Edward Munch) 1914————•«Mundua are eta izugarria
goa (gaur bezalaxe), artea are eta abstraktuagoa; mundu zoriontsu batek,
ordea, arte lurtiarra sortaraziko luke» (Paul Klee).
2. «Nire aurrietatik ateratzeko hegan egin behar izan nuen (...) Hiltzear
nengoela uste nuen; baina, hil al naiteke, ni, kristala naizen hau? Ni
kristala» (P. Klee)
3. «Mundu honengatik taupaka zebilen bihotzak lupuak jota dirudi. Gau
za hauetara oroitzapenek bakarrik lotuko banindute bezala sentitzen naiz...
Nigandik beirazko mota jaioko ote da...? Bazter ditzagun hemengo gau
zak, horien gainetik, guztia berrespen izan daitekeen harantzagoa eraiki
tzeko. Abstrakzioa».
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————• Transzendentzia. Baina anabasa eta apokalipsia
Kristalinoa, gardenaren inbokazioa, ordena geometriko-ma
tematikoarena. Une hartako egoeraren aurrean larrimina eta
abstrakzioa, goi-mailako ordenerako beste igoera-aukeren bi
laketa gisa. W. Kandinski, -objekturik gabeko arte abstrak
tuaren aintzindari, «Artearen izpiritualaz» argitaratzen du,
ikuspen berdintsua adieraziko duelarik.
————• izpiritualitate hermetikoaren adierazpen plastiko
«Bere zeinuek unibertsu ideal, itsi, ulertezin hori aipatzen
dute, barne-mundu propio eta eskurakaitza irudikatzen duen
abstrakzio printzipiorako kodea. Kandinski ulertezina, pinto
re absolutua, kolore eta forma geometrikoko konbinazio zo
rrotz eta tinkoak, itzulpena ahalbide dezan aukerarik gabe».
Berak, «Barne-beharrera» jotzen du, kolore eta harmonien
harmonia matematikoaren bilaketa fanatikoa. Forma garbi,
ideia abstraktu, absolutuak .
1

————• munduaren amaieraren deskripzio topiko honeki
barneraketa izpiritualizatu, mistiko eta unibertsalaren postu
latua berretsiko zukeen. Honela, Kandinskik, ordena plas
tiko berriaren etorrera argi utzi nahi izan zuen. Behin betiko
hondamendia galeraziko duen egitate kosmikoa. Horregatik,
1. «... arau matematiko eta arkitektonikoen arabera sendoki eraikitako
hiri handia, bapatean, indar neurtezinak astinduko balu bezala... Horma
lodiaren zati bat karta mordoaren moduan gainbeheratu da. Zerurantz
jasotako dorre eskerga, hauskorrak eta hilezkorrak ziren zutabe izpiri
tual askoren gainean eraikia, lurrean datzan aurri hutsa da. Aspaldiko
hilerri zahar ahaztua dardaraz dago. Utzitako hilobi zaharrak irekitzen
dira eta ahaztutako izpirituak bertatik atera. Hainbeste artez eraikitako
eguzkian beltzuneak agertu eta iluntzen ari du...» (Kandinski).
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aurrerago zera esango du «Gorago, beldurrik ez dago».
Badirudi adierazpen enigmatiko honekin, Kandiskik, goimailako mundu hori aipatzen zuela.

————• Gainera, tentsio lirikoa dago, printzipio elaboratza
le bat etab. Baina Mondrian aurre jartzen bazaio, egitatea ager
tzen da abstrakzioaren egitate absolutu gisa. Neo-plastizis
moak indarrez esistentzia garbi baten egitatea baiesten du,
unibertsala izan nahi duen ordena. Badirudi alde batera uzten
dela, erreprimitu balitz bezala. Batzutan, badirudi, elaborazioa
baino errepresioa dagoela. El Lissitzki edo Le Courbusierren
proposamen bera emango da: gauza ez da anabasa deuseztatzea
edo bihurtzea, alde batera uztea, enoratzea baizik. Errealitate
narriatu honen aurka ezer egiterik ez balego, eta maila al
tuagoko batera jo behar balitz bezala...Argi eta garbi, ara
zoa, proposatutako subjektuarekin geratuko litzateke...

————• Badago ere orrialde hauetan Europako eta mun
duko hondamendiaren premonizio magikoa aurkitu nahi izan
duenik: suntsidura urteak, sekula berpiztuko ez ziren desa
gertutako hiri, inperio, kulturen urteak. Abstrakzioa anabasa
ren larriminaren aurrean horma gisa. Gris, Mondrian, Ma
levich, Kandinski, hondamendiaren aurrean arte abstrak
tua aurkezten dutenak, berrespen humanistako proposa
mena klaudikazioa baino (aitzitik, gogora Francoren ga
raiko formalismo espainiar aberatsa) .
1

1. Klee: «Ni, noski, anabasatik abiatzen naiz, naturalena delako. Ber
tan lasai sentitzen naiz, hasieran ni neu anabasa izan naiteke eta».
Kleeren egitura geometriko konstruktiboa.
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————• 20ko hamarkadak porrotarik latzarena adierazi bes
terik egin ez dezakeela pentsatzen duenik badago: bakearen
porrota, sozialdemokrazia klasikoaren porrota, Europa zaha
rraren porrota, Erdieuropako ordena politiko edo kultural oro
ren egonkortasunareen porrota. Adio, Husserl! Garai hartan
Errusian gertatzen denak ez du ia pentsalari berezkorik: ze
regin politikoak ez du gogarte filosofiko berririk jasaten ez
eta ahalbidetzen ere. Estatuko Moloch-a ez dabil kolokan,
oso finkatuta dago. Faxismoak, demokrazien klaudikazio po
litika, Fronte popularren mugarik gabeko heroismoak. Ez
Kafkak ez eta Joycek ere ezin izan zuten subjektu kon
tenporaneo horren dimentsio prometeikoa aurkitu. Kons
truktibismoa, produktibismo bilakatzen da eta azkenik, mol
daeraren ospe errealista kantatuko du. Anabasaren ikuspe
nak ordena izpiritual eta idealista hori legitimatzeko balio
ko du. Benjamin, Husserl, Brochek, gauza bera adieraz
ten dute. Baina Brecht eta Piscatorrek bezala, suntsidura
ren aurrerapenaren euspena, deuseztatu ezin izango den uler
garritasun printzipioaren bidez aditzera emango dute. Sub
jektuak edo bere ilusioak, aldaketarik gabe diraute. Oina
zea, etsipena, suntsidura edo anabasa ezagunak dituen «oi
narri izpiritual garbiaren gaineko eraikuntzaren» este
tika. Eta, halere, subjektuaren zoriak desberdinak dira
guztietan.

————• Zalantzarik gabe, tesi psikologistaren aurrean gau
de, horrek beti daraman arriskuarekin; hala eta guztiz ere,
badirudi abstrakzioak anabasa gainditzeko duen balio hur
bila planteatu zuten tesietatik gertu gaudela. Ikus, bestela,
geroago Mondrian, Kandinski, Klee edo Malevichek buru-
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tutako argudioak. Esana da oinazean, irarrazionaltasunean,
etsipenean, suntsiduran, anabasaren sentimendua. nagusitzen
dela elkarrekintzen mundua irakurtzeko aukera bakarra balitz
bezala. Uzketa den irakurketa. Worrigerrek aurretestu bezala
arte kubistaren eta objekturik gabeko lehenengo adierazpe
nen garapenak hartu eta lantzen ditu. Berak, kristalinoa har
tuko du joera guzti honen pean datzan kategoria nagusitzat;
arteko abstrakzio formalaren analisiaren eraginez, geometri
zazioa eta irudikapen espazialaren errepresioa, arte kristali
no horren oinarrizko une osagarritzat joko ditu. Eta bertan,
larriminak leku nagusia hartuko du, zapuzte aukera gisa,
alegia.
1

————• Esan bezala, psikologismo edo izpiritualismoa, azk
finean, kontraesankorrak dira. Izan ere, gerrarteko artea, eta

1. «Zeintzuk dira abstrakzioaren bulkadaren premisa psikikoak? Beha
rrezko da premisa hauek herri primitiboen sentimendu kosmikoan bila
tzea, unibertsuarekiko duten jarrera psikikoetan... Tibulok -primum in
mundo fecit deus timor- esaten zuen bezala, larrimineko sentimendu
hori bera sormen artistikoaren erroan dagoela baiezta genezake... Herri
primitiboek artean bilatzen dituzten gogobetetasunezko aukera ez zetzan
kanpo-munduko gauzetara bizia eman eta bertan gozatzean, kanpomunduko gauza zehatz horretatik arbitrariotasuna eta itxurazko kasua
litatea eranztean baino, hau da, forma abstraktuei hurbiltzen zitzaien
heinean betirako bihurtzen zituzten, itxuren jarioaren baitan nolabaite
ko geldiunea aurkitzearren... Lerro soilak eta lege geometrikoen pean
burututako garapenak gogobetetasunezko formarik gorenenak eskain
ziezazkioketen fenomenoen argitasun eza eta nahasketaren aurrean izu
tuta zegoen gizon hari». 1906 eta 1913 artean, Wilheim Worringerrek
«Abstraktion und Einfühlung» (1908) obran abstrakzioaren printzi
pioak antolatzen ditu.
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ondorioz, mundua eta horrek deskribatzea ahalbidetzen di
tuen subjektibotasunei buruzko galdera kontraesankorra da
erabat. Txundiketa galderak dira, nahiz eta, askotan, berres
pen esisntentzialeko konpromisua adierazi, eta horrexega
tik, errealitate beraren antolaketarako kontraproposame
na. Lehenengo gerraren garaiko arkitekturan gauza berdintsua
aurkituko dugu Konpromisu izpiritualak gertatzen dira;
baina konpromisu politikoak ere. Espresionismorik biluzie
netik, ulergarritasun eta arrazionaltasun berriaren orde
na eskuragarri eta eraikigarriarekiko konfidantzara.
1

————• DUALISMOAK. Gropiusek metropolia aipatzen
du leku kaotiko, kontraesankor gisa, tentsioz betetako leku
gisa, zori industrial eta ezgizatiarrekoa. Doblinen nobela
espresionista, Citroenen collageak, Fritz-Langen hiri-molo
cha, lehen, Kafkaren idazkera osoa . Bauhausean adierazpen
2

3

1. Mendelssohnek, 1919an, «Arkitektura berriaren arazoa» manifes
tuan; Gropiusek Berlineko «Arkitektu ezezagunak» izeneko erakusketa
zela eta Bauhausen eraketaren aurretik; ondokoari buruz mintzatzen dira:
«hondamendi historiko-unibertsalen hurbiltasuna» edo ondokoari
buruz: gure hiriak diren itsusitasun eremu grisak, miseriak; bertatik
behera amilduko garen ifernu berriak...»
2. «Berlin Alexanderplatz»
3. Lehenengo Gerraren garaiko arkitekturan eta ondorengoan ere antze
ko zerbait aurkituko dugu. Mendelssohnek, 1919an, «Arkitektura berria
ren arazoa» manifestuan; Gropiusek Berlineko «Arkitektu ezezagunak»
izeneko erakusketa zela eta Bauhausen eraketaren aurretik; ondokoari
buruz mintzatzen dira: «hondamendi historiko-unibertsalen hurbilta
suna» edo ondokoari buruz: gure hiriak diren itsusitasun eremu gri
sak, miseriak; bertatik behera amilduko garen ifernu berriak...»
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espresionistak, funtzionalismo, konstruktibismo, oro har, adie
razpen arrazionalistekin batera bizi dira. Bi joerak batera
bizi dira, anabasa, suntsidura, miseriaren salaketa proposa
mena eta ordena berriaren aukera, bai eta artistak beste errea
litate bat eraikitzeko duen ahalmena ere direlako, alegia.
Ordena politiko berria, eta ondorioz, arkitektonikoa, sen
tigarria, arrazionala, humanista. Gizakia ahalgarria da.
Proposamen historiko-humanistaren aukeraz bizi da, ni
tasunaren ilusioaren aukeraz baino. Suntsidura eta bar
bariezko proposamenaren aurrean, ordena berria propo
satzen da .
1

————• Klee, Kandinski, Feiniger, Gropius, van Doesbur
Taut... 1992an, dualismoa De Stiijl eta Teo van Doesburgen
en «Estilo Borondatean» nabaritzen da.
2

————• zer eragin izan zituen proposamen honek? Abs
trakzioaren estetika hori, heriotza, anabasa, oinazea, subjek
tuaren birreraiketa historikoa, subjektuaren birkonposaketa
morala eta etikoa, bere barne eta kanpo arkitektura gainditze
ko gai izan al zen? Bilatutako dimentsio hori lortzeko gai
izan al ziren artea eta utopia?
1. Gropiusek «ideiarik nobleenak dituen adierazpen kristalinoa» be
zalako arkitektura lortzeko deia egiten du. Gogora ESSBko Konstrukti
bismoaren programa berritzailea.
2. Ondoko hau esango du: «Gure arreta osoa egungo biziaren irudi oroko
rrean jartzen badugu, ikuspuntu propioetatik abiatuz, irudi horrek anaba
sa dakarrela ondoriozkatuko dugu, beraz, ez gaitu harrituko ikusteak
itxurazko anabasa horretan atsekabez dihardutenak, mundutik ihes egin
edo abstrakzio izpiritualetan galdu nahi izatea».

146

————• HILOBIAK MUSEOETAN DAUDE. Museoa
berak ezartzen du espazioa, ikuspena, erakusketa, antola
mendua, jarrera . Museoak ikuspen bat inposatzen du, ibilbi
de bat, historia bat, hastapenez erritualizatutako mitika, bere
mugimendu, hastapen, indibidualizazio etabarrekin. Mo
dernitateak duen historikotasuna, konfusioa, anabasa, maiz
aurkitu ohi den adierazpen desberdina, galdu egiten dira.
Sorta historizista eta museistikoa, kultura biziaren anizta
sun historiko-sozialaren aurrean. Bizitzaren premia dina
mikoaren aurrean, katalogoaren kristalizazio historizista.
Arteak eta bere irudikapenak, azkenean, ez dute ia ze
rikusirik: parafernalia ofizialaren txorakeri burokra
tikoa.
1

————• II. Gerra Mundialaren ondoren egindako proposa
menak lehenengo konmozioek burututakoaren berrirakurke
tak baino ez ziren izan, arte, lengoaia, jarrera, desio anitzek,
subertsiozko tentsio anitzak sortarazten zituztenean. Psiko
logikatzeak, soziologikatzeak kezkatzen nau, baina, ho
rrenbestez kezkatzen nau mendearen amaiera/hasierako
poetika formala edo formalen, espresibo eta konstrukti
boen gaia artistiko bihurtzeak. Eta artistak probokatzaile
enzimatiko izatetik abangoardia, eta abangoardiatik estamentu
bihurtzera bultzatzen dituen mugimendu horrek beste irakur
ketekin saiatzera narama.

1. N.York-eko Museum of Modern Art, Madrilgo Velazquezen erakus
keta...
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SUBJEKTU-PROPOSAMEN BERRIARREN INGURUAN
Lacanek izua hartzen zuen arakatze modu bakar gisa,
arakatze horrek ekintza bera zetorren iturrira jotzen zue
nean. Saialdi edo erreboluzio prometeikoak: errealitatea
eraikitzea edo anabasa eustea edo maila altuagoko esfera
aurkitzea edo ordena berria aldarrikatzea. Errealitatearen
irudikapen ahalgarria nahasia geratzen da, materia argitsu
edo egitura espazial edo proposamen postnaturalista bi
hurtzearren, kontingentziak eranzten dituen adierazpenaren
lirismoaz, formalismo esentzialean erraiak kanporatzen di
tuen arte .
1

————• ezer prometitzen ez duen aurkikuntza prometeiko
Mina eta ez-jakintza nozitzen dituen eriaren nitasunaren au1.————•«Beraz, zuentzat, agertu ahala ihes egiten duen haren enigma
naiz, zuek, zuen nahieren urreantzen pean trebeziaz gordetzen nauzuen
gizon horiek. Halere, zuen larria benetakoa dela onartzen dut, nire me
zulari bihurtzen zaretenean ere, nire koloreak eramateko besterik ez
baituzue balio, zuek bezalako diren zuen soinekoenak bezalakoak direnak,
mamuak besterik ez baitira. Zuen artean egon ondoren, nora noa? Non
nengoen urrats hori eman aurretik? Esango al dizuet inoiz? Baina, nagoen
lekuan aurki nazazuen, esango dizuet zein zeinuz ezagut nazakezuen. Gi
zon zareten horiek, entzun, Egia naizen honek, hitz egiten du». (Lacan).
2.————•«Ni han hemenka nabil zuentzat esentziaz hain egiazkoa ez
den horretan: ametsean, erronkan, gongoriarrena den zolitasun zentzuan
eta hitz jokorik barregarrienaren ez-zentzuan, azarean, ez bere legean
baizik eta bere kontingentzian (eta ez diot munduaren b isaia aldatzeari
ekiten hainbeste ziurtasunez, Kleopatraren sudurraren profila ematen dio
danean baino. Galduta daude jada, gezurtatzen dut, desafio egiten diet,
desteilatzen naiz, defendatzen naizela zioen» (Lacan).
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rrean, sendatzen duen eta dakien nitasun osasuntsua. Freudek
egia eztabaidatzen du, egia ez baita gurea. Eta berrezagutza
hori egitate subertsiboa da, jakintza filosofiko, psikiatriko,
psikologiko, politikoaren aldean. Horregatik, egokitu zen,
bergizarteratze iharduera bihurtzearren. Gaisoa osasuntsu bi
hurtu... Terapeutaren osasunera egokitu. Terapeutaren nita
sun indartsua paziente/nozitzaile/ezjakinaren nitasun ahula
ren aldean.

————• Ukatu, gorde, ebaki: egiak hitz egiten duela, erre
sistentziaren ondorio da. Ez pazientearen erresiztentzia, tera
peutarena baizik. Hitz egin, ulertu, iritzia ez emateko erre
sistentzia, desioaren agerpen, eraketa eta itxurapenekiko erre
sistentzia. Erresistentzia hauek Ugazabaren Berbaldiaren
eragin moztaile dira. Ugazaba da gauzak ondo egotea nahi
duena, gauzak aurrean duen banakoaren mailan egotea, har
moniaren bila dabilen berbaldia da, sakonena diren desioa
eta gozamena otzantzen saiatuz, munduaren ordenan egokiro
ezarriko diren subjektuak lortzearren, subjektuak, une bakoi
tzean dagokien Ugazabarekin ondo konpon daitezen .
1

• Freud eta Jung USAn. Laister otzanduko den izu
rria. Moldaeraren ekintza: banako eria analista osasuntsua
ren egiari egokituko zaio. Arazoa zera da, Freudek egia ezta
baidatzen duela. Lacanek, ordea, egia, gizonentzat, agertu
1.————•«... Psikoanalisiak gozamena lurraren gainean uzten du. Uga
zabek etzirako prometitzen dute, zigorrari eta zartari lotzen diete, bat
berrerosten bada, bere erruak ordaintzen baditu, onartzen dutelarik.
Psikoanalisiak honekin zerikusirik ez duenez gero, agian horregatik dago
psikoanalisiaz ezer jakin nahi ez duen hainbeste jende.(Massotta, O.).
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ahala desagertzen den enigma dela esaten du. Gizonek egia
hori daramatela pentsatzen dutenean, beren antziak besterik
ez daramatzate. Egiaz, «hitz egiten» baita .
1

Zein egiari buruz hitz egiten da? Halere, zera zehaztu
behar dugu, «egiari buruz» mintzatzeak ez du oraindik esan
nahi egia dela «mintzatzen dena». Terapian, «nitasunaren atal
osasuntsua» eta terapeutaren nitasunaren arteko batasuna lor
daiteke, ondorioz, erresistentziak gaindituz, terapeutak man
tentzen duen osasunaren egia eskura daitekeelarik.
Halere, ez dago desioa moldeatzerik, hezitzerik, errefor
matzerik. Erresistentziak desioaren adierazpenak dira. Eta
desioa konplexua agertzen da, edozein errealitate, teoriare
kiko arrotz, gizarte lekuekiko menperaezina. Desioa ez da
pedagogia ez eta sexologiaren ikuspuntutik aztertzeko gaia.
Etikaren menpe egon daiteke eta horixe da sintoma, desio
aren arabera uztea.

————• Baina, zein egiari buraz ari gara? Egia orotasuntz
hartzea gauza bat da, eta bestea, egia gabeziaren ondoan
jartzea, gainditzen duen desioaren ondoan, gainera, enunzia
tzen duen subjektua normalean gainezkatzen duen egia dena,
analista subjektua adina harritzen duen egia, alegia. Gure
artean, egia ez dago inoiz lehenago, geroago baino, geroz,
alegia. Egia lan eremura datorkigu, geroz gauzatuz beti. Ba
dago datorren zentzua, baina, halere, subjektuaren ekoizpe
nean ez dago egiazko asmozkotasunik.
1. «Gizon zareten horiek, entzun, Egia naizen honek, hitz egiten du».
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————• ekoizpen horretan zentzu ekoizpena dagoela es
daiteke, baina subjektuaren asmozko interbentziorik ez . Ho
rregatik, lengoaiaren teoria intsrumentalak ez du balio sub
jektibotasunaren gaia ulertzeko. Inkontzientearen aurkikun
tza freudiarraren garrantzi kopernikarra subjektu-egile na
hiz subjektu-sintesiaren posizioaren eztabaidan datza, fi
losofia klasikoaren puntu nagusiak direnak, alegia. Lap
susa, txistea, sintoma, ezinezkoak dira, lengoaia subjektuak
bere asmoak adierazten ditueneko tresnatzat hartzen duen
eredutik.
1

————• nitasun-sintesi hori da (lehenengo elaboraziok
nitasuna hartuz, lapsus, txiste, amets, sintometan: kon
dentsazio, desplazamendu, irudikotasunarekiko adeia, be
giramena etab.) bigarren elaborazioa burutzen duena: lehe
nengoa inkontzientetik abiatzen den bezala, bigarrena Nita
sunetik dator . Koherentzia, arrazoizkotasuna ematen di2

1.————•«Analisiarekin aurrera jarraitzen badut, harrituta uzten nauten
pentsamenduetara iristen naiz, nire barruan hauteman gabeko pentsamen
duetara, nireak sentitzen ez ditudanak eta gogaikarriak gertatzen zaizkida
nak; horregatik, gogo beroz aurka egin nahi nieke, analisian zehar doan
pentsamendu katea urrikigabe inposatzen zaidan bitartean» (Freud).
2.————•«Ez dago inoiz Nitasunik gabeko subjekturik, osorik gauza
tutako subjekturik, baina hau da, analisian subjektutik lortu behar dena.
Analisiak zera lortu behar du, subjektua beste subjektu batekin elkar de
zan egiazko hitza, lengoaiaren hormaren beste aldera. Subjektuak egiazko
Bestearekin duen azken erlazioa da, espero ez den erantzuna ematen
duen Bestearekin, analisiaren gailurra definitzen duena» (Lacan).
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tuen elaborazioa, hutsuneak betetzen dituena: Nitasunaren
iharduera sintetizatzaile horretan bigarren elaborazio gisa
diharduten erresistentziak. Horren arabera, Nitasuna sinto
ma da.

————•egia, esatean dago, bere pusketetan, ametseanpo
rrot, lapsus, txiste edo sintoman. Horiek agertzen diren le
kuan bertan dago inkontzientea .
1

————• zein subjektuaz ari gara? Zergatik «subjektu isi
la»? Lacan eta bost historial klasikoak; Lacan eta egia;
azken finean, Lacan eta lengoaia. Akats, desio, sintoma,
lapsusaren klinika . Gauza ez da subjektu-egile edo len
goaiaz komunikabide gisa mintzatzea, ez bait da uler
mena edo hizkera egokia aztertzen, adierazlea baino.
2

1. «Beraz, zuentzat, agertu ahala ihes egiten duen haren enigma naiz,
zuek, zuen nahieren urreantzen pean trebeziaz gordetzen nauzuten gizon
horiek. Halere, zuen larria benetakoa dela onartzen dut, nire mezulari
bihurtzen zaretenean ere, nire koloreak eramateko besterik ez baituzue
balio, zuek bezalako diren zuen soinekoenak bezalakoak direnak, ma
muak besterik ez baitira. Zuen artean egon ondoren, nora noa? Non
nengoen urrats hori eman aurretik? Esango al dizuet inoiz? Baina, na
goen lekuan aurki nazazuen, esango dizuet zein zeinuz ezagut nazake
zuen. Gizon zareten horiek, entzun, Egia naizen honek, hitz egiten du».
(Lacan)
2. 1953 «Hitzaren eremu eta funtzioa» (= «Erromako Hitzaldia») eta
1960 «Hizkiaren instantzia inkontzientean».
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Gauza ez da nitasuna indartzea, sintomaren
adierazlea baino.

artikulazio

————• Lacanen klinikak bi mutur ditu, zehapen eta his
teriako paranoia eta lau oinarrizko kohtzeptu . Bestalde,
esan badaiteke ere bere klinika ezinezkoa dela ez bada
transferentziazko kontzeptuan oinarritzen, halaber estruk
turalista dela esan daiteke. Jakobson eta Lévi-Straussen la
netan ikasitako estrukturalismoa. Baina bere egitura ati
pikoa da, ez da orotasun ideala, osotasuna, betetasuna, ba
tasuna. Bere baitan, gabezia, kastrazioaren aztarna dago.
Subjektua ez da berezko osotasuna, subjekturik gabeko egi
tura ezinezkoa ez badar ere, kastraziotik at ezinezkoa da
subjekturik izatea. Beraz, akatsa, hutsunea, gabezia duen
egitura da. Faloaren klinika beharrezkoa izango da, edipoa
egituratzailea den neurrian. Baina hauek dira funtsezko ele
mentuak.
1

2

————• Berezko irakaskuntzari Pariseko Sozietate Psikoa
nalitikoarekin hautsi eta, Laplanche, Lagache, Dolto eta bes
te batzuekin batera Frantziako Psikoanalisiko Sozietatea fun
datu ondoren ekin zion. Urte hartan hiru erregistro nagusien
1. transferentzia, irrika, inkontzientea eta errepikapena.
2. (166 pag.) 1936 «Marienbad-eko Nazioarteko Psikoanalisi Kongre
sua», «Ispiluaren maila» ponentzia. Eremu honekiko sarrera ponentzia.
1953.
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arteko bereizketa ospetsua idatzi zuen, bai eta Erromako
hitzaldia ere, bertan zera zioelarik: «inkontzientea lengoaia
ren moduan egituratuta dago» .
1

————• Psikoanalisi, etologia, fisiologia eta garapenare
psikologiari dagozkien ispiluaren mailako alderdi ezagunak
alde batera utzita, garrantzitsuena hemen Lacanek formula
arraro xamar baten bidez adierazten duena da : nitasuna eta
subjektibotasunaren arteko distantzia tartejartzen duen
eraketa ezartzen du.
2

————• Bere goiztartasun organikoan, senezko desbabes,
ondoeza, erauzpenean, ispiluzko irudiaren esperientzi go
zatsu eta artikulatzailea gertatzen da. Gestaltaren aurrerakin
gozatsua, lorpen sentso-motriz eraginkorren aurretik, pro
piozezpzioa aurretik, bere zatiketa eta ez-osotasunaren ira
garki edo adierazle diren gorputzbarneko estimuluetatik da
tozen datuen aurretik. Funtzio eratzaile honi «identifikazioa»
deritzogu.
1. Tradiziozko formulazioa bezalako ez diren erregistroak:
- errealaren erregistroa (=naturalaren unibertsua?)
- irudimenezkoaren erregistroa (= inkontziente, lehen mailako pro
zesuen unibertsua?)
- sinbolikoaren erregistroa (=bigarren mailako prozesuen uni
bertsua?)
2. «ispiluaren maila Nitasunaren (je) funtzioaren eratzaile gisa, psikoa
nalisi esperientzian agertzen zaigun moduan».
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————•«Imago» (irudi hitza baino indartsuagoa da) ba
ten bidez sortutako identifikazioa, benetako balio egituratzai
lea izango duena; nahiz eta, halaber, ispilu honek hemen
zeregin artifiziala izan, azken finean, eragin hauen ekoizpe
nean bestea, berdintsua ordezkatzen baitu.

————• Forma osoa, kanpokotasuna, irudia, ematen dio
heinean, irudikatzen du eta bera da; baina, Lacanek dioenez,
haurrak, bera ez den beste batekin lortuko du heldutasun
organikora iristea, irudimenezko irudikeri baten bidez. Nita
sunaren iraupena, baina alienazioa, kanpotasun horretan alie
natuta baitago. Hau da identifikazio horren eragina.
2

————• Freudek egintza psikiko berria beharrezkoa zela
esan zuen, jarrera auto-erotikotik jarrera nartzisitara igarotze
ko. Egintza hori da Nitasunaren eraketa. Jarrera auto-ero
tikoan, oraindik, zatiketa libidinala dagoela esan beharra dago;
eta nitasunaren eraketak prozesu hori nolabait batuko du,
nitasuna libidoaren objektu bihurtzen den neurrian. Beraz,
14ean, Freudek, objektuaren libidoa eta libido nartzisista edo
1.————•bere gorputzari itxura osoa ematen dion imagoa
————• gorputzaren irudia gestalt, osotasuna, batasuna bezala
sentitzen duen diskordantzia barneorganikoa arren,
(hau funtsezkoa da bere ulermen linguistikoa kokatzeko
edo, hobe esanda, subjektuaren Adierazlea kokatzeko).
2. (168 pag.) «Nartzisismorako Sarrera» obran.
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Nitasunaren libidoaren arteko bereizketa egin zuen. Nita
sunak, nartzisismoari dagokionez, irudi osatzailearen
modura funtzionatzen du, libidoa menperatuz.

————• Nitasunaren funtzioaren itxuratzaile gisa, ispilu
ren m a i l a . Eta hau literalki hartu behar da: analisiaren
ikuspuntutik, bestearen irudiarekiko identifikazioa, gizakia
ren Nitasunaren benetako osagarri izango da: hau da giza
kiaren esentzia.
1,2

————• gizakia, identifikazio jario gisa osatuko da. Giza
kia, irudimenezko emasabelean osatzen da, baina, aldi be
rean, ezagutzagabetasuneko emasabelean sartzen da. Molda
eraren psikologietan, nitasuna instantzia sendoa da, erreali
tatearekiko erlazioan nortasunaren kontrol eremuko egile.
Hemen, bestelako zerbait dago. Ispilua, amaren begirada...
amarekiko desioa, azken finean, beti ere, osatutzat ikusten
duen bestearen begiradaren arabera, bere irudiarekin «identi
fikatuko» delarik.
————• bere alienazioa oinarritzen deneko nitasunare
eraketaren irudimenezko erlazio hori, ez da 6 hilabetetik 18ra
bitarteko denboraldira mugatzen, irudimenezko esperientzia
osoan zehar edatzen baizik. Itxuratu, itxura izan... ez dute
esangurarik, hemen, identifikazioaren eragin egituratzailee1. «je est un autre», «Ni bestea da»
2. Rimbaud, eta Lacanek dioen bezala «zer esaten duten ez dakitenak,
baina jakina denez, gauzak besteek baino lehenago esaten dituzten» poe
tak ere aipatzen ditu.
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taz ari baitgara. Nitasuna, Nitasun gisa, bestearekiko iden
tifikazio prozesuan osatzen da.
————• ez da bestearen itxura izatea; bai, ordea, besteaz
liluratuta egotea. Identifikazioa ez da alienagarria kanpota
suna dakarrelako bakarrik, baizik Nitasuna atxekituta ge
ratzen deneko irudimenezko konstelazioekiko zortasuna
dakarrelako ere. Nitasunezko ziurtasunetik harantzagoa da,
erlazio nartzisistikoa den neurrian. Eta honek bestearen de
sioz Nitasunaren harrapaldia adierazten du. Ispiluak bene
tako balioa galtzen du, azken finean baliagarria dena bestea
ren begirada, bere desioa, bere konplitudea eskuratzea, de
lako.
————• lehenengo fasean irudimenezko erregistroa ez da
bil bakarrik, sinboliko bezala artikulatu behar da. Psikoana
lisiatik, subjektuartekotasunaz hitz egitea Nitasunetik Nita
sunarekiko elkar-erlazioko espazioaz hitz egitea da. Orduan
bakarrik hitz egin dezakegu berezko erlazio sinbolikoaz (ikus
lambda grafikoa)

(Ni [moi])

(Bestea)

(a) (a) bezalakoa da eta horregatik elkarren arteko lerroa
jarraikorra da; baina erlazio hau mantenezina da, aldi berean
S-A erlazio sinbolikoa ematen ez bada, nahiz eta tartean
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lerro inkontzientea den irudimenezkoa izan. «Ni bestea da»,
tradizio freudiarreko alienazio eraikitzailea, Nitasun molda
garriko psikologia guztiaren aurkakoa (Hartman, Kris, Lo
wenstein).

————• Lacanek nitasunaren psikologia baztertzerakoan e
Freudengana itzultzerakoan berreskuratu nahi duena
praktikako alderdirik subertsiboena da. Nitasunaren eremuan,
subjektibotasuna gauzarik ezezagunena bezala. «Ni bestea
da» Kopernikok burututako deszentramendu berdintsua da:
subjektibotasuna, banako eta banako horren itxura den nita
sunaren arabera, deszentratuta dago.

————• 53. urtera arte, Lacanek, irudimenezkoa, esperien
tzia analitikoa garatzen den dimentsiorik nagusiena bihurtzen
du. 53. urtetik aurrera, irudimena eta sinbolikoaren arteko
erlazioa arakatuko du. (a) eta (a')ren arteko erlazioa edo
Nitasuna eta bestearen arteko erlazioa. Nor da bestea? Nire
lekuan dagoena, irudimenezko emasabel horren arabera ni
bateratuz osatzen nauen hura al da? Nire berezko zatiketaren
lekuko dena al da bestea?

————• Freudek, «Masen psikologia....» obran, amodio
maitemintzearen auzia planteatu zuen, amodioa betetasun
bezala. Kasu honetan, «Ni bestea da» esaldiak Nitasuna eta
bestearen arteko (a-a') erlazioa planteatzen du irudimenezko
erlazio gisa, bakarrik eusten ez den erlazioa, hutsune sinbo
likoan funtzionatzen ez duena, S-A(O) oposizio honen ara
bera baizik.
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————• Lacanentzat hiru inskribapen erregistroak izango
dira subjektuaren esperientziaren arabera determinatzaile:
————• erreala
————• irudimenezkoa
————• sinbolikoa
ikuspuntu honetatik, Lacan, Marienbad-en, Nitasuna norta
sunaren instantziarik nagusiena bihurtzen zuen «ego
psychology»aren psikoanalisiaren aurka kokatu zen. Horre
gatik, egindako guztia nitasun hura indartzeko zen. Halere,
identifikazioaren bidez subjektu gisa planteatu zena Nita
sunaren eremuko elementurik ezezagunena da hain zuzen
ere.

————• nitasuna ereduzko nozio higigaitza izan da. Ala
baina, Foucault irakurtzen badugu, nitasuna nahiz subjektua
oso kontzeptu berriak direla ikusten dugu, nahiz eta goiz
zahartu. XVI. eta XVII. menderaino atzera gaitezke. Garai
bateko pentsalarientzat erdigunean zerbait zegoen; Freude
kin haustura kopernikar berrira irits gaitezke, deszentramen
dua gertatzen delako. «Ni bestea da» esaldiak subjektua ba
nakoaren arabera eta banakoaren itxura den Nitasunaren ara
bera deszentratuta dagoelaren ideiara eramaten gaitu.

————• amodioan, maitatutako objektuak nitasunarentzat
bikaintasun guztien lekua hartuko du: objektuaren idealiza
zioa. Nitasuna, objektuaren ohorez, hutsik egongo balitz be
zala da: adibidez, «bera gabe ez naiz inor». Beraz, objektuak
nitasunaren lekua hartzen du, ideal gisa, eta maitasunezko
erlazioa erlazio nartzisista izango da.
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————• desioa bestearen eremuan kokatzen da beti: gau
bat interesgarria da besteak ken diezaguken neurrian; ho
rrenbestez, beti, bestearekin lehia eremua dago edo horrega
tik, desioak histeriaren eremuan jokatzen du, beti, desioa
bestearen desioaren arabera artikulatzen delako, desioa joka
tzen deneko subjektuarteko dimentsio horren arabera. Baina,
orduan, subjektuarteko dimentsio hori adierazteko, dimentsio
sinbolikoa ezarri beharko dugu derrigorrez.

————• dimentsio sinboliko hori irudimenezko dimentsi
tik dator, subjektuaren irudimenezko esperientzia zirikatzen
duelarik. Bestearekin harremanetan hasten den unean bertan,
dimentsio mingarria sortzen da; Nitasuna eta bestearen arte
ko erlazioa, bestearen suntsidurarako lehian hasi (etsaigoa)
edo, besteia, alienazioaren menpe jartzen gaituen identifika
zioa hasten delako. Ezeztapena edo identifikazioa .
1

LENGOAIA

————• Irudimenezko dimentsioa duen Nitasuna dago e
antolamendu sinbolikoa duen Subjektua. Sinbolikoa, Bestea
ren arabera definitzen da, alteritate erradikala, beste esze
na, ez pertsonala, inpertsonala baizik, inork gauzatu ez
dezakeen neurrian. Beste lengoaia da, lengoaia bertan
1.————•«Erlazio nartzisistaren erbestea, subjektu gisa ibilbideari
ekiteko aukera baldintza dirudien erbestea. Gogora Edipo, hain zuzen
ere, bere jakinmina medio, azkenean tronotik baztertzen dutena eta ikus
mena galtzen duena; baina erbeste hau (tronoaren erbeste intzestuoso
hau) aldi berean subjektu gisa bere gizon izaeraren mailan egongo litza
tekeen ibilbideari ekiteko aukera baldintza izango da».
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dagoen egitura delako, lengoaiaren jaiotzaren aurretik.
Hitzaren bestea. Berbaldiaren norabidea zuzendutako ha
lako batetik harantzago doa, subjektuaren arabera,
kanpotasuneko dimentsioa da, berbaldi unibertsalaren,
esandako guztiaren, esan daitekeen guztiaren, liburutegi
unibertsalaren Bestea.
KULTURA

————• Levi-Strauss eta ahaidetasun sistema, arau sist
ma, kulturaren ordena. Animali uztartzetik eskonteraztu
nera, naturatasunetik kulturatasunerako pasartea. Legea,
baimendu eta debekatutako erlazioen presentzia. Subjek
tua bertan pentsatu behar da, osa daitekeen lekutik berta
tik. Baina, gainera, batez ere, lengoaiaren ordenak, len
goaiaren ordena sinkronikoak, subjektibotasuna ezartzen
duen arkitektura inkontzientearen baldintza lengoaia dela
dakar. Eziznezkoa da subjektuaz mintzatzea lengoaiaz min
tzatu gabe eta bi teoriek elkar baldintzatzen dute.
HIZKUNTZ ORDENA

————•Saussurek linguistikaren erreferentziazko orden
hausten du: linguistika errealistaren funtsezko funtzioa gal
tzen da. Lévi-Straussen natura galtzen da; Saussurekin erre
ferentea galtzen da. Lengoaiaren zeregina ez da objektua
izendatzea, lengoaiak ez du nomenklatura izan nahi, adie
razle eta adieraziaren arteko erlazio gisa zeinua ezartzea du
xede. Halaber, beste tradizio bat hausten du, lengoaia pentsa
menduaren zerbitzari edo tresna delaren ideia. Saussurentzat,
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ezizezkoa da pentsamendua lengoaiaren aurretik izatea, hizke
rarik gabe formagabeko masa izango baitlitzateke, ezinezkoa
izango litzatekeelarik bi ideia desberdintzea.
OSOTASUNA

————• beraz, hizkuntza, iharduera psikikoa eta hotsare
bitarteko gisa agertuko da, eta hizkuntza zeinua, zeinu siste
matzat hartutako artikulazio horren ondorio. Banakoaren au
rretiko ekoizpen soziala izanik, hizkuntza banakoari dago
kion hitzarekin nahasten ez den konbentzio sistema da.

————• Zeinuan, elipseak itxia esan nahi du, adierazle et
adieraziaren arteko batasun hautsiezina, terminoen elkarre
kikotasunak eta lerro horizontalak erlazioa ezartzen dute.
Unitate denez gero, ez dago isolatuta, sistemaren beste zei
nuekin artikulatzen delarik; entitate guzti hauek guztiz erla
tiboak dira eta sistemako gainerako terminoekiko aurkakota
sun eta desberdintasuneko arrazoiengatik nabarmentzen dira.
Beraz, desberdintasunak nahiz erlazioak daude.

————•Erlazio hauek bi ordenetan zabaltzen dira: bata
ardatz sintagmatikoa, zeinuen konbinaketa ahalbidetzen duen
ordena, hedaduran ematen dena, hizkuntzaren izaera linea
lean, alegia: sintagma batean, terminoak balioa hartzen du
ondorengoaren edo aurrekoaren aurka jarrita dagoelako. Bes
talde, hitzak, oroimenean elkartzen dira talde desberdinak
osatuz. Saussurek honi «hizkuntzaren barne-altxorra» deritzo,
asoziazio erlazioak dira eta ausentzian terminoak elkartzen
dituzte.
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ESANAHIA KONBENTZIO HUTSA DA

————• Adierazlea adieraziari atxekituz, esanahia sortzen
da. Lacanek egoera hau birplanteatzen du zentzuaren ba
naketari ekinez: adierazleak ez dio esistentzia adieraziari
zor. Adierazlea adieraziaren erlaziotik at eta harantzago dago.

————• Hau zen Freudek ezarritako ordena: ez zen aurre
ko adierazitik abiatzen, baizik eta hitzak adierazle bezala
aztertzerakoan, zentzugabekeria horretatik zentzua sortzen
zela ikusi zuen. Adierazleen zeregin hau beste eszena batean
gertatzen da, nitasunetik at, inkontzientea adierazle kate era
ginkorreko fabrika balitz bezala. Analisian gertatzen dena
zera da, inkontzientearen lanaren zabalpena, adierazleak be
ren artean artikulatzea ahalbidetuz.
ADIERAZLEAREN DESERAIKUNTZA
————• Freudek zeinu saussuriarra deseraiki zuen. Adie
razle eta adireziaren arteko erlazioa burutzen duen elipsea
desagertzen da, beren batasuna bermatu eta Saussurek esa
nahi zeritzon erlazio positiboa azpimarratzen zuena; elkarre
kikotasun geziak desagertzen dira eta terminoak alderantzen,
adierazleari lehentasuna ematen zaiolarik. Banatzen dituen
marra azpimarratuko da, Lacanek dioenez, marra hau esa
nahia jasan baitezakeelako. Adierazia marraren azpitik irris
tatzen da . Errepresioaren marra.
1

1. Lacanek dio: «zentzuak adierazle katean dihardu, baina katean ez
dago esanahiari dagokion elementurik».
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DESUBJEKTIBIZAZIO TEORIKOA

————• Hizkuntzaren arauarekin, kodearen egonkortasun
rekin, esanahia emanda dago eta subjektua bertatik at ge
ratzen da. Perspektiba honetan linguistika desubjektibatuta
geratzen da. Koniunikazio mutur batekeko nitasunak kontro
latzen du subjektua: subjektuak, kodea bere esku izan eta
hizkuntzaren zeinuak tresna gisa erabiliko balitu bezala da.
Estrukturalismoan, subjektuak bere lekua aurkitzen du, bai
na, zein da leku hori? Egitura klasikoa al da?

————• Lacanen egitura ez da orotasun, batasun, erabatek
tasun koherentea, deskonpletatua baizik; gainera, Lacanen sub
jektua ez dago jatorrian, jatorrian, Bestearen egitura dago, sub
jektuaren aurretik dagoen lengoaiaren egitura; bisitari berezi
hori, mintzatzen den bizidun hori harrapatzen duen egitura.
EZAGUTZAGABETASUN ERRADIKALA

————• Freudi jarraituz, Lacanek subjektu eratuaren auzi
ekiten dio, aparatu psikikoa egituratzen duen mekanismoan
oinarrituriko subjektua: lehen errepresioan, hain zuzen. Le
hen errepresioa deusezta/ezaba ezin daitekeen neurrian, sub
jektuak ezagutzen ez duen eta sekula ezagutuko ez duen
jakitea duela uste du Lacanek. Ez dago auto-kontzientzia
garbirik, ez dago zeharo bere burua dakien jakintzarik: sub
jektuak ez du batasuna lortzerik.

————• «Beste» hori, egitura hori, osotzat hartzen badug
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ahalgarria izango litzateke subjektuaren osotasuna suposatzea.
«Beste» osoa edo egitura osoa agertzen da gabeziaren tokia
ezezaguna den neurrian. Eta hau da Nitasunak hartzen duen
lekua, gabezia ezagutzen ez baitu. Beraz, Saussuren dimentsio
linguistikoa hausterakoan, adierazia, beste dimentsio bat har
tzen duen adierazle da.
EZ-ERREALITATEA: «ERREALITATE» ADIERAZLEA

————•MINTZATZEN DEN ERREALITATEA. Guretzat
adierazle batek bere kabuz ez du inolako esanahirik. Mun
duko liburutegi osoa bere adierazi guztirekin ere, bertatik
subjektua aldendu deeko egitura abstraktu eta ezinezkoa beste
rik ez litzateke izango. Izateko ezereza. Guretzat, adierazlea,
zentzugabekeria edo enigma izan daiteke. Baina, aldi be
rean, ez dago adierazle aurretiko aurre-berbaldi errealitate
rik. Ez dago adierazlerik gabeko errealitate organiko, biolo
giko ez eta sozialik ere. Honek zera esan nahi du, guztia,
azken finean, hizkuntzaren eremuan jokatzen dela, lengoaia
ren eremuan.

————•» ERREALITATEAREN INDARGABETASUN SIN
BOLIKO-IRUDIMENEZKOA. beraz, Nitasunari bere nagu
sitasuna kentzea, bere irudimenezko lekua ematea, aldi berean
inkontziente/subjektu berregituratua eratzeko asmoa da. Ger
tatzen dena da, ordea, subjektu hau ez dela agertzen egitura
hau eragiten duen sarrera datu gisa, eragile gisa, filosofia kla
sikoak uste zuen bezala. Subjektua adierazle konbinatoria ho
nen ondorio gisa agertzen da. Eta honek genesia dakar, Egia165

1

ren auzia berriz ere planteatzen duelarik : erreala, hain zuzen
ere, izendatzen dugunean, beti, pittin bat ihes egiten duena da,
adierazle izan ez daitekeen zer edo zer badago, horrelakorik
ez balego, liburua jada idatzia egongo litzatekeelako. Baina,
halaber, esateari ihes egiten dion kondar bizia badago: hale
re, esatearen hutsuneetan esaten da. Halaz ere, arazoa sortzen
da, ez Egiaren presentzia, noski, baizik eta Subjektuaren pre
sentzia antzematen laguntzen diguten berbaldi motak eztabai
datzerakoan. Egia edo erreala ez den Subjektua izanik, ezin
du bitarteko nitasun ez eta nitasun egokitzaile ere izan .
2

————• Orduan, zein kokapen zehatz erabil daiteke uste
zuetariko gutxik amaieraino irakurri duzuen proposamen hotz
honetan?
BILAKETARAKO BESTE BALIABIDE BATZUK
.TERAPIA: IRUDIMENEZKO ESPAZIOA. Konsisten
tzia euskor eta arautuen espazio errealari kontrajarria, irudi
1. Ni, egia naizen hau, mintzatzen naiz, baina ez dut egia osoa esaten;
hori egitea materialki ezizenzkoa da, hitzak falta dira, horregatik, egiak,
erreala irrikatzen du» (Lacan).
2.————•(Pleynet) «Bestalde, bere burua marxistatzat hartzen duten
banako edo subjekturekin topo egiten dugu, baina zergatik diren marxis
ta sekula aztertzen ez dutelarik. Galdera honi erantzuterakoan beti orokor
tasunak aipatuko dituzte; ez dute sekula esango: marxista naiz arrazoi
honen eta horrengatik aldaketa sozial honetan eta bestean horrenbeste
energia ematea erabaki dudalako; agertaraziko dutena aldaketa sozialen
orokortasuna izango da, ez dute sekula, ordea, aldaketa sozial horietan
subjektuaren lekua adieraziko».
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menezko espazioak ez du «ardatz» dialektiko gisa beste auke
rarik, frustrazioa baino (Egiaren opakotasun erradikalaren
aurrean, ekintzaren transformazioa ahalbidetu behar duten
«sinesmenak» alde batera utziz). Berbaldiaren frustrazioa,
«senen» tresnatzat hartua. Hau da, ez subjektuaren desioaren
frustrazioa (subjektuari berari «nabarmen» agertzean oina
rritua) baizik eta sasiobjektuaren frustrazioa, bertan desioa
alienatuta eta ezgaituta dagoelarik. Identifikazio ziurtatzaile,
nahiz kastratzailearen, frustrazio mingarria: ispiluzko identi
fikazioa, gozamenaren aukera bera Bestearen desioan uzten
duena, azken hau dialektikoki «ukatzea» beharrezko dela
rik . EGIAREN HANDIKERIAREN FRUSTRAZIOA.
EGIAREN DOGMATIKARENA.
1

.FRUSTRAZIOA ETA ERASOKORTASUNA. Frustra
zioak erasokortasuna dakar: ez frustratutako desioagatik, be
rrezagututako objektuagatik baizik. Gain hartu nahi ez den
dolua, desiatzeko berezko erantzukizuna dakarrelako, eta
ondorioz, gozatzeko beharra (jada kontzientea den gozamen
galera beraren aukerarekin). Bizitza bera eman den lanaren
frustrazioa eta, azken babesleku gisa, (beti ukatututako) he
riotz baiespen bihurtu dena. Beraz, irudimenezko asmoak
betetzeko (=erresistentzien argitze lana) (inkontzienteki) era
tutako sasiobjektuaren irudimenezko asmoak desbideratzeko
1. Bakartiak gara. Gure esistentzia ahalik eta eremu zabalenean onartu
behar dugu. Guztiak, ezadituak ere, bertan izateko aukera izan behar du.
Guztirako prest dagoena, ezer baztertzen ez duena, ez eta enigmatikoena
ere, hark bakarrik sentituko ditu biziki beste izatearekiko harremanak.
Agian, gure bizitzako dragoi guztiak eder eta ausartiak bihur gaitezen
espero duten printzesak dira (Rilke 1).
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interbentzio ororen aurka behar-beharrez zuzenduriko erasokortasuna .
1

.IRAGANA/ORAINALDIA. Baina guzti hau analisi kau
salaren ezaugarriekiko aldentze aurrerakorra da. Izan ere,
gauza ez da subjektua Egiaren «formula» alienatzailearen
bitartez aldatzea. Ez dago, beraz, inoren iraganaren azalpen
«jakintsua», iragana bere orainaldian baizik ez baita, bere
sufrimendua salatzen duen eidos/ethosetik at ezinezkoa baita
iragana .
2

.BI BIOGRAFIAK. Drama, analisiaren orainaldi eta ber
takotasunean datza: irudimenezko asmoak ezin du bera adie
razten duen erlazio ia sinbolikoa alde batera utzi. («Ia» diot,
elkarrizketako erlazioa ez baita Egiazko erlazioa ezta pertso
narteko erlazioa ere, subjektuarteko erlazioa baizik, bertan
testua esanbidezko formulazio inoiz ez delarik; leizearen er
tzeko paseoaren arrisku konpartitua delako beti. Subjektua
ren nortasunaz, zer, nola, irakur? Nork irakur dezake? Galde
1. Jainkoak hain gaizki sortutako izpirituaren ezgaitasunean bertan agin
tzen.du Ego-ak, berez, zentzudun sentitzen dena, zentzuz diharduena;
aitzitik, guztien artean txotxoloena da, zentzuaren korridore kiratsu ho
rretan galtzeagatik, gauzek sekula izan ez baitute zentzurik (Artaud, A.
«Rodezeko Gutunak» 2).
2.

Anitz gorpu eihar,
Nire ahotsak ernai,
Hilobitik nituen atera;
eta hildako horiek gaur
ez dute itzuli nahi gau ilunera
(Heine, H. «Kantuen Liburua»).
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egindako subjektuaren biografia erreal eta irudimenezkoa
nahasten dira (lehenik, subjektuak berak galde egiten du);
baina analistak ezin du irudimenezko puzzle edo puzzle sin
bolikoaren zatiak taju ditzan irakurketarik egin. Beraren sub
jektibotasunak gai izan behar baitu bertan subjektuaren «ni
tasunari» buruz irakur daitekeena bere gain hartzeko. «Je»
lehen pertsonak nozitutako distantzia: «Ez da hau beharko
lukeena izan» eta distantzia honela bete: «Hura izan zen izan
zitekeena» .
1

.ALIENAZIO ERREALA. Arestian, hizlaria iltzatuta be
zala dago: keinuaren intimitatea subjektuaren berbaldi mu
tuaren zati bat besterik ez da: «reifikazio» arriskua saihestu
behar du, hau da, subjektuaren alienazioa. Hizlariak, subjek
tuak bezala, berezko ziurtasunak bertan behera utzi behar
ditu. Azken irudikeriak ahi daitezen ahalbidetzea. Bere nor
tasunari uko egiten dio, ondorioz segurtasunezeko drama
tikan sartzen delarik.
.EGIAN, GEZURRA ADIERAZTEN DA. Begira: hitzak
komunikazioa irudikatzen du. Isiltasuna, ihes egiten due
na, metakomunikazioa da. Hitza, egia da eta «agerkun
dearen» osagarri isila. Hitzak lekukotasunaren fedearen
gainean eragiten du: baina edonork daki gezurraren zirkui
tuak direla, bertan lehenengo iruzurra berbaldiaren ekoizle
1. Gure izpiritutik, jatorrizko testuaren ideia baztertzen badugu, horren
itzulpen edo bertsio zifratua gure hizkuntza izango litzatekeelarik, adie
razpen osoaren ideia zentzugabekeria dela ikusiko dugu, hizkuntz oro
zeharkakoa edo alusiboa dela, hots, isiltasuna (Merleau-Ponty, M. «Fi
losofiaren Gorespena»).
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delarik. Arazo guztia, beraz, berbaldiaren agerkundea zer den
jakitean datza. Hitzak egia ahalbidetzen du eta neurri be
rean, gezurra: gezurra, azken finean, ez da egia bezain mal
mutza.
.ERREGRESIOA, NORTASUNA ETA IRUDIME
NEZKOA. Subjektuaren berbaldiak puntuazio egokiaren bi
dez burututako maniobraz hartzen du zentzua. Berbaldia
osatzen duten uneen jarioa ziurtatuz puntuatzen da. Erregre
sioa, ametskeriazko irudikapenak eguneratzeko aukera da.
Ildo horretan, erregresioa ez da «erreala» (= ez da objek
tuarekiko erlazio «errealaren» egunerapena, baizik eta
irudimenezkoa sortzen deneko erlazioa, analistaren be
raren nortasun «errealaren» galera transitorioak ahalbi
detua). Puntuatzea ez da, beraz, subjektuaren ulermenaren
esku utzitako mistika hipnotikoa, subjektuaren berbaldiak
markatutako proiekzioan ihardutea baizik .
1,2

.PERTSONAIA ETA «EZEZAGUNAREN FUNTZIOA».
Hau da, subjektuaren «errealitatearekiko» ukipeneko mito
intuitibista ukatzen da, teoriko nahiz praktikoki. Bestalde,
errealarekiko ukipena saihestearren, subjektuak eragi1. Poetaren ahotsa berea da eta ez da. Nola izena du, nor da nire berbal
dia eten eta nik esateko asmo ez nuen gauzak esanarazten nauen hori?
(Paz, O. «El arco y la lira»).
2. Hitzak, orrialdetik ihesean oldartzen dira. Eraso indar itzulezinari
ekiten dion poetaren bihotzetik aldentzen dira. Poetak ezin ditu bere
sonetuan eutsi asonantziaren poderioz ez bada; kanpoan hots egiten dute
harropa beraz, baina etsaigoan oinarriturik (Artaud, A. «Testuak»).
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ten duen erlazioaren balio obsesiboa frogatzen da. Analistak, «errealarekiko» ukipena saihesten duten kontrol horiek agerian uztea ahalbidetzen du. Honela, pertsonaia, subjektuaren berbaldia errefraktatzen duen iragazkia da (ezarritako irudimenezko espazioan zehar, «subjektua inskribatzen duen berbaldiaren partitura bera» irakur daitekeeneko kodea aurkezten du eta») (Mannoni)
Ondorioz: lotespen objektua adierazitako hitzatik harantzago agertzen du, bere arkitektura sakona medio; subjektua bere eraginkortasun sortzailean ezartzen du, irudikatutako pertsonaiei
dagokienez. Objektua eta subjektua, nitasuna den heinean,
irudimenezko erlazioz daude lotuta eta hau da objektuaren
funtsa. Esanbidezko erlazioak proposatzen duen objektutik
harantzago joatea ahalbide dezan egoeran kokatu beharra
dago. «Jakina denez» entzun behar denaren esku jarri
beharra dago. Orduan, analistaren «arreta difusoa», subjektuan, «hitz hutsaren» dinamikari dagokio, subjektua
bere desioaren bereganatzea sekula bizi izan ez duenaren
izenean mintzatzen baita .
2,3

1. Lengoaiaren baitan, adieraziek elkarrekin borrokan dihardute, neutralizatu eta suntsitzen dira. Guztiak du esnahia, guztia lengoaia delako
proposizioa, alderanz daiteke: ezerk ez du esanahirik, guztia lengoaia
delako (Paz, O. «Corriente alterna»).
2.

Hidalgoa Cervantesen ametsa izan zen
Eta Don Kixote hidalgoaren amets.
Amets bikoitzak nahasten ditu eta
askoz lehenago gertatu zena gertatzen ari da.
(Borges, J.L. «Sueña Alonso Quijano»).

3. Hitzak, lekualdatutako hitz ebakiak, besteen hitzak izan ziren orduek eta
mendeek utzitako limosna txiroa (Borges, J.L. «El inmortal»)
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.UKAPENAREN PLANOAN BARNERATZEA. Orai
naldia eta bertakotasunaren analisia. «Orainaldi-bertako
tasunaren» egi kontraesankorra. Zailtasuna zera da, sub
jektuartekotasun obsesiboa sortzen dela, erlazioa irekitzen
duen subjektuartekotasun histerikoa sortu beharrean. Erre
sistentzien analisia, bertan interpretazio sinbolikoak «hitz
betearen» barrutian ezartzea dakarrelarik. Baina, bestalde,
«kontzientzia hartze» soilaren bestaldea den interpretazioa,
sarritan pentsarazi denaren aurkakoa, alegia. Hau da, erre
gresioak, desioak burutu izan ez zituen tentsioen bizibe
rrikuntza ahalbidetu behar du. Subjektuak erreprimitu
tako edo besteek debekatutako desioaren erlazio-ihar
dueren jatorrizko eszenak, ez gertakari traumatiko ba
tenak .
1

.BAIESPENAREN LEGENDA. Halere, gutxien ulertu
tako alderdia da: berbaldiareri arkitektura gordearen adieraz
penak subjektua aldaketara agertaraztea dakar (printzipioz,
aldaketa hau, ezin da irudimenezko erlazioan baino burutu).
Subjektu honek «beste errealitatearekin» zerikusia dauka.
Pazienteak, Homeroren heroiak bezala, bere jatorrien kon
taketa epikoa kantatzen du, bere biografia menperatu/erre1. Maiakovski futurista baten aipamen bera bihurritu beharko litzateke
eta zera baietsi «artea (eta bizitza) ez dira errealitatearen kopia, natura
ren bihurria baizik, banakoaren kontzientziak islatzen (ez) duen modua
ren arabera». «Objektuen eta beren elkarbarneraketaren lokadura dina
mikoa». Halere, honek, erresistentzia gogorrak planteatuko ditu era guz
tietako teorizazio arrazional-teologiko eta arrazional-teknologikoen al
detik. Fixismo fenomenikoa da, Adieraziaren aldetik Adierazlearen al
detik baino.
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primituak bizi izandako historia. Esaera metaforikoz bete
tako lengoaia, arkaikoa, eszenategian gertatzen dena, ho
rretarako dramaren korifeoak eta bere patuaren ikusle izukai
tzak ezartzen direlarik. Iraganaren ametsezko irudikapena
(eta hau da harritzen duena: historia subjektiboa kronika
ren esparruari baino esparru poetikoari baitagokio). Subjek
tuak berak delegatzen duen epaile Batzordearen aurrean eta
klanaren historia nagusiaren arabera, bere desio eta izuen
legenda garatzen du. Honela da, beraz, subjektua (oraindik)
ez denean osatu duen mitoa. Denbora, denaren baina ger
tatu ez den biografiaren bere gisako epealdi gisa agertzen
da .
1

.SUBJEKTUA ETA BERE BIKOITZA. Konbergentzia
gunerik izan ez duten Subjektua eta bere bikoitza (baina, nor
da nor?): tragedia esangaitza, ez-topaketak, agian izan behar
ez zukeena zehatzen duelako . Nor da bat? Ukatu zena?
Subjektuak, bere sufrimenduan, «badaki» bera den ukapena
2

1. «Ni han hemenka nabil zuentzat esentziaz hain egiazkoa ez den horre
tan: ametsean, erronkan, gongoriarrena den zolitasun zentzuan eta hitz
joko barregarrienaren ez-zentzuan, azarean, ez bere legean baizik eta
bere kontingentzian (eta ez diot munduaren bisaia aldatzeari ekiten
hainbeste ziurtasunez, Kleopatraren sudurraren profila ematen diodane
an baino. Galduta daude jada, gezurtatzen dut, desafio egiten diet, des
teilatzen naiz, defendatzen naizela zioen» (Lacan)
2.«Analisiarekin aurrera jarraitzen badut, harrituta uzten nauten pentsa
menduetara iristen naiz, nire barruan hauteman gabeko pentsamendueta
ra, nireak sentitzen ez ditudanak eta gogaikarriak gertatzen zaizkidanak;
horregatik, gogo beroz aurka egin nahi nieke, analisian zehar doan pentsa
mendu katea urrikigabe inposatzen zaidan bitartean» (Freud).

173

dela bera izateko gai izan ez zenaren ondorio, izan «behar»
zukeenaren ondorio. Iraganean beste inflexio bat eta orain
goan ez dena izango da. Baina, orduan, non, «egiaren» zein
arlotan, iraganeko zein Agerkunde historikotan, nahiz erreal
nahiz irudimenezkoan, dago, konpartitu ez arren? Beraz, iza
tea, non «dago»?
1

.HISTORIA ETA MITOA/EGIA ETA AGERKUNDEA.
Historiak nahiz mitoak subjektua osatzen dute: faktore hauek,
hitzaren «Agerkundean» hitzaren Egian baino gehiago ager
tzen dira modu desberdinetan. Beraz, ez egiazkoa ez eta fal
tsua ere ez denaren «errealitatea». Hitzak agerkunde horren
errealitatea aditzera ematen du une honetan. Baina hitz ho
rren funtsa errealitate hori da hain zuzen. Hau da, errealitate
horretan, hitzak, iraganean konpondu gabeko indarren berri
ematen du, beharrezko bezala finkatuta geratu zenaren berri .
2

1. «Beraz, zuentzat, agertu ahala ihes egiten duen haren enigma naiz,
zuek, zuen nahieren urreantzen pean trebeziaz gordetzen nauzuten gizon
horiek. Halere, zuen larria benetakoa dela onartzen dut, nire mezulari
bihurtzen zaretenean ere, nire koloreak eramateko besterik ez baituzue
balio, zuek bezalako diren zuen soinekoenak bezalakoak direnak, ma
muak besterik ez baitira. Zuen artean egon ondoren, nora noa? Non nen
goen urrats hori eman aurretik? Esango al dizuet inoiz? Baina, nagoen
lekuan aurki nazazuen, esango dizuet zein zeinuz ezagut nazakezuen. Gi
zon zareten horiek, entzun, Egia naizen honek, hitz egiten du». (Lacan)
2. Gure sinesmen, sorketa eta eldarnioak gara, gure mitoak, bizitzeko go
goak eta heriotzaren beldurra garen bezala. Eldamioak heriotzaren beldurra
desitxuratzen du eta aldez aurreko amaiera proposatzen. Sinesmenak babes
ten du, batzutan norabidea ematen du, urtzen du, baina bestetan ere trenka
tzen. Sormena mitoetan elikatzen da, desartikulatuz, suntsituz eta birran
tolaketarantz, oraindik ezaguna ez den horretarantz doa (Grimson 2).

174

.«SENDATU»= NORBERE BURUA ZAINDU= IRAGA
NEKO ADIERAZLEA BIRRANTOLATU. Heiddegerrek
sendaketari buruz hitz egiten du: zaintzaren jainkosa. Ondo
rioz, «sendatzea» «zaintza izatea» da . Eredurik tradiziona
lean, sendaketa subjektuaren anamnesi gaitasunaren arabera
neurtzen da: historia egitean (=gogoratzean) datza. Lacanen
tzat, aldiz, ez da errealitatea, egia baino: hitz betearen era
gina iraganeko kontingentziak birrantolatzea da, etorri
beharreko desioen zentzua moldeatzearren (subjektuari
geratzen zaion askatasun eremu minimo horretan) .
1

2

.SUBJEKTU ZENTZU-ERAGILEA. OTSOEN Gizakia.
Freudek, «Otsoen gizakia» deritzon obran, prozedura harri
garria aurkezten du: alde batetik, gertakari traumatikoaren
data finkatzea ahalbidetzen dioten froga guztiak behar ditu.
Bestetik, dio, bizitako/irudimenezkoaren ordena dela elementu
erabakiorra . Gertakari traumatikoa erdigune estatiko gisa ez
baitagokio subjektuaren esperientzia puntualaren bildumari:
gertakari berri bakoitzarekin, «gertakizuna» berregitu
ratzen da, birsubjetibizatzen da, bilduma bakar baten
sailetan gauzatzen den neurrian. Artean beste horrenbeste
gertatzen da. Baina, orduan, zer zentzu du «finkapenez» hitz
3

1. Eta honela esaten da bada, gaztelera zaharrean:»no me cuido de que a
vos os preocupe que...»
2. Singularra da bertan zehar denborak, historiak, humanitateak igaro
behar duten kategoria (Kierkegaard, S. «Seduzitzaile baten Egunkaria»).
3. Zernolako gozamena, ordea, desziframendu astun horien ondoren esen
tzialtzat hartutako ametsa egoera garbian berriro ere aurkitzea! (Richard
J.P. Richard, «L'Univers Imaginaire de Mallarmé»)
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egiteak? Galdera honi erantzuteko beharrezkoa da funtsezko
elementu batetik abiatzea: jatorrizko gertakariaren nora
bidea erabakitzeko, subjektuaren interbentzioak ez du
aitzikirik.
.ULERTZEKO GARAIA; ALDATZEKO GARAIA. La
canek auzi hau ebatzi nahi du: bi denboraldi desberdintzen
ditu: ulertzekoa eta aldatzekoa. Eta Mannoniren ustez,
Freudek «psikoanalisia» zeritzona, subjektuaren historia
ren beraren gain hartzea da. Honela izango da historia
hori besteari zuzendutako hitzak eratua bait da. Hitza erabil
tzeko aukera izateak dakarren errealitate beragatik. Beraz,
Lacanen arabera, historia zera da, egiaren agerpena errea
lean . Zer esan nahi du honek? Ene! Zera esan nahi du,
Egitik harantz nahiz honantz, hitza dagoela! Hori da soilik
esan nahi duena.
1

.BESTETIK EDO BESTEARI HITZ EGITEA. Subjek
tuartekotasuna (nire nitasun murrizgaitza) ezartzen da Bes
tearen aurrean eta bestearekin hitz egitea posible den unetik
aurrera. Hau da, bestearentzat «elkarritz egitea», «hitz egi
tea», funtsezko osagarria da. Ondorioz, historia subjektuar
tekotasun gisa osatzen da (=bestearen erantzuna barne
hartzen du) transferentzia/kontratransferentzia. Solasal1. Gizona eta gizartea aztertzen duten disziplinek ahalegin handiak egiten
dituzte zientzia bihurtzearren. Hartutako ideiak eta ezarritako aurrekontzep
tuak aztertuz, gizona arduratzen dute, hasiera batean bere izatea enigma
gisa proposatzen dutelarik eta bere izaeraz eta objektuen bereizgarrita
sunaz larrituz. Gaur egun ez da bere epistemologia berezia landu gabe
aurrera doan zientziarik. (Fougeyrollas, P. «A filosofia em Questao»).
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di horretan bertan hausten da subjektuaren «alienazioa».
Honen eraginez formula hau sortzen da: Inkontzientea,
banakoazgaineko gisa, bere berbaldi kontzientearen ja
rraikortasuna berrezartzeko «subjektuaren disposizioak
hutsean duen» berbaldi konkretuaren atala da .
1

.ELKARRIZKETA, TRANSFERENTZIA, EGIA. Baina
zer esan nahi du Inkontzienteak ideiaren eta are gehiago,
pentsamenduaren funtzioetan parte hartzea? Zer dinamika
ezartzen da, informazioa (komunikazioaren ikuspuntutik)
transferentziaren dialektikara makurtzearren? Zer da sub
jektuari hitzaren betetasuna itzultzen dion transferen
tzia erlazio hori? Hau da, berbaldiaren zentzua itzuliz,
egintza historiko, hots, egiaren «aurkikuntza» bihurtzen
duen hori? Baina, egiarik izan al daiteke? eta Zein egiz
ari gara? .
2

.EGIA ETA INKONTZIENTEA. Freudengan, bere ideo
logia fisikalistatik harantzago formulazioak bilatzen baditu1. «Ez dago inoiz Nitasunik gabeko subjekturik, osorik gauzatutako sub
jekturik, baina hau da, analisian subjektutik lortu behar dena. Analisiak
zera lortu behar du, subjektua beste subjektu batekin elkar dezan egiazko
hitza, lengoaiaren hormaren beste aldera. Subjektuak egiazko Besteare
kin duen azken erlazioa da, espercez den erantzuna ematen duen Bes
tearekin, analisiaren gailurra definitzen duena» (Lacan, J.).
2. Ezaguera faltsu bilakatzen da zehaztu eta isolatzen den unetik aurrera
eta egiazko da, bakarrik, oraindik ihes egiten zaizkion xedapenetarantz
tentsio etengabea mantentzen badu... Baina bere loturak banakoak ber
matzen ditu praxiarekin eta praxiatik (Marx, K.)
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gu, Galileorengan duen bezainbesteko alderdi garrantzitsua
aurkitzen dugu: ez da egitatearen esperientzia, «gogamena
ren» esperientzia baizik. Irudimen sortzailea. Ildo honetan,
dimentsio jakin batetik, Inkontzientea historiaren atal
zentsuratua dela diote. Baina, orduan, egia izan daiteke,
Inkontzientean bertan baitago idatzita, eraikuntzazko aukera
orotik at. Baina, zein epifani motan? . Gogora, nola, Freudek
inkontzientea ondoko hauetan zegoela zioela:
1

. monumentuetan (nire gorputzean, Historiaren
erdigune historiko gisa);
. artxibu zaharren dokumentuetan (haurtzaroko
oroitzapen barrenduezinak);
. norberaren garapen semiotikoan (estiloa)
. tradizio, legendetan, nire historiak heroien mo
dura kontatzen dituen guzti horretan;
. nire kontaketa bihurritzen duten eite guzti ho
rietan.
.../...

.BI PERIODIZAZIOAK. Guzti hau honela bada ere, zer
egin daiteke Historia hori zeharo organikoa den koadro
1. «Erlazio nartzisistaren erbestea, subjektu gisa ibilbideari ekiteko aukera
baldintza dirudien erbestea. Gogora Edipo, hain zuzen ere, bere jakinmi
na medio, azkenean tronotik baztertzen dutena eta ikusmena galtzen
duena; baina erbeste hau (tronoaren erbeste intzestuoso hau) aldi berean
subjektu gisa bere gizon izaeraren mailan egongo litzatekeen ibilbideari
ekiteko aukera baldintza izango da». (Lacan, J.)
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batean «sistematizatu» eta «arautzen» duen Fenichelen
ortodoxiarekin? Nola bereiz daitezke banakoaren garapen
organikoaren mailak eta subjektuaren historia osatzen
duten gertakariak? Gertakari nagusia planteatzen da:
Historia, versus bilakaera. Historiako lehen eta bigarren
mailako periodizazioen auzia. Subjektuak zein motatako asal
dura nozitzen du? Zer balio eman behar zaie subjektua konpro
metitzen den egoera berri bakoitzean historia bihurtzen diren
gertakari horiei? Nola berregituratzen dira, subjektuaren an
tolamendu berarenak izan daitezen?
.HISTORIKOTASUN DIALEKTIKOA. Historia deszifra
tu beharrean gaude. Ez senen edo irriken teoriaren aurrean,
osagarri subjektibo gisa aurreitxuratzen duen Inkontzientea
ren teoriarekin baizik. Halere, honek, beste arazo bat gehitzen
digu: subjektuak bere historia bezala berrezagutu behar due
na bere inkontzientea (edo horren atal bat) besterik ez da.
Eta, halere, ez al da Inkontzientea kontziente «bihur» ez
daitekeena? Bestalde, egitaterik nagusiena da «egitateen»
(-subjektuaren jokabideena) egiazko historizazioa, ger
tatutako «egitateen» historikotasunak finkatzen duela,
ordena jakina duten «egitateak», esanahi jakin bat eta
erradikalki, zentzu jakin bat dutenak. Zentsuratu, erre
primitu eta menperatu zituzten Ordena (eta iherarkiza
zioa), Esanahia (eta «zentzua»).
.«ORIENTABIDE» DETERMINATZAILEAK. «Zer egi
turatzen da esperientzia bakoitzean, jokabide bakoitzean, sub
jektuaren erlazio bakoitzean? Lacanek ez du «finkape
nez» hitzegiten, norabide jakin baterantz bultzatzen du-
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ten arren, ahazten diren «espazio historikoez» baizik.
Baina Lacanek ez du «espazio» gisa burutzen diren proze
suen dimentsio historikoa berreskuratzen. Gertakari baten
balio historikoa ez baita termino kronologikoetan ezartzen,
balio osagarrietan baino. Eta bertan dago gakoa.
1

.DENBORALDIEN ERAIKUNTZA BIZIA/IRUDIME
NEZKOA. Honen arabera, banakoaren historizazioan, mai
lak, prozesu osagarrien sistemaren metafora kaxkarra beste
rik izan al daitezke? Gainera, transferentziazko erlazioa, ez
al da desioaren agerpenaren «modu» intentzionaleko askape
na baino? Eta hau, ez al da «erlazioan» izatearen adierazpe
na baino? Mailetaz mintzatu behar badugu, horien paramen
organikoa halabeharrez galtzen da, «estadioak biziak diren
heinean baitira, subjektibotasunean antolatzen direnean
bakarrik». Bertan, bi elementurekin topo egiten dugu: ana
lisiaren «birreraketa» prozesuan, Historiaren «lehen mai
lako» periodizazioa dago, azken finean, subjektuarentzat
1. .... Badago Angelus Novus deritzon Kleeren koadro bat. Bertan, harri
tuta duen zerbaitengandik ihes egiteko zorian dagoen aingeru bat agertzen
da. Begiak, neurrigabeki irekiak ditu, aho eta hego zabalik. Historiako
aingeruak honelako itxura izan beharko du. Aurpegia iraganera so. Guk
datu katea nabaritzen dugun tokian, hark aurriak bata bestearen gainean
nekerik gabe pilatu eta bere oinetara jaurtikitzen dituen hondamendi
bakarra ikusten du. Gustatuko zitzaiokeen bai gelditzea, hildakoak esna
tu eta hautsitakoa konpontzea. Baina paradisutik puzka datorren haize
rauntsia hegoetan sastrakatzen zaio eta hain indartsua izanik hegoak itxi
ezinean dago. Haizerauntsi honek, halabeharrez, bizkarra eman dion etor
kizunerantz bultzatzen du; aurri pilak, ordea, bere aurrean jasotzen
dira zeruraino. Haizerauntsi hau da aurrerakuntza deritzoguna. (Benja
min, W. 9. Tesia)
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arras itxia geratuko dena; bestalde, badago «bigarren
mailako» periodizazioa, subjektuak bizi behar duena (us
tez/afektuz).
. Beraz, 1. Periodizazioa, gertatu gabeko egitate
inkontzienteak;
. 2. Periodizazioa, gertatutako egintzak, kontzien
teak nahiz inkontzienteak, gogoratuak nahiz gogoratu ga
beak.

.BESTEARENGATIK IZATEA. Badago itzulerarekiko
murrizgaitza den «puntu» historikoa, eta «puntu» hau (= pro
zesu sistemak), subjektibotasunaren interbentzioaldia da,
bitartekoa, osagarria eta ezartzailea. Ezinezko sarbidea duen
«lekua», Beste Subjektibotasunaren denbora delako. Zen
tzu-emate denbora, horrenbestez, Bestearen desioaren
burutzapen «objektiborako» denbora dena: izendatzen
nautelako «naiz», desiatzen nautelako «naiz». Nire mate
rialtasun propioa da, izenaren eta desioaren objektu-ter
mino gisa, osatzen nauena. Eta prozesu honetan nire
amodioaren subjektua, ekintzaren egile ordezkatu gisa
ezartzen da, historikotasunaren munduan sartzen naize
larik. Ni, Bestearen desioaren objektu naizenez gero, gi
zatasunaren bidean jartzen naiz. Garai horretan hasten
da nitasuna subjektu gisa eratzen deneko dramatika. «Es
kaintza», prozesuaren lehenengo egintza delako, Bestea
ren desioaren Subjektu, hau da, nire identifikazioaren
subjektu, bilakatu ala ez.
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.ANTOLAMENDUA. Zerk osatzen nau? Noski, erlazio
aren antolemenduak: «zentzu emate» egintzak zeharo be
rezitako hiru plano ditu, beren artean ongi artikulatutako pla
noak izan arren:
1. gizarte jatorria
2. lotura
3. ekintzaren ordezpena
(4. desio objektu gisa)
.HIRU NORTASUN PROZESUAK. Banakoa objektiba
zio anitzaren menpe dago: gizarte nortasun termino gisa,
desio objektu gisa, ekintzaren beharra duen eragin gisa.
Eta historikotasuna izendapen, lotespen, elkarlaneko egin
tza honen izaera eraiki eta osatzailean agertzen da. Ez
dago inprimazio zehatzik hartzen duen «esentziarik»:
trukean, burutu beharreko eite sistema bereganatzen duen
izateduna dago. Beste izatedun batetik burutu beharre
koak, alegia. Zentzu honetan, gizakuntza da «haurraren ga
rapenaren motorea».
.BESTEAREN ORDENA. Bertatik, eta, Lacanen propo
samenaren arabera, subjektuarteko erlazioaren garrantziaren
baiespenarekin, Natura eta Graziaren arteko oposizioa
planteatzera hel gaitezke. Subjektua, banakoak «subjekti
boki» esperimentatzen duenetik harantzago doa= Sub
jektuaren Inkontzientea Bestearen berbaldia da .
1

1. Subjektuak bere sorrera Bestearen Ordenari zor dio: arroztasunak
betetzen du, radikalki osatu arte.
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.../...

ARTEAZ HITZ EGIN DEZAGUN
Estilo batek edo «mugimendu» batek (futurismoak,
kubismoak) ez du artista definitzen ez eta erabiltzen
duen teknikak (Warhol, Vasarely, Nauman, eta abar),
ez eta enkargu jakin batekiko erlazioak, ekoizpen siste
marekiko erlazioak eta bera barnehartzen duen poetikak
baizik.

————• poetika espresionistak edo ekoizleak izateaz gai
arteak bere testuinguruaren barne eta bere bereizgarritasun
ekoizlearen beraren barne duen leku aldakorraren berri ema
ten duen egitura ere bada. Honetaz hitz egiten dugu «kri
tikatu, beharrezko eta natural bezala aurkezten dena
ren izaera kontingentea azalduz» baieztapenaz. Puntu ze
hatz honetan, zertaz hitz egin dezakegu, lengoaiari eta
lengoaia artistikoei buruz hitz egiten dugunean eta ha
laber «autorearen heriotza»z
hitz egiteak suposatzen
duen ukapen subjektiboaren aukera edo aukera ezaz
hitz eginez? Arteaz, edozein artetaz, arte lekutuaz hitzegi
teak, formaz eta bere arazo objektiboez, eraikitzaileez
eta abarrez hitz egitea suposatzen al du? Izan ere,
«abangoardia»k (kontzeptu susmagarria, baten bat ba
dago) edo «eskola»k edo «mugimendua»k, edo abarrek,
argitu beharreko zenbait erresistentzia batera erama-
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ten dituztela dirudi; hala ere hau ez da argitzeko ez une,
ez leku egokia.

————• FORMALIZAZIO ALDIA. Rubert de Ventós-e
dioenez, formalizazio hau litzateke gakoa edo gakoetako
bat . Baina hau Artearen Historia ez-formalista edo ez-his
torizista baten ikuspegitik egia da eta ez da, kontraesanko
rra (Popper goratuak irakatsi nahi duenaren aurrean). Ho
nela, arte obraren enkarguak maiz ezarri du honen «formali
tatea» (hau da, paradoxikoki bere «edukina»). Nork eskatzen
du «artea»?: elizak erregua, barrukotasuna eskatzen du; bur
gesiak oparotasuna, errespetagarritasuna, nabarmenkeria eta
merkataritzaren sustapena; arte merkatariak artistak bere
buruari imita diezaion, formak errepika ditzan, hauen mer
katua eta zirkuito-erakunde paraleloak aurkitu eta zehaztu
baitira.
1

————• Zer ekarriko liguke «autorearen heriotza» gaia
ari garenean, zeri buruz hitz egiten den jakitea ahalbide1. «Formalizazio artistikoak ez du errealitatearen edo lengoaiaren egi
tura formal sakona deskribatzeko xedea, aitzitik, errealitatearen balizko
«edukien» agerpen «formala» aurkitu eta azaleratzeko xedea du. Sakon
tasun, mezu edo asmo guztiak azaleraraztean, kanpoko egitean, gure
zentzuek atzi ditzaketen eremuan uztean datza. Artistak «formalizatu»
egiten du, ahalik eta funtzio gehien forma bilakatuz, ahalik eta exijen
tzia gehien itxurazko dohaintasun, ahalik eta behar gehien jolas, bai
eta ahalik eta ideal gehien irudi ere. Hitz batean esanda, ahalik eta
Esentzia gehien itxura» (Rubert de Ventós)...katalanerako testu baten
aipu bat dela aipatu behar dugu eta orduz geroztik gogotik bota du
euria.
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tuko lukeen egungo arazoen ikuspuntutik lehenaren berreraikuntza kritiko gisako sustapen historiko batek, guz
tiz historiko batek? Agian, pentsamendu plastikoak, mu
sikalak, poetikoak, azken finean bere formulazio teoriko
kontzeptualen edo teoriko-filosofikoen aurreko bideak pro
posa baititzake. Zentzu honetan, errenazimendu garaiko pin
turak gauzatzen duen espazioaren homogeneizazioaren arrun
tespena res extensa kartesiarraren aurrekoa dela esaten da.
Edota barrokoaren espazio subjektiboaren osaketa, espazio
aren formulazio kantiarraren aurrekoa dela, giza sentiberata
sunaren forma aprioriko, eta abar bezala .
1

————• OPERADORE SEMANTIKO BAT. Hala ere, ara
zoak gehitzen direla dirudi. «Historia/historiak» bezalako
artikuladore kontzeptual batek esku hartzen duen neurri
berean. Une jakin batean, artea edo poietikos-a (bere adieraz
pideen aniztasunean) sozialki, kulturalki bai eta ekonomikoki
ere ordenatu edo testuinguruan jarri bazitekeen ere, bapa
teko agerpen subjektiboak esparru egonkor hori asaldatu egin
go du. Nola galderaren ondorioz -agian galdera planteatu eta
planteagarri bakarra- balizko gai, konposaketa bai eta fun
tzio kontenidismoak ere gainezka egingo du, formazio
eta figurazio berriak definitzen dituzten hausturak sor
tuz. Beraz, galdera honen ondoren esparru aldakorrago
bat izango da. Esparru hau epifani formala, bere burua
ren eta bere figurazioarako aukeren eta legalitateen anto2

1. Gai guzti hauei buruzko erudikzio zerrenda aspergarria litzateke.
2. Zegoeneko helendar zibilizazioko historialariek, Zielinski kasu, az
tertzen zuten korea bateratzaile harez geroztik.
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latzailearen, esparru bat ezezik; subjektiboa eta beraz, for
malitate horren ondorioz eta dirudienez legitimoki hortik,
nola galdera zer, non eta agian zergatik galderak gainditzen
duten espazioa ere izango da.

————• FORMA ETA IZAKIA. beraz analisiak (batzu
tan ezinezkoa) etengabe kontenidismo hauskorrak trans
zenditzen duen horretara eramaten gaitu, hemendik objek
tu artistikoa eraikitzen den neurrian subjektu artistikoa ere
eraikitzen da. Historikoki, nabaritasun osoz. Bere barneta
suna aztertzen digun obraren formal-konstruktibismoa; an
tolaketa sozialean zein zeregina duen esango digun fun
tzional-estrukturala; sistemiko-kodifikala, bere poetikak,
erretorikak eta testuinguruak aztertzea ahalbidetzen baitu .
Hau da, legezko proposamen baten normatibitatetik (=zer
1

2

1. «Kontenidismo» hau ez da gai bihurtze ikuspuntu hutsetik ulertu
beharrik.
2. ————• Nola
————• Zer
————• Noiz
puntu honetan, periodizazio ideia arauzkotasun baten historia izango da,
edota estilo edo modu baten bameko aldaketarena (=nola) edota estilo
batetik besterako aldaketarena edota artea aukeratutako tarteetarako iza
tearena edota, azken finean, tratamendu artistikorako gai izan daitekeen
materia, esfera edo gauza izatearena. Dena hartutako aldiaren menpe
egongo da. Hau, neurri batean, Rubert de Ventés-en tesi bat zen. Baina
faktore subjektiboa sartzeak aurreko abiapuntuen irakurketa mekanikoak
induzitu ditzakeenak baino inflexio nagusiagoak sortzen dituela iruditzen
zait (ikus Delacroix-en espazio piktoriko eta eskulturalari buruzko go
goetak, bai eta denbora musikal eta literarioari buruzkoak ere; edota
errusiar sinbolisten eta formalisten sorkuritza eta egintza artistikoari
buruzko gaiak, bereziki Potebnia edo lehen garaiko Jakobson...).
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da eta zer egin behar da izakiarengana heltzeko: xede
metafisikoa duen proposamena beraz) autonomia eska
kizun batera heltzen da. Hau, agian, arteak espresionismo
existentziarioaren (oraindik ez existentziala) eta irrika
bitalaren adierazpen hutsa izan behar duelako proposa
menean hasiko da .
1

ARTEA AUTONOMO BIHURTZEA. Tentsio aldaketa
honakoa izan zen:————•kezka sortarazten zuena ez zen
artea nola ekoiztu, teoria baizik eta, agian lehenik, eremu
artistikoaren beraren onespena. Eta agian barne mugak. Ar
tistaren ikuspegi soziokulturalaren proposamenari eta aldez
aurreko gertakari bezala, bere autonomiaren baieztapen ideo
logikoari, arteen eta generoen sailkapenerako proposamen
batek emango dio jarraipena. Egun artearen «autonomia
semiotikoa»tzat hartzen dugunaren gertakaria erreflexiboa da,
kontzeptualki oso ondorengoa, bere puntako formula orain
autorearen heriotzaren inguruan biltzen gaituena izan daite
keelarik. Autore/idazketa autonomiak, idazketa beraren ab
solutitateak honako galdera behartzen du:————•noiz da
zerbait artea, noiz teoria?...

1.- Erromantizismo osoa, baina ez da bera soilik izango, expresionis
moaren hastapenetatik hasita abstrakzio proposamena bitartean ikusi ahal
izango den bezala. Ikus Kandinski, Mondrian, Malevich, eta abar. «Exis
tentziarioa» eta ez «existentziala», erromantizismoan pentsamendu ere
du-filosofikoan benetako krisialdia dagoela pentsatzen baitut, dena den
bere baieztapen ontologikoaren kontzeptua ondoren mugimendu existen
tzialistak eusten zuenari ezin zaiolarik lotu.
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————• egoera honetan, zer egin dezake, egin zezakee
arteak? Proposamena banaketa onartzea izango zela ziru
dien eta honek sintesi humanistaren eta bazterren erra
dikaltzearen haustura onestea ekarriko luke. Ez dago arra
zoia eta irudimena, apolineoa eta dionisiakoa elkartzeko auke
rarik. Haustura hauek joan den mendearen azken mende
laurdenean hasi ziren eta mende guztian zehar nabari badai
tezke ere, bigarren erdian nabarmentzen dira, mende erdi
honetan subjektuaren deseraikitzearen eta deszentratzearen
ziurtasun'a agerian geratzen baita.

————• EGIAREN BOZERAMAILEAK. EGIA ETA
ABANGOARDIAK. Zer da artea? zer da sorkuntza? nor
da autorea? galderei dagokienean, dirudienez XX. mendean
bere buruaz jabetu egin den iharduera honek bere identitate
bereizgarria baieztu nahi du, bere kodea asmatu, inongo ins
tantzia adierazkorren, funtzionalen edo apaingarrien menpe
ez egon, eta abar. Tradizio humanistarekin haustea ekarriko
badu ere, bere historia desnaturaldu, balizko «barnelilurake
ta» , «errealitatea» ez imitatzea, bera (=artea) «errealitate»
«izan» baizik. Errealitatezkoa izan. Edo Artearen Egia...Egia
izan esan zitekeen ere, ez dakit xede guztiz ez jakinaz edo
proposamen eldarniagarri baten ondorioz.
1

————• Baina, zerbaiti arte dei geniezaiokenean eta auto
rearen kanporaketa positibista bete egiten denean, deszentra1.- Kontu handiz izan arren, Rubert de Ventós-en proposamen zaharra
ren gogoeta ildoei jarraiki. Hala ere «barneliluraketa» kategoria bera
garai hartan eztabaidagarria bazen, egun askoz ere gehiago da.
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zio beharra ekartzen duen autonomizazio honek, berehala,
ezagun zahar batean amaituko dela pentsarazten digu, hau
da izpiritu hegeliarrean, egun Terminator postmoderno bi
lakatua. Ekuazio ezkutua eta maltzurra betetzen zen, ia La
place jaunarena bezain misteriotsua eta honela Errealitatea
ren, Egiaren ildotik izpirituaren agerkunde bat ez bada er,
bai Estatuaren Departamentu burokratikoetako bat.

————• ERREBOLTA. hasiera ez zen txarra izan: arte
pertzepzio formula berri bezala; aurreko lengoai mai
lakatzaileen objektuak askatu: pertzepzioa apriorismo
eta automatismoetatik pertzepzioa askatu ; ezagutzen di
ren medio berrietarako aukera berriak martxan j a r r i .
Beste ikuspegi bat eduki, beste ikuspegi hori adierazteko
gai izan eta gainera hunkitu, irauli, honela hartzailea
rengan ere eragin espresiboa sortuz. Singulartasunak bizi
eta egoera «ikusgarriak» sortzeko gaitasuna eduki... Hau
da, arteak gure pertzepziora objekturen bat ekarri eta beste
edozein edota ezein mailakatzeaz urrun mantentzea lortu.
Agian honek sahiestuko du genero, medio, prozedura, estilo
1

1.- «Objektua ikusmen gisako sentipena sortarazteko eta ez berrezagutza
gisakoa». Hau baliagarri gerta daiteke Inpresionismoaz nahiz futurismo
edo surrealismoaz aritzeko. Izan ere, teoria semiotikoak proposamen
epistemologikoa estaltzen du, matematiken eremuan, proiekzio geome
trikoan, fisikan, informazio teorian eta beste zenbait eremutan bakarrik
eutsi ahal izan delarik: Adierazletik eta ez adierazitik artikulatzen den
objektibotasun teoria. Artean, teoria ez-»errealista» hau mantendu ahal
izan zuten auzi semantikoa ordena linguistiko honetan arazo tangentzia
la bakarrik zela uste izan zen unetik aurrera. Gaiak, halere, izugarrizko
garrantzia dauka.
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eta abarren haustura, Hondamendia, materia, antolaketa,
osaketak, figurazioak, teknikak... Baina honek ere ihar
duera artistikoa bere ekologia soziokultural zehatzetik (eta
ekonomikotik, politikotik, sozial jakin batetik...) testuingu
ruaz kanpo utzi dezake . Mugen eta eremuen nahasketa,
luzapen eta mugitze jokuak, izkutatze eta itzultze efek
tuen jokuak, zalantzagarritasun eta irakurketa mailen
jokuak.
1

————• Dena den, hasieratik, pertsonaia/artistaren eta ber
eszenatokiaren inflazio bat dago, bere eskatologi mitolo
gikoa sortzen duen banpirizazio bat eta mixtifikazio eten
gabeak eragingo dituena. Berritze edo aldaketa formal oro
ren ezaugarri den beharrezko esperimentalismoa, ikusi du
gun bezala, harrapaladan abangoardia proposamen bi
hurtuko da. Estetizismo edo ebangelismo, grina eta esku
zabaltasuna, drama edo komedia, bere garaiko bandera eta
manifestuen atzetik, abangoardia artistikoak askotan Histo
rian bere beste lekua nahi du. Baina, abangoardia bezala
definitzearen beraren proposamen kontraesankor hori eman
arte zein iraultza ematen da? Delacroix-engandik eta erro
mantizismo-expresionistatik dagoeneko, naturalismo berri
baten bilaketa. Delcroix-engan interesgarriena, garrantzitsue
na sortutako eragina bada, espazio piktorikoan bertan al
daketa nabarmenak sartuz, arkitektura eta eskultura utzi
egiten baitira (estiloaren menpekotasun klasizista); inpre
sionismotik faubirismora edo expresionismorako ondoren1.- testuinguruaz kanpo uzte horren kontzientzia faltsua behintzat.
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go mugimenduetan arkitektura paisaia, argi, pinturarako gai
bilakatzen da. Objektibotasuna, erreferente batera jotzen
duen erlazio semiotikoa denez, estatu berri batez horni
tzen da .
1

————• OBJEKTUZKO KONTRA-ERREALISMO BAT.
Monet, Sisley, Pissarro eta Van Gogh-ek espazioaren eta
erreferentearen kontzepzio berri oso bat naturalismo ar
gitsu batean gauzatzen dute, honek objektuaren estatutu
berri bat ekarriko duelarik. Argi, kolore, giro efektuak na
gusitzen dira eta errealitatea gero eta autonomoagoak diren
balore artistikoak nabarmentzeko aitzaki bat bilakatzen ari
da. Erreferentzialen modernizatzea hiru mailatan gauzatzen
da: 1.) aurkezpen modu desberdinek espazio euklideoa
aldatzea; 2.) kolorea pinturan duen lotura naturaliste
tatik askatzea; 3.) forma/hondo bereizketa ezabatzea
ren ondorioz, adierazpen ikonikoaren konbentzioak eza
batzea.
————• ADIERAZIAREN PORROTA. gauzen esentziali
tatea eta hauen iraupena aldarrikatzen duen sistema baten
aurrean, aldagarritasun «objektiboa» nabarmentzen hasten
1.- Honen hamaika adibide jar daitezke, agian nahikoa litzateke XIX.
mende bukaeran baliagarritzat hartzen ziren errepertorio ikonografiko
guztiak zertan geratu ziren aipatzea. Erregistro semantikoan ematen den
bilakaera -nik bapatean adieraziaren mailatik adierazlearen mailarako
urrats gisa adieraziko nukeena-, ahalmen linguistikoaren ordenean orde
nadore mintzodun batetik hiztun baten enuntziaziozko hitzera igaroko
bagina bezala izango litzateke.
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da, agerpenaren adierazlea. Subjektua ikusle hutsa bihurtzen
zuen mundu klasikoaren esentzialismo kognitiboaren au
rrean, subjektuak ikuspegia aldatzeko duen gaitasuna bai
eta objektibatzeko dituen baliapideak ere gauzatzen dira.
Izan beharrean, gertatu. «Gauza» bere gertakari adierazpe
nen aniztasunean gauzatzen da. Dagoeneko ez dio axolarik
bere balio sinboliko-erreferentzialak (=bere adierazia),
ikonizitate adierazi hori porrot egiten hasten da eta beha
rrezkotzat adierazten dena, «benetazko» eredu bat baino,
artistikoki parte hartzeko eta egintza plastikoa, piktorikoa
bera sortzeko programa bat da. Baina, erne!, subjektua ere
ez da abstrakzio bat, iharduera horren ondorioz sortzen den
funtzio bat baita. Eta agian honi eman zaio garrantzi gu
txien.

————• BESTE .OBJEKTIBITATEA. Cézanne, Pissarr
Van Gogh, Malevich, Kandinski-k honi ekin zioten, hone
la artistari muriduan, bai eta bere objektuen artean ere, zer
interesatzen zaion azpimarratuz: kopiatzeko eta imitatzeko
ereduak baino, artistarena egiteko aukerak eta arrazoiak;
horrexegatik, bere baitan isila den subjektu batek di
tuen burutzapen aukera desberdinak adierazten dituz1

1.- beti obra eta iruzkina bereizi behar ditugu: gutunak, testigantzak,
liburuak, manifestuak, justifikazioak... Ikus, dena den, Matisse-ren bi
daia agendak, «gailentzen den» emaitza edo planteamendua erabaki au
rreko zirriborro, proposamen eta garapenak tailerretan miatu. Eredua ez
dago errealitatean, beste leku batean, «neure buruan» baizik, haurrek
esaten duten bezala.
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1

ten formazioak interesatzen zaizkio . Gainera, artista
hauen lanetan ezagutzeko moduko objektu-adierazien au
rrean gaudenean, hauei interesatzen zaiena bizi izandakora
itzultzea da, bai eta pertzepzio baldintzen eta argi aldake
ten analisia ere, hauen gainean elkartruke sozialaren le
gezkotasuna ezartzen duten ezagutza sinboliko/objektiboaren
faktoreek esku hartu aurretik. Proposamen artistiko hone
tan objektibazioa dago; nahiz eta beste objektibitatea izan,
noski.

————• Honela, Inpresionismoak objektuetan ezaguna den
sakrifikatzen du, tonu lokalak, irudia hondoan urtzen du,
itxuraren modalitateetara jotzen du, argiaren koloreetara. Iru
diak eta hondoak bat egiteak, hots koloreak linealtasuna na
gusitzeak edo kolorea agertze honek aldaketa objektibo bat
sustatuko du. Argi baldintzak aldaketa txikiak eragiten dituz
ten baldintzak baino, forman, linean edo tonu lokalean era
gin handia duten baldintzak direla argi uzten du. Lehen guz
tiak errealitatearen berri adierazgarria ematen zuen adie
razi bat lortzen laguntzen bazuen, orain dena adierazle fi1.- (Malevich: «De Cézanne al suprematismo», 1920).
Benetan zailena ez da haurrekin bat etortzea (goian esan bezala): sub
jektua esaldi sailak, formazio plastikoak, autobide, urbide edo untzi
zoragarrien injineru proiektuak burutu ditzakeen «norbait» ez dela uler
tzea da zailena, testuan adierazten saiatzen garen bezala. Nor beraga
natzeko zailena subjektua inor ez den norbait dela da, nahiz bere fi
gurazio guztien euskarria den eta bere funtsa bere operatibitatean
datzan.
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guratiboa sotzeko zereginaren menpe dago. Hots, balore
estrukturalak dira .
1

————• EGIARI EZ ZAIO EGI ADIERAZLEA ESATEN
EGIA ADIERAZLE AGERTZEN DA. Lekualdatze bat gertatzen dela adierazten du, zorionez adierazian oinarritutako orden semantiko baten nagusitasunetik, adierazlearen ordenean egonkorra izatera igarotzen delarik: zentzu
efektua ez dago adieraren menpe. Koloreak figurazioari
aldaketak sortaraziko dizkio: adierazitakoak behintzat
bere egoera aldakorra adierazi beharko du, bere aldaketa, fluentzia, berezkoa duen egitura-ordenean oinarritutako figurazio aukeren aniztasuna. Jarraikitzen diren
mugimendutan honakoa ikusiko dugu: kolore, argi eta formaren gaineko ikerketak. Balore adierazkorrak, eraikitzaileak...
————• KONSTRUKTIBISMOA. Antzeko zerbait gertat
zen Cézanne eta kubismoarekin. Eta Delauney, Gris, Picasso,
Braque, eta abarrek antzeko planteamendu formulak gauzatu
zituzten, barne egitura bilatu, perspektiba edo azalpen
1.- Forma heraklitiarra da, ez behin-betikoa, aldibaterakoa eta dinamikoa. Monet-en Londreseko Parlamentuaren seriean (1.900-1.905
bitartean) efektua areagotzen da, bederen, erreferentzialen benetako
desagerpen unetara iritsi arte. Itxurak, kolore ñabardura desberdinak
Cézanne, kubismoa, Delauney, futurismoan bezalakoak izango dira,
aldiberean ikuspegi espazial desberdinak barnebiltzen dkenean. (Marchán, S).
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ororen berri ematea ahalbidetzen zuen legea aurkitu. Ko
lorearen funtzio aldaketak azalpena aldatzen bazuen eta ho
nen ondorioz proposamen objektiboa bera, hauek espazio
aren antolaketa koadroaren espazio eta tektonikaren le
geekin bilduz, errenazimenduko espazioa gaizkitzen zu
ten. Cézanne-k unibertsoaren egitura ezkutuaz galdetu zion
bere buruari; bere deseraikuntzatik jo zuen, objektuek irau
teko zuten baldintzak aztertu zituen, unitate bakunak lortu
zituen, bere forma geometriko oinarrizkoetan sistematiza
zioa definitu zuen, kolorearen deskonposaketa etena burutu
zuen .
1

————• EZ-EGIANTZEKOAZ. Geometriko garbien ze
rrendak, sortzen den desintegrakuntza geometrikoak,
kolorearen laburtzeak... egiantzeko balorera jotzen dute.
Ez dago Egiari zerbitzatzerik, egiantzekoan laburbiltzeko
borondaterik ez bada. Praktikan burutzen bada ere, ez da
bereganatzen. Eskerrak medioaren autonomia zorroztasun
maiestatiko eta krudel baten benetazko sentimendu jasa
nezinaz gauzatzen den. Agian noizbait, surrealistek edo
Dadá-k edo Picabia-k, azken finean, Egiaren gartzelari/pre
so izateak beti arrisku handia dakarrela susmatu zuten. Be
raz, azken finean, ber-naturaltasun baten gaia berplan1.- Honetan biltzen da Cézanne-ren obsesio guztia: Inpresionismoaren
aurrean deszentralizazioa eta gero eta abstraktuagoa den eraikuntza ba
tera jotzen duen iraupena. Bernard-i aitortzen dion programa horren pean
biltzen den guztiaren geometrizazioaz: «izadia zilindroaren, esferaren,
konoaren bidez...landu».
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teatu zen, honek objetibitate aukera berri bat eskaini zue
larik .
1

————• ERANZKETAK. Zein esparrutan garatuko zen a
tea XX. mendean zehar? Zein espazio berri irekiko ziren
subjektu/autorearen abenturaren aurrean? Arretaz behatzen
badugu, mendearen hasiera horretan garrantzitsua dirudien
zerbait ikus daiteke: norabide anitzetan ideal burgesarekin
hausten da eta joera horien artean bi nabarmentzen dira: arra
zionalismoa eta irudimenezko joerak . Arteak proiektu
eta helburu autonomistaren gailurra irudikatzen zuen
proposamena egina zuen, aldi berean, gailur humanis
tikoaren manifestua zelarik: disziplina formala, hizkuntz
autonomia, hautagarrikeriaren arbuioa, esentzialaren bi
laketa. Era berean bi mutur hurrunen artean kulunkan dabil
tzan bilaketak: Kafka edo Joyce alde batetik; Malevich
edo Rodchenko bestetik. Erabateko birtopaketa subjekti
boa lortzeko asmoz murgiltzen dira idazketan edo isilta
sunaren osotasuna nahi dute. Atoniazko musika, funtzio
nalismo arkitektonikoa, pintura abstraktua, Zuria zuriaren
gainean, Beltza beltzaren gainean, erradikalagoa oraindik.
2

1. Zehatzagoa izango litzateke «objektibazio berria» esatea, abentura
irudimenezko/sonboliko guzti honetatik askatu behar den kontzeptua beti,
objektibotasun kontzeptua delako, materia jakin baten gaineko ihar
duera antolatzaile gisa eta objektibotasun kontzeptu hau ez dela ema
ten dagokion subjektibotasun ezean.
2. Ezaguera faltsu bilakatzen da zehaztu eta isolatzen den unetik aurrera
eta egiazko da, bakarrik, oraindik ihes egiten zaizkion xedapenetarantz
tentsio etengabea mantentzen badu... Baina bere loturak banakoak ber
matzen ditu praxiatik» (Marx).
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Tarabukinek iraganeko arte guztia eztabaidatzen du eta ho
rrekin batera artea bera. Absurdoaren teatroa sortzen da,
Actor's Studioko zenbait prozeduretan ere. Brecht edo Pisca
tor, muntaiaren «beste» testuetatik aldentzen dira edo testue
kiko bilaketari ekiten diote, espazio eszenikoa antolatuz,
ametsezko enkoadrea sortarazten laguntzeko jatorrizko antzer
ki proposamena aldatzen delarik. Ez figuraziorik, ez egian
tzik ez eta tonukerarik ere. Ez dago ere kutsadura senti
mentalik. Batzutan, isiltasuna. Beste une batean kultura/
natura, arrazoia/irudimena sintesia zen hura... haustura
gune izaten hasten da. Izenaren beraren galera. Esan nahi
al zuen objektibotasun mota berriarekiko topaketak sub
jektibotasuna bera baztertzen zuela?

————• Garrantzitsua da beste alderdi bat nabarmentzea
XX. mendean sistema teoriko, zientifiko nahiz etiko edo
moral nagusien jauztea gertatzen da. Ezaguera eta jakintzek
desegituraketa eta partzializazio berdintsua nozituko dute,
ondorioz, egitura gutxiagoko gizarte eta kultura esparrua sor
tuko delarik. Alderdi soziokulturalen erregionalizazio eta par
tzializazioak, hala kultur ekoizpenean nola kultur iharduera
beraren kontsumoaren zabalera osoan, eragin sakona izango
dute.

————• GALAXIA EZEZAGUNETAKO SEMEAK. Men
de honetan zehar, zabalpeneko proposamen teorikoak muga
tu xamarrak dira eta sarritan, balio extentsiboa dute (= ezar
penezkoa erregio eta partzela guztietan), intentsiboa (=sis
tematizazio, integrazio edo egiturazkoa) izan beharrean.
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Esate baterako, Kopernikoren kosmologia jada eszenategi
zeharo gizatiarra da, integratzailea, sistematizatzailea, gizar
teratutako irudimen matematiko batetik burutua, Galileok
egin zuen irudimenarekiko deian ikusten den bezala. Ho
nek zenbait autorek «antzinako unibertsua» zeritzatena
ren amaiera zekarren eta «mundu modernoaren» etorrera;
Newtonek, Einsteinek ez gaituzte mundu desberdin batean
kokatzen, erreferntziazko parametro berriak ezarri zituzten
arren. Halere, sistemak, bokazio unibertsuzalea dauka. Haus
turak aurrerakin gnoseologikoak ditu, haatik Kanten obrak
integraziozko jakintzaren aukera kritikoki salatuko du. Ge
roago, azelerazioa, agian, Riemannen geometria esferikoare
kin hasten da, ondorioz, Heisenbergen zalantza printzipioa
sortaraziz, probabilitate estatistikoa, sistema irekien teoria,
geroago, anabasaren ekoizkortasunaren ulermena, Prigogin
etabarren egitura iraungikorrek, irudikapenezko eredu zien
tifiko klasikoen jauzia dakartelarik. Freud edo Piageten la
netan ere sistema partzializatuak aurki ditzakegu, baina ez
dira salbuespenak. Halere, honek ez ditu operadore meto
dologien asmoak (positibistak, esperimentalistak, fisikalis
tak) eragiten, aitzitik, nonahiko baliozkotasun borondatez
dihardute. Intuiziozko munduak mundu arrazionalaren au
rrean. Zein arrazoizkotasunez ari gara? Zein intuitibismoez?
Tentsio aldaketa honela gertatu zen:————•kezkatzen due
na ez da artea, teoria nola ekoiztu, baizik eta agian, eta lehe
nengoz, eremu artistikoaren ezagutza. Eta behar bada, bar
ne-mugak. Eta behar bada, aurreko eranzketan nabarmenki
1

1. adibidez, Ptolomeoren «fisikak» ekar zezakeen imagineria eta menpe
kotasun metafisiko eta erlijiosoarekin...

198

agertzen hasia zen aszetismoa desokupazioarekin amaituko
litzateke.

————• ZIURTASUNEN GALERA. Honela, balio, jakit
sinesmen, arau etiko eta moralek beren egituraketa galtzen
dute. Ez da «papurren jakintza» edo ezagupen edo sines
menen ehuna desegiten duen dispertsioa soilik. Integratzai
leen galerak operatibitate situazionalaren beraren galera
dakar. ————• Zehaztu beharrekoa zera da, zeintzuk di
ren kontzeptualizazio mailarik boteretsuena duten jakiteak,
honek beste objektibotasuna dakarrelarik, objektibotasun
maila altuagoa izan gabe. ————• sistema, esperientzia
ren (= ereduak, paradigmak edo egiturak) ulermen eta
azalpeneko eskema adierazleen esparrua da. Sistema batek
aldaketaren beharra agertzen du esperientzia hori eta bere
testuinguruak adierazteko gai ez denean. Halere, lehenengo
arreta-deia, antolamendu ideologikoen estrukturaltasun
erreaktiboaren aurrean, sistema zientifikoa XX. mendean
zehar ahultzen hasi zenean gertatu zen. Freud edo Piageten
lanetan ere sistema partzializatuak aurki ditzakegu, baina
ez dira salbuespenak. Halere, ekologia kulturala mortu bi
lakatzen den heinean, honek ez ditu operadore metodolo1

1. Baina aipatu ideologien ezaugarri dispertsiboak kontuan hartuz, elka
rrekintza afektibo, komunitario eta sozialeko erregulatzaile etiko, moral
eta juridiko gisa, banako eta taldeen jokaeraren «pattern»ean esku hartzen
dutelarik. Jakina denez, kultur antropologia eta gizarte psikologiaren
ikuspuntutik, etikoa, lehen mailako edo erlaziorik arkaikoen doinu afekti
boari dagokio; morala, mos morisetik dator, komunitate bateko truk usan
tzak eta, juridikoa, maila positibo eta gizarte zirkulazio altuagoko arauak
dira.
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gikoen asmoak (positibistak, esperimentalistak, fisikalistak)
eragiten, aitzitik, baliozkotasun unibertsalaren borondatez
dihardutelarik.

————• TOKI «LURKOIA». Nahikoa erraza izan zen edu
kiaren haustura burutzea. Esanahi adieraziaren loturak
erantzi ondoren, gaiaren auzia mugarik gabeko eremu za
balean zehar heda zitekeen, azkenean espero zen berrita
suna erredundantzia gertatzen zelarik. Abentura lurkoia
ren ondoren, abangoardiako artistek esperimentatzaile be
zala duten zeregina zalantzan jartzen dute: agian, subertsio
ak oroitzapen gaizto gehiegi dakartzalako, gizarte in
terbentzioko dimentsio jakin batzuk berreskuratzen saia
tuko dira. Duchampen ingeniaritza paradoxikoa izan dai
teke, zenbait surrealismoen nolabaiteko eraketa automatikoa
edo action paintingeko proposamen zehatzak izan daitezke.
Edo, agian, happeningak edo bestelako situazionismoak
dira . Aldi desberdinetan zera ikusiko da, irudimen ludiko,
sortzaile, festariak kaleratu ahala, hirian sartu, etxetako di
seinu teknoa, jarrera eta egoerak suntsitu, harremanak gai
neztatu eta egunerokotasuna betetzen duen gogaitasuna eza
batuko duela.
1

————• ARTE-MOLOCHA. Zutabe, sexualitate, musika he
rrikoi, graffitiek, une zehatz batean, zera adierazten dute,
ziuraski, arteak gaur egun duen fisonomia hartzera bultzatu
duen prozesuak, dimentsio baztertzaile eta ezabatzailea ere
1. eta ez ditut buruan, hain zuzen, maiatz frantziarraren aurreko eta
geroko situazionista maoista aspergarriak.
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baduela. Arteak, batzuetan, hiria hustutzen du, bestetan, or
dea, hiria euskarri edo esparru gisa erabiltzen du. Hiri osoa
hustutzen da Arte obra eskergari harrera ematearren. Arte
Molocha da... Egia da artea diseinuan, industrian, modan
dagoela eta bertan arrazoi analitikoaren indarrak nahasten
direla, irudimen fauvistaren indarrarekin, irudimen hau oso
tasun artistikoaren ikuspuntutik «profesionalizatuta» ez izan
arren. Egia da ere, aurreko erregionaltasun zorrotz hura gai
nezkatzen duten hedapenak burutzen direla arian.

————• artea= industria, moda, diseinua, multimedia,
ingurugiroa. Ahalgarrira jotzea errealera baino, irudi
menezkora pertzeptibora baino. Artearen heriotza ala ar
tearen transformazioa al da? Arteak, ezertarako balio
badu, zertarako balio? Gainez egiten eta ustez guztia es
taltzen duen testuinguruko arrazoizkotasuna badago. Eta
halere, egia da irudimena kalean geroz eta iheskorragoa
dela. Erakunde Panteoi edo Panoptiko tentazioek beren
zerbitzariak kooptatzen dituzte eta otzandu gabeko sor
menaren fauvismoa arian-arian desagertzen da. Agertzen
denaren aukerak ikaratzen du: arrazoi zintzoaren gaizbi
dea. Edo hobe, arrazoi zintzo eta osasuntsuaren aurkako
gaizbidea. Arrazoiaren ikuspuntutik, gauza bakoitzak
«bere» tokia du. Beraz, ziklo honetan ere ohartaraziko
dugu eta, batez ere bere erakusketa galerazi duen amo
rratutako kontzientzia txarrean. Harekin dator: «BATZUK,
GUZTIAK, INOR EZ» .
1

1. Hau bai gai bikaina biltegi honetako Langabetuarekin gertatutakoa!
Baina, zein metafora nagusituko da egoera honetan...
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————• artearen funtzioan aldaketarik al dago? edo Arte
tradizio/erakundezko funtzioetatik aldentzen al da? Ezinezkoa
da artearen teoria ulertzea iharduera adierazle/sinboliko bakoi
tza gertatzen deneko gizarte antolamenduaren eta segmanta
zioaren teoria ulertzen ez bada. Baldintzak garai batetik bes
tera eramatea edo desbiderapen historikoa zuzentzen ez du
ten parametroen arabera artea interpretatzea aberrazioa izan
daiteke. Arazoa testuinguru, politika, eta mugaketan datza.
Malraux-ren Irudimenezko Museo/Unibertsua baliogarritzat
hartzen badugu (eta neurri bateraino arte oro senidetasun
bikoiztiarretik dator legitimoki) ondorioa, metroak eta hor
metako graffitiak ezabatzen dituen estetizismo instituziona
la, soziologikoa, mitologikoa al da? Hiritarrak pasibotasunik
funts gabekoenean uzten dituen hiri espazioak simulakruez
betetzen dituen estetizismo hori al da ondorioa?

————• BERE BAITAN BILATZEA. artea pertzepziozk
forma berri gisa. Objektuetatik, aurreko lengoaia kategoriza
tzaileak ezabatzea: pertzepziotik apriorismo eta automatis
moak ezabatzea . Beste era batera ikustea, beste ikuspen
1

1. «objektua ikusmen gisako sentipena sortarazteko eta ez berrezagutza
gisakoa». Hau baliogarri gerta daiteke Inpresionismoaz nahiz futurismo
edo surrealismoaz aritzeko. Izan ere, teoria semiotikoak proposamen
epistemologikoa estaltzen du, matematiken eremuan, proiekzio geome
trikoan, fisikan, informazio teorian eta beste zenbait eremutan bakarrik
eutsi ahal izan delarik: Adierazletik eta ez adierazitik artikulatzen den
objektibotasun teoria. Artean, teoria ez-»errealista» hau mantendu ahal
izan zuten auzi semantikoa ordena linguistiko honetan arazo tangentzia
la bakarrik zela uste izan zen unetik aurrera. Gaiak, halere, izugarrizko
garrantzia dauka.
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hori adierazteko gai izatea eta gainera, asaldatzea, har
tzailearengan eragin adierazlea ere izan dezan. Singular
tasuneko esperientziak izatea. Hau da, arteak gure pertzepzio
ra objektua ekar dezan lortzea eta beste edozein kategoriatik
at mantentzea. Behar bada, honen bidez, genero, baliabide,
prozedura, estilo etabarren segmentazioa saihestuko da. Bai
na, halaber, iharduera artistikoa bere ekologia soziokultural
zehatzaren testuingurutik atera dezake. Muga eta jabari na
hasketa, luzadura eta desplazamendu jokoak, zuriketa
eta itzulera eragineko jokoak, anbiguotasun eta irakur
keta mailen jokoak. Baina, halaber, partaidetza jokoa,
ekintza, desio, atsegin jokoa.

————• HALERE, IRUDIMENEZKO ERREPRESIO
HANDIAGOA. Badago besterik: Ekosisteman gizarte ba
naketa indibidualizatzaileko dimentsioak hartuko dituen trans
formazioa gertatuko da. Baliteke orain arte hiri bizitzako
arlo guztietan, estatu hedapen hain sakonik, instituzio
nalizazioarekiko joera hain handirik eta talde nahiz ba
nakako irudimen/sinbolo egituraren zirrara hain sako
nik aurkitu ez izatea. Ezer burutu ez dezakeenez gero,
ezin da harritu eta horren truk harantzago joateko prest
egon, guztiaren hartzaile bezala. Badago integrazio/erre
presio igotaldia, banakoen eskuhartze irudimenezko/sin
bolikoa mozten eta norabidetzen duena. Hiria ez da bar
nerazlea, familia, komunitatea eta taldea hala ez direlako,
errepresio hutsa baizik. Deleuzeren ustez, diren gauza baka
rrak desioa eta errepresioa dira. Ez. Badago behar gehiago
rik, bete nahiz betetzear geratzen bada ere. Eta desioaren
gainean ez dabil errepresioa bakarrik, baizik beharraren le-
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hentasuna ere. Komunitatearen, auzoen landa nahiz hiri kulturak hausten dira, metropoliko kulturara iritsiz, lujauziaren
kulturara : erakunde tertziarioak, informaziokoak, bertan hiritarrak gainkarga informatiko, ia telematiko eta melodramatikoak jasan behar dituztelarik. Ezer burutu ez dezakeenez
gero, ezin da harritu eta horren truk harantzago joateko prest
egon, guztiaren hartzaile bezala.
1

2

————• EGUNGO KRITIKA FUNTZIONARI BIHURTU
DA. 70eko hamarkadaren ondoren badakigu eremu honetan
zer egin. Gaur egun aurkeztutako proposamena topikoegia
iritz badezakegu ere, arian-arian positibizatzen zen ibilbidea
ikus daiteke (ziuraski ministraritza, museo eta erakustokien eite totaltzaileen katalogo eta instituzionalizazio logikak inposatutako «burdinezko legeaz» osorik ohartu
gabe... gaur egunerarte, burdinezko sare horri komunikabi-

1. (Weber eta Simmelek ikusia zuten) Nekez zenbatu daiteke hiri transformazio azkarrean gertatutako aldaketa ez bada denbora/historia terminoen arabera. Komunitatearen suntsidura, krisi, industri birmoldaketa,
inmigrazio eta emigrazio, espekulazio, hiriko tertziarizazio hazkorra,
hazkunde informatikoa etabarrei lotutako faktorea da.
2. Irudi aldagarri, etenak, ustekabeko sentipenak, informazio zeharkatuak, sinkopatuak... Lurraldea bere mugetan ezabatuta geratzen da eta
unibertsaltasuneko ideia faltsuak banakoa gainezkatzen du, funtsezko
erreferentziak galtzen dituelarik. Erritmoa azkarregia da zer prozesatzen
den jakiteko. Pentsatzen dut, nonbaiten, neurologoak, beren Kortex hautatzailearen etorkizunak harrituta geratuko direla, gainbeheratzen zaion
etorkizunak aho zabalik... Eta ez dakit zergatik baina gogora datorkit
madrildarrek lehengo urtean agertutako histeria kolektiboa, amaierarik
gabeko lerroan zirikatuak, Velazquezen obraren ñirñira ikustear...
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1

deen funts gabeko perbertsioa gehitu beharko genioke) . Gu
txi gorabehera, kezkarik gabe bilatu beharrekoa hautematen
genuen, zientifikotzat hartutako eta horrela mantendutako ihar
duera artistikoaren analisiaren arabera: errebolta jakin batzuk
gertatu zirela pentsatzen genuen:
————• formaren balio sintaktikoak
————• formaren egiturazko balioak
————• formaren erreferentziazko balioak
eta halabeharrez, ondorio gisa, garai hartako soziologiazko
quantuma erabiltzen genuen eta bidezko baliz (batzutan bi
dezko ez bazen ere) hura ikonologia bikaineko ereduz apain
tzen.
————• Baina, zer gertatzen da 60ko hamarkadatik aurr
ra? Hasiera batean, Semiotikaren laguntzari esker, batez ere
Barthesen irekidurazko bulkada hasi berria eskolastika for
malista bilakatzen dena agertzen da, Yuri Lotman bezalako
funtzionari zibernetistari ere balio diona. Baina sekula gerta
tu ez zena zera izan zen; generatibotasuna edo egitura pro
pioen eskurapenaren eta bere garapenen gaia, operatibotasun
plastikoko subjektibotasunak operatibotasun berbalarekiko le2

1. E. Goffmanek aipatutako «erakunde osoen» esanahia gogora eta bera
egin dezagun.
2. «Ezaguera faltsu bilakatzen da zehaztu eta isolatzen den unetik aurre
ra eta egiazko da, bakarrik, oraindik ihes egiten zaizkion xedapeneta
rantz tentsio etengabea mantentzen badu... Baina berarekiko loturak ba
nakoak bermatzen ditu praxiatik» (Marx).
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hentasunaren zergatia eztabaidatzerakoan sekulako garran
tzia izan zukeena, kodigoen egituraren gaia eta ez erreper
torioena. «Sormen» famatua «kalitatezko» zirkulu integris
tako ikastaro psikologiko edo psikosozialetako lupeme bi
lakatzen da.

————• MORALTASUN IN-DEZENTEA BERRESK
RATZEA. Zein da etorkizun honen irakurketa, zein orai
naldi honena? Badirudi eremu honetan ondokoa ordezkatzea
ahalbidetzen diguten topikoekin aski ez dela: ————• sin
tesiaren ilusioaren gainditzea (ikuskizun «osoa» gaur?);
zeinuen desinhibizioa, kodeen tematika eta beti lekuko
den kodeek poetikekin dituzten erlazioen tematikaren
desplazamendu berriari al dagokio? Ez da jada gene
roez hitz egitea ezinezkoa denik, baina, inguruneak eza
rritako ebakin edo mugaketei buruz hitz egiteak zentzu
rik al du? Eta azkenik, lengoaia desberdinekiko intere
sik eza.
Honela, ziklo honetan ere ohartaraziko dugu, batez ere, ho
nekin batera datorren «erakusketa» (?): «BATZUK, GUZ
TIAK, INOR EZ»:
————• gertakari berriek (ikonografia komertziala, publi
zitarioa, teknologia berriak, etab.) interpretazioko eredu za
harrak birplanteatzera bultzatzen dute. Baina interpretazio
ak berreskurapena eta irakurketari lekua utziko die: ez
da teoria zaharretatik abiatuz interpretatzea,————•iraga
neko gertakarien irakurketa eredu berrietatik egitea da, eta
guzti hori, berezko ereduen aurresankortasunaren eremutik
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sarritan ihes egiten duten gertakariak daudela kontuan har
tuz. Iharduketa ekoizle, irudimenezko nahiz sinboliko be
rrien banalizazio, kutsadura eta disoluzio prozesuen hasiera.
Honek zera ulertaraziko du, ez dagoela beti galdera «ziu
rrik», arazo edo gertakarien sorketa arloa antolatzeko gai
den galderarik ez dagoela.

————• Gizakia, bere ingurunea, bere Ekosistema, osatzen
duten objektuez geroz eta inguratutagoa dago, baina uler
tezinak zaizkio eta ezin ditu bere kontrolpean ezarri. Objek
tu alienazioa edo alienazio objektuala: zer diren ez dakien
robot unibertsuaren pean dago . Badago ulertzen ez duen
teknika kristalizatua: konputagailuak, klimak, inguruneak,
etab. Bizitza guztiz sinplea bilakatzen da, baina balio eta
erantzukizun inpertsonaleko zerbitzuak dira eta ihes egiten
diote . Kultura instituzionalizatua eta teknologia ekoizpene
ko kultura, ondorioz, sailkatutako isla, ohitura, topiko kateak
arian burutzen direlarik. Histeria laxatu eta obsesioa areago
tzen da. Manifestu nartzisista laxatzen da eta stress nahiz
depresioak areagotzen dira. Erromantizismoan, asperraldiak
ere bizitza jarrera baten ukipena irudika zezakeen: gaur egun
gaztediaren izurritea da, gauzarik hutsen eta indibidualena,
hain zuzen.
1

2

1. Simmelek esaten du hiri modernoko eskizofreniako beste faktore bat
inguruko kultura objektiboaren gehikuntza ikaragaria dela.
2. Banako eta taldeko kulturaren atrofia, hiriak sortzen duen kultura
objektiboaren ondorioz (Simmel).

207

... Baina, agian, makina desiratzailea orain arte aurkeztu
tako plano ezagunekiko intersekzioa ez den punturen batean
geratu da: behin izan ote zenik ez dakigun subjektuaren de
seraiketa, edo izan bazen noraino ez dagikun subjektuaren
deseraiketa. Nola, zertarako, zergatik autonomo bihurtu eta
espazioan gogor jazartzen gaituen Ama nagusia bezala. La
rrimindurik, izuaren isiletik, bapatean, eromena ez gurea be
rea baino ez dela konturatzen gara. Baina gure sinesmenak
beregan jarri genituen. De nobis ipsis silemus. Eromenare
kin, galdera, espazioa, isiltasuna, itzulera berreskuratu ahal
izango ditugu?
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Besteak
Angel Gonzalez

«Guk, surrealistok, ez dugu asko estimatzen Jean Dubuffet-en pintura...», idatzi zuen 1967an José Pierrek; «hala eta
guztiz ere, badago izugarri hunkitzen gaituen eta dagokigun
zerbait: Arte Basatia... Nire buruari galdetzen diot Arte Basatia ez ote den Dubuffet-en benetako grina handia izango;
txanpon baten atzealdea, aurrealdea bere obra propioa izango litzatekeelarik...». Urtebete zen André Breton hil zela eta
José Pierrek ez zion utzi nahi izan Dubuffet-ek 1947tik aurrera Arte Basatia deitzen zuen horren eraikuntzan zuen erantzukizuna aldarrikatzeari. Pierrek «Le massage automatique» izenekoari buruz idatzi zuen artikulua gogorarazi zuen,
bertan Breton mediumen arteari buruz aritu zelarik. Medium
hauen artean, Agustin Lesage meatzaria aipatu beharra dago,
zeinaren obrak aurrerago Dubuffet-ek L'Art Brut-en barne
hartu zituen. Ez zait hain bidezkoa iruditzen Cahiers de la
Plèiade-n agertutako «L'art des fous. La clé des champs»
delakoak Arte Basatiari buruz Dubuffet-ek zituen ideia asko
biltzen dituela pentsatzea, Pierrek ziurtatzen duen bezala,
1

1. Minotaure, 3/4 zk., 1933ko abendua, 55-65 orr. Point de Jour-en berrargitaratua, Paris, 1934, 217-251 orr.
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Bretonek «Dubuffet gure adiskideari» egin zion omenaldi txiki bat besterik ez baita. Izatez, «L'art des fous...» Dubuffetek «Miguel Hernández»i buruz idatzitako beste artikulu batekin -Miguel Hernández Pariseko pintore espainiar erbesteratua zen, bere koadroak L'Art Brut-eko 1 zk.an agertu zirelarik- eta irakurleei -medikuak eta establezimendu psikiatrikoetako zuzendariak batez ere- artista basatiei buruzko informazioa eskatzen zieneko Dubuffet beraren ohar batekin batera
agertu zen. Guzti horrek, Arte Basatiari buruzko «dossier»
antzeko bat osatzen zuen Jean Paulhan-ek zuzentzen zuen
Cahiers aldizkariaren 6 zk.aren barruan. Jean Paulhan, Dubuffeten adiskidea zen eta berarekin batera bi basati suitzar
handien -Wölfli eta Aloïse- aurkikuntzan parte hartu zuen
1945ean .
1

Paulhanek ez zuen Breton gonbidatu Dubuffetekin kontuak garbitzeko, eragiketari oniritzia emateko baizik. Nolanahi ere, «L'art des fous...» delakoari nolabaiteko mingostasuna
dario, Breton ez baitzen ohartu berari bururatu behar zitzaion
eta Dubuffet bezalako etorberri batek muturrean ipintzen zien
horretaz.
Bretonek, mingots baina ez arrenkuratsu, Arte Basatia
Dubuffeten aurkikuntza izan zela onartu eta ez zuen erreparo1. Era honetan, Paulhan-ek publizitatea ematen zion bere adiskidearen
proiektuari, arte modernoarekin aritzen ez zen eta N.R.F.arekin lehiatu
nahi zuen aldizkari batean. Honi dagokionez, Cahiers de la Pléiade hauetako 1. zk.an, 1946ko apirilean, Paulhan Dubuffeten obsesioen alde azaldu zen, hain zuzen ere Dubuffeten sarrera zuen René de Solier-en «Pequeño tratado de graffitis» baten bidez.

212

rik izan 1954ean Wöfli eta Joseph Crépin-i buruz idazteko.
Hala ere, «pintore medium» gisa kalifikatu zituen eta bigarrena hala bazen ere, ez zen gauza bera gertatzen lehenarekin,
termino horren adiera arruntari dagokionez bederen. 1948tik
aurrera, Bretonek ordurarte baino askoz arreta handiagoa jarri
zion eroen arteari eta ez zen harritzekoa berak zuzendu edo
babestu zituen aldizkarietan Dubuffetek babestutako artista
basatien obrak aurkitzea, hala nola Crèpin, Wölfli edo Heinrich Anton-enak, bai eta bere adiskideek nekez «aurkitutako»
beste zenbaitenak ere, hala nola August Neter, «Madame Zka»
edo «S.L.» misteriotsuarenak: Dena den, ez dakit azken bi
hauek beren «aurkitzailea» zen Guy Selz-ek asmatu ez ote
zituen.
Barka iezazkidazue erudiziozko idatzaurre hauek baina
Dubuffeten obrari diodan begirunea José Pierrerenari diodana
bezain eskasa baldin bada ere, ez nioke Arte Basatiaren aitatasuna ukatu nahi hain zuzen ere Pierrek egin zuen bezalaxe,
eta Breton adiskideak baino mingostasun handiagoz gainera.
Nolanahi ere, Bretonek harritzekoa bada ere eman ez zuen
pausoa ematera ausartu zen Dubuffet. Harritzekoa diot, Bretonek, soberan jakingo duzuenez, erotasunaren «adierazpen»
desberdinei arreta handia jarri baitzien -Eluard-ekin batera
erotasunaren itxuraketa bat egiten saiatu zelarik La Inmaculada Concepcion izenekoan-. Bretoni ordea, Violette Nozière,
Papin ahizpak edo Marcel Petiot Dk.a bezalako eroen gehiegikeria «artistikoak» baino, beren gehiegikeria moralak interesatzen zitzaizkiola zirudien. Idazle ero bakar bat ere ez zen
agertzen 1924eko Surrealismoaren manifestuko aitzindarien
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zerrenda ospetsuan eta dirudienez, ez zien arreta handirik es
kaini literatura alienatuko testu kanonikoei, Schreber lehen
dakariaren Memorias izenekoei esate baterako. Bretonek Bris
set bezalako zoraskak eta Forneret bezalako pertsonaia bi
txiak atsegin zituen baina ez hainbeste erabateko eroak. Nik
behintzat ez diot hori aurpegira botako... Beharbada ero otza
nekin egiten zuen amets. Baina erotasunak indarkeria eta des
ordenua dakartza maiz, eta Breton ez zen tolerantea bere go
gaide propioen erotasunekin. Desordenua gaitzetsi egiten zuen.
Eroak urruti nahi zituen... Gengenbach abatearen kasua adibi
de argia da. Bretonek, gaizki izkutaturiko pozez, jesuita gazte
libertino eta buruhiltzaile honek 1925ean Revolution Surrea
lisiem bidali zuen gutuna argitaratu zuen baina azkenean bere
tratua pairaezina egin zitzaion 1928ko otsailaren 15ean buru
tutako Sexualitateari buruzko Ikerketak zirelakoen laugarren
bilkurako aktak frogatzen duenez.
Egungo irakurlearen atseginerako eta egun hartako solas
kideen etsipenerako, Gengenbach-ek sexuaz hitz egin ordez
maitasunaz hitz egin nahi izan zuen. Bretonek, zeinari jen
daurrean urtebete lehenago aurkeztea bururatu zitzaion, han
dik aurrera erdi mailako desorekatua baino ez zen satanista
xelebre horren aldizkako agerpenak -beti Surrealismoaren
izenean- jasan behar izan zituen. Nik ez diot Bretoni Gen
genbach-en «collage»ak Adieu à Satanen argitaratu ez izana
aurpegira botako, Dalí edo Artaud-ekiko azaldu zuen tole
rantzia eskasa leporatzeko modukoa izanik ere.
Ez diot Dalí-ren kasuari ekingo, kasu klinikoa inoiz izan
ez zelako besterik ez bada ere; bai ordea 1937an indarrez
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ospitaleratu eta 1946rarte «bizi baldintza arbuiagarrien» menpean jarritako Artaud-en kasuari. 1946an hain zuzen, Bretonek hitza hartu zuen Artaud-i Pariseko antzoki batean egin
zitzaion omenaldian. Diskurtso txiki penagarria izan zen eta
gainera Bretonek ez zuen erreparorik izan gero La clè des
champs zelakoan barne hartzeko, ohar are penagarriago batez. Breton «adiskide bereziki maitatu batek hain arbuiagarriak ez diren bizi baldintzetara egindako itzulera ospatuz»
hasi eta ondoren desenkusatu egin zen nolabait: «Egun gutxi
dira Parisa heldu naizela...». Baina noren aurrean desenkusatu? Egintzara joan zirenen aurrean behintzat ez, hauek Bretonen Artaud-enganako ezinikusiaren berri 1926an talde surrealistatik alde egin zuenetik aurrera soilik izan baitzuten.
Artaud-en aurrean desenkusatu zen, 1937tik 1940ra bitartean Artaud bisitatzeko ausardiarik izan ez zuelako. 1946an
La clè des champseko diskurtsoari jarritako oharrak, berriz
ere desenkusa izanik ere, kasu honi buruzko argibide harrigarri bat ematen du.
1946ko maiatzaren 31n, Artauden omenaldia baino astebete lehenago, Bretonek bere gutun bat jaso zuen, bertan
1937ko urrian Artaud indarrez atxilotu eta ospitaleratu zutenean ausarki laguntza eskaintzeagatik hila zegoen ustea aitortzen ziolarik. Hurrengo egunean, ekainaren 1ean, Breton Artaudekin izan zen kafetegi baten terrazan eta Artaudek berriz
ere bere erruz hila zegoen ustea adierazi zion. Bretonek zera
erantzun zion, hots, urrian ez zela Havreko portuan izan, lau
hilabete aurretik inauguratutako Pariseko «Gradiva» galerian
baizik. Guk dakigula, Artaud indarrez atxilotu eta ospitaleratu zuten egunean Bretonek «Umore beltza»ri buruzko hitzaldi
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bat eman zuen Parisen. «Ez zenuela egin esaten badidazu,
sinistu egingo dizut», erantzun zion gutun batean Artaudek
Bretoni. Bretonek bere gutunean azaltzen duen harridurak
nahasi egiten nau. Artauden «fabulak» gordetzen zuen destai
na handia ez ulertzeko bezain inozoa al zen benetan? «1937ko
urrian poliziaren metraileta balen aurrean hiltzeko prest etorri
zinen Havreko Ospitale Nagusira...» Heroismo egintza hori
Artauden zorabioren bat ote zen gutxienekoa da. Gauza zera
da, Bretonek ez zuela ezertxo ere egin 1946an izugarrikeria
tik itzulitako «adiskide maitea» deitu zion ero gizarajo horren
alde. «Egun gutxi dira Parisa heldu naizela...» Ez zuen gezu
rrik esan. Artaud Rodez-etik itzuli zen egun berean itzuli zen
Breton New Yorketik Parisa: maiatzaren 26an hain zuzen.
«Itzulera» hitza, Bretonek Pariseko Sarah Bernhardt antzo
kian eman zuen diskurtsoko gauzarik adierazgarriena izan zen.
Eroak itzuli egiten dira, Bretonen altzora itzultzen dira, zei
nak Surrealismoa utzi ostean Artaudek idatzitako liburu bakar
bat ere gogoratzen ez duen.
Eroetxera daraman bidea desatsegina da zalantzarik gabe.
Bretonek ez zion ekin izan nahi. Izango zuen horretarako
arrazoirik. Bide honi ekin ziona, eta berriz ere Artauden edi
tore eta adiskide zen Paulhanen eskutik, Dubuffet izan zen
hain zuzen ere, nahiz eta duela gutxi izan den bere Madrilgo
erakusketako katalogoak duen biografia laburrean horri buruz
ez den ezer esaten. Dubuffetek 1945eko irailean egin zion
Artaudi bisita Rodez-en. Katalogoak, urte hartan Dubuffet
Suitzara joan eta bi eroren -Wölfli eta Alöise- obraren aur
kikuntza egin zuela besterik ez digu esaten. Guzti honetan
bitxiena, Artaudek Dubuffeti bere marrazkiak erakutsi zizkio-
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la da. Ez dut ahanztura hau oso gauza garrantzitsutzat hartu
nahi baina, esan ohi den bezala, horrelaxe idazten da historia... Erakusketa horretako komisariak Rodez-eko bidaia baino Suitzakoa gogoraraztea nahiago izan badu, izango zuen
horretarako arrazoirik... Dena den, ez dira oso arrazoi ilunak.
Alöise eta Wölfli Dubuffeten «aurkikuntzak» dira Morgenthaler Dk.ak 1921ean Wölfli-ri buruzko liburu bat argitaratu arren;
aitzitik, Artaudek bere marrazki handien bidez Dubuffeti zenbait gauza aurkitu zizkiola dirudi. Jakina, Dubuffetek ez du
katalogoaren «lapsus» horren errurik. Artaudekiko zuen mirespena argi eta garbi geratu zen 1946 eta 1947an egin zizkion erretratoetan. Bretonek ez bezala, Dubuffetek erotasunerako joana egin zuen. Izango zuen horretarako arrazoirik...

René de Solier-en «Pequeño tratado de graffitis» zelakoari
1945ean egin zion sarrera barne hartzen duen «Catálogo de
sirenas» izenekoan, Dubuffet erabat argia izan zen. Hona hemen itsas-lamia hauetariko batzu: «Bitxiarena. Azarearena.
Ametsena. Erotasun eta horren antzeko ororena. Inkoherentziarena. «Phatos» eta grinatsuarena. Eratutako arrazoia iraintzen duenarena... Dohaineko keinuena. Erasoarena... Indarkeria eta paroxismoena. Idazkera automatikoarena... Orden sozial oro, edozein delarik ere, errefusatzen duenarena. Ekaitz
eta desordenuarena... Nortasun bikoizketarena... Beldurrarena... Etsipen eta absurdoarena. Tragikoarena. Pentsamendu
zatikatu eta loturagabearena...» Itsas-lamia hauen kantuak
eroetxeetatik heltzen zaizkio Dubuffeti; Artaudek elektro-shock
saioen artean marrazten zueneko Rodezeko ospitale psikiatriko horretatik alegia. Rene Dubuffet ez zen nahasi, itsas-
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lamia kantuak ziren. Kantu hauek entzun eta zentzudun iza
ten jarraitu ahal izan bazuen, ziuraski bere ordez beste nor
baitek arraun egin zuelako izango zen; André Bretonek be
harbada?
Beste askoren antzera, Dubuffet Surrealismoaren jarrai
tzaile izan zen; Masson eta Max Ernst-en aldagarri basati
edo agian basa itxurakoa. Serioskiago hartu beharko litzate
ke kontutan berrogei eta berrogeita hamarreko hamarkade
tako Surrealismoaren gainezkatze lohitsu hori. Zalantzarik
gabe, Dubuffet zopa horren gainean eta noraezean -zopa hori
askoz ere beranduago birfindu eta ontziratu zutelarik- ibili
zen horietakoa izan zen. Dubuffetenganako interes berritua
rekin bat egin gabe ere -Madrilgo erakusketa horren froga
nabarmena zelarik-, begionez ikusten ditut zopan nahasten
dutenak gure gorputzetatik geratzen denaz egina dagoela ko
mentziturik... . Baina jarrai dezagun gurearekin.
1

Dubuffetek ez zuen inoiz izkutatu nahi izan erotasunera
egindako bidaian surrealistek bultzatu zutenik. 1945ean kan
tatu zioten itsas-lamien artean, nabarmen bat dago: idazkera
automatikoa hain zuzen. Dubuffetek ziuraski Bretonek Mino
taure-n idatzitako eta José Pierrek 1967an garraztasunez go
gorarazitako artikulu hura irakurriko zuen: «Le message au
tomatiaue». Alperrik zen gogoraraztea; Dubuffetek hainbes1. «Nire menua jakin nahi al duzu?», galdetu zion Artaudek Jacques
Brenner-i, honek 1947ko azaroaren 7an Ivry-n bisita egin zionean. «El
tzekaria, espinakak eta sagar bat. Hiru aldiz errepikatzen du: Eta sagar
bat. Bere doinuak eta bere keinuak, sagar honek goreneko iseka adieraz
ten duela esan nahi duela dirudi...»
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teko lehiaz irakurri zuen, non artista medium berriak aur
kitzeaz gain -Lonné postaria edo Joseph Crépin- leku amanko
mun psikiatriko batez ohartu baitzen: ero askok ahotsak
entzun eta horren arabera iharduten dutela. Bere obrak L'Art
Bruteko 8 zk.an argitaratu zituen La Planetaria izeneko Jean
ne Tripier-en kasua zen. Eroak eta mediumak... Batzuen eta
besteen arteko muga erabat iluna zen. Lesage eta Lonné ez
zeuden erotuta; baina, Jeanne Tripier-ek ez al zukeen eroetxe
tik ihes egingo bere mezuetan sinisteko prest egongo zen
espiritista talde baten laguntzaz? 1930etik aurrera, ahotsak
entzutearena eroetxean sartzeko ohizko arrazoi bilakatu zen.
Zertarako balio izan zion Artaudi ikuskaria zela usteak? Psi
kiatrak beren gaisoen artean marraztearen praktika sustatzen
hasi zirenez gero, Bretonek bere Minotaureko artikuluan ha
rrigarriki zioen bezala «marrazten jakin gabe» marrazten zuen
edozein subjektu eragabetu eta erdi zorabiatu, eroetxera era
mateko modukoa zela iruditzen zitzaien psikiatra horiei. Be
har baino lehenago hasi ziren marrazten, besterik gabe...
«Oso zoriontsua naiz nire marrazkiak gustatu zaizkizula
jakitean», idatzi zion Artaudek Ferdiére Dk.ari 1944eko otsai
laren 5ean. Beste zenbait arrazoiren artean, jakin gabe ma
rrazteagatik harrapatu zuten. Artaud bere marrazkien bitartez
justifikatu zen medikuekin. Frediére Dk.arekin; Jean Deque
ker Dk.arekin... Artaud gizarajoa! Dequeker Dk.aren bidez
sintoma atseginez hartu zuen eta 1948an artista basati bikai
netarikoa zen Guillaumeri buruzko liburu bat idatzi zuen. Auzia
ordea aspaldikoa zen; Berlinen 1923an agertu zen Bilonerei
der Geisteskranken-en autoreak izan ziren Morgenthaler eta
Prinzhorn-en garaietatik hain zuzen. Artaudek psikiatrentzat
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«jakin gabe marraztea» erotasunaren ohizko sintoma zela jakin izan balu, beharbada zuhurrago jokatuko zukeen. «Miguel Hernéndez»en adiskideek ere erotzat hartu zuten...
1933an, Bretonek «Le message automatique» idatzi zuenean, Hélène Smith, Flournoy-ren mediumik gogokoena,
eroetxera eraman zuten eta Bretonek jakin behar zuen, horixe
izan baitzen hain zuzen ere bere 1928ko nobela ospetsuko
protagonista zen Nadjaren patua. Nadjak aztiatzeko ahalmenak zituen eta jakin gabe marrazten zuen -medium eta eroen
artea gogora ekartzen dizkiguten gauzak-. Hortaz, ez da harritzekoa Vauclaus-eko asilora eraman izana. Liburuak Nadjaren hamar marrazki biltzen ditu eta hauetariko bat, «un vrai
bouclier d'Achille» izenekoa alegia, berriz ere Minotaureko
artikuluan agertu zen Petitjean «psikikoaren» marrazkiekin
batera, marrazki hauekin forma aldetik nolabaiteko antzekotasuna zuelarik .
1

«Ez da beharrezkoa eroetxe batean sartzea, erreformategietan lapurrak egiten diren antzera, bertan ere eroak egiten
direla jakiteko...», idatzi zuen Bretonek Nadjan, Vauclauseko asilora eraman zutela jakitean. Hitz horiek bere «legezko defentsa» ziren. Ez da beharrezkoa eroetxe batean
1. Jeanne Tripier, Emmanuel Kaligrafaria edo Laure bezalako artista
basatiengan ere aurkitzen ditugun irudi itxi eta erregular -alde erasokorrago batekin- horietakoa da. Arte Basatiaren konstante formalei ekingo
ez badiet ere, irudi hau konstante hauetariko bat dela esan nahi nuke.
Beste bat, simetria espekularrerako joera nabarmena da. Nolanahi ere,
hura honen aldagarria izango ote den galdetzen diot neure buruari: nolabait ere, huts egindako simetria bat; simetria eza nahigabetu bat...
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sartzea bertan «egiten» den erotasuna baino gauza triste eta
alperrikakoagorik ez dagoela jakiteko. Agian Breton ez ze
goen hain oker 1933an eroez hitz egin ordez mediumez hitz
egin zuenean. Nadja harrapatu zuten; Artaud ere harrapatu
egingo zuten. Medikuek eroez hitz egitea ere! Erotasunari
dagokionean, eroen itzulera baino ez dugu ospatu behar...
L'Art Bruteko koadernoek halako salaketa bat gordetzen dute;
halako atsegin bat erotasunaren luzapenari dagokionean.
Bere Archibras-eko artikuluan, Dubuffetek egindako eroen
artearen aldarrikapena «Bastillaren harketa berri» gisa aipatu
zuen José Pierrek. Aurkikuntza bikaina da, nahigabekoa agian.
Surrealistek atseginez errepikatu zuten Bastillaren lehen har
ketari buruzko istorio bat, hots, Sadeko Markesak zelda bate
tik botatako oihuek Pariseko herria esnatu eta mugitu zutela
zioen istorioa. «Presoak erahiltzen ari dira», oihu egin omen
zuen Markesak fabula bat besterik ez zen istorio horren ara
bera. Herriak, Bastilla erasotu eta zeldetan sartu zenean, ia
presorik ez zegoela ikusi zuen; zazpi hain zuzen ere. Haueta
tik, lau preso komunak ziren eta ihes egin zuten. Gainerako
hiruren artean, bi berehala erotzat hartu eta Charenton-go asi
lora eraman zituzten, bertan Sadeko Markesa zegoelarik ba
bestokia hartu baino hamar egun aurretik. Bastilla hutsik ze
goen; bertan isiltasuna zen nagusi. Bastillan 1749tik aurrera
detenituta zegoen M. de Romange poeta zalapartaria eta Bas
tillako presorik ospetsuenatarikoa zen Lorges-eko Kondea ez
ziren inoiz existitu...
Sadeko Markesak oihu egin al zuen inoiz bere zeldako
leihotik? Inor ez zen Charenton-a bera entzutera joan. Beti
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dago gartzela eta eroetxeetako sakontasunetik datorren ahots
izugarri bat. Bastillakoa fabula bat izan ala ez, Sadeko Markesak oihu egin zuen, Bataille-k zioen bezala. Artaudek ere
oihu egin zuen... Artaudi entzun ez izana lepora dakioke Bretoni (eta destaina zorrotza da zalantzarik gabe); baina Dubuffeti destaina handiagoa egin dakioke: oihuak kantutzat hartzeagatik alegia; hau da, eroetxeek min ikaragarria, oihuz
betetako isiltasuna edo erabateko hondamendia baino zerbait
gehiago gordetzen zutela uste izateagatik. Suitzako bidaia hartan Herisau-ko asilora joan izan balitz, bertan Robert Walser
1933tik lerro bakar bat ere idatzi gabe zegoela ikusiko zukeen.
Jakingo al zuen Dubuffetek denbora labur batean Walser
Wölflirekin izan zela Waldau-ko asiloan? Jakingo al zuen
nor zen Walser? Egia da ez Waldau-n ez Herisau-n ez zutela
erotzat hartu; baina gauza bera gertatuko al zatekeen idazteari ekin izan balio? Walser zuhurki isilik egon zeri 1956an
hil zen arte. Theodor Spoerri-k, 1954ean bisita egin zion
Bernako psikiatrak, eskizofrenikoarena egiten zuela ondoretu zuen. Pertsonaia arriskutsua Spoerri hau. Bretonek zuzentzen zuen Le Surréalisme, même aldizkariaren 4. zk.an,
Wölfliri buruzko bere artikulu bat agertu zen. Artista eskizofrenikoek erotu egiten zuten (nolabait esatearren)... Walser-i
bisita egin zionerako, aritu izan zen Trakl gizarajoarekin...
Walser-ek eroarena egiten zuela ondoretuko al zukeen bere
mikrogramak ikusi izan balitu? Zalantzarik gabe, Walser-ek
eroarena egiten zuen Spoerri Dk.aren aurrean.
Dequeker, Guillaume, Artaud... Spoerri, Wölfli, Walser...
Ez al duzue uste zegoeneko sarea behar bezain estutua zegoela, gehiago josi behar izan gabe? Bretonek zuhurtziaz argita222

ratu zuen Spoerri-ren artikulua. Inoiz ez zuen psikiatrengan
konfidantzarik izan eta are gutxiago arte kritikari gisa zihar
dutenengan. Spoerri, Wölfliren marrazkiei arte obraren izaera
ukatuz hasten zen. Bere iritziz, marrazki haiek sintomak bes
terik ez ziren eta artistentzat interesa eduki arren, medikuen
tzako lan materiala ziren batez ere. Wölfli pintore, musikari,
idazlearena egiten zuen eroa baino ez zen.

Spoerrik eroen marrazkiei arte obraren izaera ukatzen zien
bitartean, Jean Dubuffetek aurkakoa zioen: «Ez dago eroen
arterik, dispepsikoen edo belaunetik gaiso daudenen arterik
ez dagoen bezalaxe...», idatzi zuen 1949an. Breton gertuago
zegoen Dubuffetengandik Spoerrirengandik baino, nahiz eta
aipamen hau bromatzat hartu. Ez zen askoz argiagoa izan
baina arazoaren bi terminoetariko -arte eta eroak- bat erabat
baztertzea komenigarritzat hartzen ez zuelakoan nago. Dubu
ffeti artea interesatzen zitzaion soilik baina, nik dakidala, inoiz
ez zuen ezer egin erotasunaren instituzionalizazioa salatu edo
instituzionalizazio horri eraso egitearren. Asilo eta eroetxee
tako artista guzti horiei «ero» deitu ordez zergatik deitzen
zien «basati» galdetzen diot neure buruari. Ez al zuen erota
sunean sinisten? edo, erotasuna bere arazoa ez zela uste al
zuen? «Eroen artea» arte edo medikuntza arazo esklusibotzat
harturik, Dubuffet eta Spoerrik bat egiten zuten, erotasunaren
instituzionalizazioari buruzko isiltasunean ezezik, Bretonek
La clé des champs deitu zuenaren soilketa arriskutsu batean
ere. «Spoerri jaunari bere azterketa zoragarria eskerturik
eta Aurelia-ko Nerval edo Arles-eko Van Gogh-i buruz
pentsatzen duenaz galdetzea ausartu gabe ere, honi dagokio-
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nez zenbait erreserba egin behar ditugu ezinbestez», dio
Spoerriren artikuluko oharrak. Bretonek ba al zuen Spoerrik
Walser eta Trakl-ekin egindako maneiuen berri? Instituzio
psikiatrikoak «beste» horiei zekarkien destino izugarriaren
berri bazuen behintzat, «beste» hauei dagokienez Publications de la Compagnie de l'Art Brut izenekoak zenbait alditan saldu zirelarik .
1

Ezein momentutan ez dizkiot ukatu nahi izan Dubuffeti
bere ausardia eta bere eskuzabaltasuna; erotasunaren barrura
eraman zuen ausardia horrek ordea, ez zion balio izan erotasunari berari aurre egiteko eta eskuzabaltasuna gupida baino
ez zen izan. Dubuffetek basati haiengandik haiek beragandik
baino askoz gehiago lortu zuen. «Artista eta eroez denok dugu
zertxobait» pentsatuko zuen bere artean. Leku amankomun
zoragarria zen elektro-shocka eta infernuko beste zakurkeriak
asmatu zituzten arte. Breton ez zen Artaudi bisita egitera ausartu baina eroei beren izenez ez deitzeko maltzurkeria izan
zuen. 1933an mediumen artean sartu zituen; 1938an igandekari deitutakoekin elkartu zituen, Minotaure-ko 11 zk.an bes1. 3. zk.: Agustin Lessage, Salingardes, Ladame irakaslearen gabinetea
eta beste zenbait; 4. zk.: Scottie, Emmanuel Kaligrafaria, Florent, Gillaume, Moindre eta beste zenbait; 5. zk.: Gaston Zoologoa, Elisaren bordatuak, Filatelista, Joseph Crèpin eta beste zenbait; 8. zk.: Jeanne Tripier,
Gustav Satanista, Augusteren Fabrika eta beste zenbait... Ez nuke astuna
izan nahi baina «eta beste zenbait» horrek bizarrak zutik jartzen dizkit.
Beste zenbait. «Inbentiba artearen beste zenbait kasu», 1. zk.an esaten
den bezala. Hortaz, kasuak ziren! Isiltasun hori konpondu nahi izan nuen
beren izenak gogoratuz, beren obrak hemen erakutsiz, «besteen» infernutik askatuz, nik ere horrelaxe deitu niela konturatu nintzen arte. Ziuraski ez dago besterik; ezein ez dira.
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te erreferentziarik gabe agertu zen «fous et naïfs»en hautespenaren erantzulea Breton izan bazen behintzat. Nire ustez,
bera izan zen eta ez Eluard, bertan agertzen den bezala. Eroak
eta inozoak... Bikaina. Eta kezkagarria ere bai. Zer gertatuko
zatekeen Rousseaurekin Jarry eta Apollinaireren begirunerik
gabe? 1907ko abenduaren 2an, poliziak harrapatu zuen finantza dokumentuen faltsuketari buruzko auzi ilun bat zela eta.
«Oleoz pintatzen du baina bere obrek ez dute baliorik...»,
zioen poliziaren txostenak. Zer gertatuko zatekeen Rousseau
gizarajoarekin medikuren bat jakin gabe marrazten zuela ohartu izan balitz? Egia esan, «dominguero» inozo hauez ez dakigu Dubuffeten basati psikiatrizatuez baino askoz gehiago.
Xavier Parguey, bere jatorrizko herrian zahar hil zen «inozo»
zoragarria izan zen; Filaquier xalo bat zen, besterik gabe.
Laveur-eko pobretxean jaso zutenean, inork ez zuen erotzat
hartu; oraindik ez zuen marrazten. 1944ean hasi zen Gaston
Puel poetak bultzatuta, hain gaizki ordea, non inori ez zitzaion
arriskutsua iruditu.
Eroak, espiritistak, «inozoak», xaloak... Bitxiak besterik ez
zaizkigu falta. Ehundaka zeuden. Batzuk, Raymond Russel
bezalako aberatsak ziren; beste batzuk aldiz, Cheval postaria
bezalako pobreak. Biek beren neurriko eroetxe bat eraikitzeko zentzua izan zuten. Bitxiak... Egia esan, 1910 aldera zentroak leku hutsa zirudien. Duchamp New Yorken pisatoki
baten erakusketa egiteagatik harrapatu al zuten akaso? Jakina, New York zentrotik oso urrun zegoen... Eilshemius-i
esate baterako, Ameriketan egindako zentzugabekerien laurden bat ere ez zioketen onartuko Europan. Gauzak ordea
nahastu egin ziren. Pornografia pobreen erotismoa zela esan
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zuen norbaitek. Arte Basatia ez ote da beren bitxitasun atse
kabea?
Ez dut aurrera jarraituko. Hortaz, amaitu egingo dut, bai
na aurretik Rodezeko eroetxetik heltzen den deihadarra en
tzuten saiatuko naiz:
«Ez dira marrazkiak,
eta ez dute ezer irudikatzen,
ez eta desitxuratu ere,
ez daude, hor jaso,
eraiki
edo eratzeko
aginte bat
abstraktua izanik ere,
oharrak dira,
hitzak,
egiturak,
izan ere sutsu,
errekor,
sarkor
eta ez dakit nongo bitriolo zurrunbilo
azpi-maxilar
azpi-espatularretik/ sortuak,
hor baitaude iltzatuak bezala,
eta geldik egotera destinatuak»
«Ez dira marrazkiak, dokumentuak baizik», idatzi zuen
Artaudek 1947ko testu ikaragarri batean. Espero gabeko hitz
horretan -dokumentuak-, ero istorio honetako deabru guztiak
onak nahiz gaiztoak- oldartu eta lehertzen dira.
226

FITXA TEKNIKOA / FICHA TECNICA
edonor denak ezein ez
Argitaratzailea / Edita
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA
DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA
Diputatu Nagusia / Diputado General
ELI GALDOS ZUBIA
Kultura eta Turismo Departamentuko Diputatua
Diputada del Departamento de Cultura y Turismo
MARIA JESUS ARANBURU ORBEGOZO
Kultura eta Turismo Departamentuko Zuzendaria
Directora del Departamento de Cultura y Turismo
GARBIÑE EGIBAR ARTOLA
Artelekuko Zuzendaria / Director de Arteleku
SANTIAGO ERASO BELOKI
Koordinatzailea / Coordinador
JUAN LUIS MORAZA
Textuak / Textos
JUAN LUIS MORAZA, CARLOS BOUSOÑO,
ANA MARTINEZ COLLADO, JOSE LUIS DE LA MATA,
ANGEL GONZALEZ
Itzulpena / Traduccion
BITEZ
Fotokonposaketa eta Inprimaketa / Fotocomposicióne Impresión
IMPRESION GRAFICA VARELA
I.S.B.N.
84-7907-096-X
L.G./D.L.
SS/1000-92

ARTELEKU
FORUM DE LAS ARTES
Barrio de Loyola / Loiola Auzoa
Kristobaldegi, 14
San Sebastian 20014 Donostia
Gipuzkoa
TF 943 45 36 62 / 47 00 21
FAX 943 46 22 56

Kontrazala: Izaki eta tresnen adore eta desadoreak (Demografía, in
bentika, politika, erlijioa eta filosofiaren arteko loturak)
(Juan L. Morazaren grafikoa)

"Plazer bat" izeneko erakusketaren bista orokorra

1. Juan Luis Moraza
"Seis sexos de la diferencia. Estructura y límites,
realidad y demonismo". 1990
2. Juan Luis Moraza
"Un Placer. Cualquiera, todos, ninguno. Más allá
de la muerte del autor (vol. 1)". 1991
3. Carlos Martínez Gorriarán, Javier Mina, Mikel
Azurmendi, Juan Carlos Rodríguez Delgado, Xavier Puig. Mikel Iriondo, Imanol Agirre Arriaga.
"Artea y Estetika, identitatearen metaforak". 1991
4. Francisco Jarauta, José Jiménez, Remo Bodei,
José Luis Brea
"Walter Benjamin. Denbora, Mintzaira, Metropolia". 1992
5. Francisco Javier San Martín
"Begirada urduria. Manifestu eta testu futuristak".
1992
6. Juan L. Moraza, Carlos Bousoño, Ana Martínez
Collado. José Luis de la Mata, Angel González
"Edonor denak ezein ez. Autorearen heriotzaz
harantzago (2. Alea)". 1992

millones de

personas

