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12 / opinión
Ni Rousseau ni Marx, ni la racionalidad universal ni la racionalidad de clase. El verdadero maestro
del neorracionalismo vasco parece
ser mucho más antiguo: es Platón,
con su racionalidad de élite. Y la
''República"' de Platón constituye
el manual de los constructores de
la "Nueva Democracia" vasca.
Muy entusiasmados de la parábola de la cueva de Platón, nuestros platónicos van adjudicando la
luz de la razón y eli n s t r u m e n t odel
concocimiento auténtico de la historia, realidad social interés popular y futuro político de nuestro País
a una élite iluminada, que, por lo
mismo, tiene la clave de la construcción y ordenación y dirección
de la "Nueva Democracia".
Sin embargo, Platón, "el utópico
republicano", admiraba el real régimen despótico de Esparta, como
modelo de su República; nuestros
platónicos de hoy, "demócratas
realistas" (!¿) no nos conducirán a
la "racional" dictadura de élite,
manteniendo en la cueva a la gran
"masa cavernícola e irracional" del
Pueblo Vasco?. Esa es la sospecha.
Ese es el miedo.
... Baina hemen benetan Platonen
Errepublika ezarri nahi da: hots,
eliteen diktadura!
K.a. V-IV. mendeetan bizi izan
zen Platon. Besteren artean "Errepublika" izeneko liburu famatu bat
idatzi zuen, non bere teoria politikoa ematen bait zuen. Geroko
mendeetan zehar gogoz aztertu
dute filosofoek Platonen liburua;
eta hainbat politikarik hortik atera
uste izan du gobernatzeko argia.
Ba, hainbat mende pasa ondoren, Euskal Herri hau "jaso", "eraiki" edo "aurrera eraman" nahi
duten politikari zentzudun guztiek
filosofo harengana jo nahi dute
nonbait, arrazoimenaren Errepublikaren bila. Ba dirudi, Macchiavello-ren "Il Principe" edo Marx-en
" D a s K a p i t a l " baina Platonen
"Errepublika" irakurtzen dutela
gaurko gure gidari politikoek.
Agian batzuk euskaraz, euskaratua
bait dago aspalditxoko urteotan!
Baina gaztelaniaratua lehenagotik
dago...
Haitzuloaren alegia
Ba du Platonek alegi eder bat
Errepublika liburuan, gizadiaren
mundu honetako egoera azaldu
nahi duena. Oso ezaguna da, hain
zuzen, "Haitzuloaren alegia".
Platonen ustez, gizakiak haitzu-
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euskadi: platonen errepublikaren bila
loan sarturik daude, ilunpetan eta
kateaturik: lepoz eta zangoz kateaturik, atzera bueltatu eta begiratu
ezinik. Aurrekaldean, berriz, orma
bat besterik ez dute. Haintzuloaren
kanpokaldetik sartzen zaizkie argierrainu batzu, eta horiekin batera
kanpoan dabiltzan izakien itzalak
haitzuloko
orman
projektatzen
dira, eta horiekin batera ormara
begira dauden gizakien berdien
itzalak ere bai. Itzal-irudi horiek
besterik ez dituzte ikustea haitzuloan ormara begira dauden gizagajoek. Eta itzal horietxek hartzen dituzte benetako gauzatzat gainera.
Baina ba dira batzuk, haitzuloko
kateetatik askatu eta kanpora irtetzea lartzen dutenak. Horiek bakarrik. kanpoko suaren argitan, ikusi
ahal dituzte gauzak; berauen benetakotasunean eta ez itzaletan edo
iruditan. Hauek dira filosofoak edo
jakintsuak.
M u n d u a ezagutzeko bi bide
daude, Platonen ustez: Adimena
eta arrazoimena. Adimena zentzumenei loturik eta horien menpe
dago: hauek, berriz, itzal-irudiak
besterik ez dizkiote adimenari eskaintzen. Jende arrunta horrelako
ezagutzaren munduan bizi da: hitz
batez, haitzuloan bizi da. Arrazoimena, berriz, ideia traszendentalen
jabe da, eta horietan ezagutzen
ditu munduaren benetako egia eta
izatea. Jende arruntak, haitzulo barruko ormako itzaletan gauzak sumatu eta ikusiabartu bakarrik egiten dituen bitartean, —bere eritzia
eman ahal izateko moduan—, filosofoek eta jakintsuek betiko ideia
iraunkor eta absolutuetan ikusi egitendituztcegauzak —beren ezagutza
emateko moduan—.
Ez dago urruti joan beharrik,
Platonek adimenezko eta arrazoimenezko ezagutzaren artean egiten
duen bereizkuntza horretan, gaur
egiten den "arrazionalen" eta "irrazionalen" arteko banaketa ikusteko. Izan ere, gaurko "irrazionalak" beren "zentzumenen" menpe
daude nonbait: beren grina, emozionalismo, utopismo, irrealismo
eta bestelako -ismo txar guztien kateek lotuta: burugabe halakoak!
Arrazional burutsuak, ordea, haitzuloko ilunpetatik ihesegiteko

gauza dira, bihozkeria, erraikeria,
buruberokeria eta odolberokeria
guztiak gaindituz: honela, gure
mundu hau buru hotz eta argiz
ikusi eta arrazoin zuzenez juzgatu
ahal dute. Hauek bai argitsuak!
Jakintsuen
errepublika
utopikoa
Platonen errepublika utopikoaren oinarria da haitzuloaren alegia,
Errepublika horren bila, hiru taldetan banatzen ditu Platonek gizakiak: Jende arrunta, soldaduak eta.
zaindariak. Gizartearen parterik
handien-handiena lehen "klaseak"
osatzen dute; gutxienak zaindariak
dira. Jende arruntari gaurregun
"herria", "basea", "masa''' deitzen
zaio. Zaindariei, berriz, gaurregun
gidariak deitzen zaie: Herriaren gidariak. Platonen "ustez, filosofoek
—jakintsuak— izan b e h a r dute
Errepublika utopikoko zaindari-gidariak: horien eskuetan utzi behar
da gobernamendua, horiek bakarrik "ikusten" bait dute errealitatea
arrazoimenaren argi diztiratsuarekin.
Hona hemen Platonek Errepublika-ren bosgarren liburuari ematen dion hasiera: "Filosofoak
errege ez diren bitartean e d o
mundu honetako erregeek eta printzeek filosofi izpiritu eta ahalmena
ez dituzten bitartean eta politikaren handia jakinduriarekin berdintzen ez den, bitartean; eta horietako
bata eta bestea ukatu nahian dabiltzan jende arruntak baztertzen ez
diren bitartean, ezingo dituzte Estatuek beren gaitzak aldendu ez eta
gizadiak ere, uste dudanez. Baldintza horiek betetzen direnean bakarrik bizi eta gozatu ahal izango du
Estatuak egun argiko argitasuna",
Hementxe gaude. Oso ondo ikasia dute Platonen irakatsia, OTANi
buruzko erreferendua herriari
ukatu nahi dioten gure politikari
jakintsuek, arazo konplexuegia delako hori; haitzuloan kateaturik
daudenek ezin horren ezagutza
egokirik izan. Berdin da, Lemoizi
buruz, gidari jakintsuek aurretik
hartutako eta "argitutako" erabakiari buruz oinarriko jende arruntei
galdetzen zaienean, "baiezkoa'
eman dezan; bestelakorik esatera
ez bait da iristen horien adimen
kateatua!

Baina ez dago muturreko kasuetara joan beharrik. Gure alderdi
politiko gehienak -denak?— ez
ahal daude, bada, Platonen irakatsian oinarriturik? Ez ahal dira alderdi politikoak gidari politikoak
sortzeko eta bultzatzeko makinak?
Ez ahal da gidari horien pribilejioa
filosofo eta jakintsu izatea, beren
arrazoimenaren argitan herriaren
adimen pobre eta iluna argitzeko?
Irrazionaltasunaren kateetatik askaturik, zaindari-gidari bihurtzeko
gauza izan den
"filosofo-jakintsuak" bere betebehartzat hartzen
du —hala irakasten dio Platonek-,
berriro ere haitzulora itzulirik, kateaturik irauten dutenei benetako
egiaren eta arrazionaltasunaren
bidea erakustea.
Horrela funtzionatu nahi dute
gure herrian Platonen Errepublikaren utopian sinetsi dutenak. Honelaxe ulertzen dute demokrazia: Jakintsu filosofo eta askatuen argia
herri kateatuaren — eta askatu ezin
denaren— aldeko sistema. Platon
bera baino lehenagokoa da, ordea,
asmakizuna: K. a. VI mendeko
Txinako "errege jakintsuek" horrelakoxe erregimena nahi zuten bere
erreinuetarako; eta Platonen ondoren, hainbestek ezarri nahi izan du
honelako "errepublika aristokratikoa". Garai batetan, "despotismo
ilustratua" izena ematen zitzaion
horri.
Dena da gauza bera: Elite burutsu eta argitsuaren agintea herri
—base, " m a s a " - burugabe eta argigabearen "alde". Goitik dator arrazionaltasuna, behetik irrazionaltasuna. Horregatik ez du irtenbiderik
batzarreak, gidarien argiaren argitasunak hartzeko eta haien aldeko
botoa emateko ez baldin bada; demokrazia asanblearioa herri burugabearen burugabekeriarik handiena da, herriari — baseari,
"masari"— aitortzen bait dio arrazionaltasuna bide izatea.
Arrazoimenaren eliteen
diktadura
Platonek, zuzentasunaren izenean, bere errepublika utopikoa
marraztu zuen; gure politikari-filosofo berriek, arrazionaltasunaren
izenean, diktadura " t o p i k o a "
- h e m e n eta g a u r - gauzatu eta

ezarri nahi digute. Ez da edozein
diktadura; arrazoimenaren elite
burutsuen diktadura da.
B. Russel-ek Historia de la Filosofía Occidental idatzia du, Gaztelaniaz lau tomotan argitaratua.
Lehen tomoan (127. orrialdean),
Platoni buruz ari delarik, honela
dio: "Platón poseyó el arte de disfrazar las sugerencias antiliberales
de tal forma, que engañó a las
épocas futuras, que han admirado
su República sin darse cuenta de
que no comprendían sus propuestas (...). Deseo entenderle, pero tratarle con tan poca reverencia como
si fuera un inglés o un americano
p a r t i d a r i o del t o t a l i t a r i s m o " .
Gaurko gure elite politikoek, Errepublika zuzen ulertzen d u t e k uste
dut. Eta iruzurrak aurrera jarraitzen du...
Platon, atenatarra izanik, ez zen
Atenako demokraziaren aldekoa:
Esparta-ko d i k t a d u r a miresten
zuen, han ikusten bait zuen bere
Errepublika utopikoaren eredua
eta nolabaiteko gauzapena.
G a u r k o gure platonistek ere
errepublika -berdin da erreinu liberal eta demokratikoa predikatzen
digute. Baina arrazoimenaren eliteen demokrazia demagogia bihurtzen da berehala. Bi hitzek herriari
" d e m o s " ari-egiten diote deia;
baina aurrenak herriaren aginte
aktiboa aitortzen eta onartzen duen
bitartean, bigarrenak herriaren erabilera pasiboa amesten du, hori eliteen eskuetarik gidatu eta eraman
nahi du. Platonek ez dio jende
arruntari haitzuloko kateetatik askatzeko itxaropenik ematen: gehienik ere, handik iheseginak diren
eta kanpoko "goi-argia" bereganatua duten filosofo jakintsuen gidaritza eskaintzen die. Gutxi batzu
besterik ezin dira izan, ordea, filosofo eta gidari argitu horiek; horregatik, demagogiatik berehala igarotzen gara oligarkiara.
Arrazoimenaren
errepublikak
diktadura oligarkikoaren bidea
hartzen du berehala, nahiz eta demokrazia liberalaren predikuetan
disfrazatu. Karl Popper-en eta beronen eskolakoen aldetik ondo
abisatuak gaude; diktadura handienak arrazionaltasunaren aldeko eta
irrazionaltasunaren aurkako gurutzadaten sortuak dira.
Kontuz, beraz, gure gaurko platonista burutsu e u "demokratikoekin" beren Euskadi arrazionala
predikatzen digutenean!
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