
Ekintza komunikatiboa: Arlokide duen filosofo batek, hausnarrarazteko asmoz, filosofiaren izaeraz egiten 
duen hipotesia ulertzea.

Filosofia apriorikoa al da?
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Badago beste ezaugarri bat, agian, filosofiaren gaineko ezkortasuna areagotu dezakeena. Zientzia guztiak 
(fisika, kimika, biologia, astronomia… soziologia, antropologia, psikologia…), matematika izan ezik, Immanuel 
Kant (1724-1804) filosofoaren terminologia gogora ekarriz, aposteriorikoak dira. Hau da, haien 
metodologiaren alderdi garrantzitsu bat munduan arakatzean datza, eta, munduan arakatu gabe, mundua 
ikertu gabe, ezin dira diziplina horiek garatu. 

Filosofia, ordea, askoren ustez, etxean besaulkian eserita egin daiteke. Badirudi diziplina aprioriko bat dela, 
munduaren premiarik ez duena. Kontua da filosofia, etengabe, munduaren eta gure arazoei buruz 
mintzatzen zaigula. Nola da posible hori? Hortaz, filosofiaren metodologiaren definiziorik ezak edo 
apriorismoak handitu egiten du harenganako mesfidantza. Nire ustez, oso hedaturik dagoen filosofiaren 
argazki hori (alegia,  besaulkiko filosofiaren argazkia) okerra da.

Urrutira gabe, pentsalari batzuek gure esperientziarekiko lotura argia ez duen ustezko jakintza oro kritikatu 
egiten dute. Haien ustez, jakintza duin orok esperientziarekiko lotura beharko luke. Filosofiari dagokionez, 
batzuek ideia horien irakurketa negatiboa egin dute beste behin, pentsatzen baitute filosofiak ez duela 
betetzen gutxieneko baldintza hori. Hori horrela, argazki dikotomiko bat dute buruan: alde batetik, zientzia 
guztiak leudeke, eta, bestetik, filosofia. Nire ustez, argazki dikotomiko hori ez da egokia. Egokiagoa da 
ikuspegi graduala izatea. Lehenik eta behin, zientzian bertan ere, esperientziatik harantzago, maila 
abstraktua eta teorikoa ezinbestekoa da. Teoria zientifikoak esperientziatik harantzago doaz, esperientziak 
garrantzia badu ere. Gainera, teoria zientifiko batzuk esperientziatik gertuago daude, beste batzuk baino. 
Zergatik ez pentsatu, filosofiak, maila abstraktu eta orokor oso altua badu ere, esperientziarekiko lotura ere 
baduela? Agian, lotura hori zeharkakoagoa da, baina, azken buruan, lotura badago. Beraz, filosofia/zientzia 
bereizketa egiteko, bide hori lasaiago aztertu behar da. 

Zientziak, esperientziarekin duen lotura dela-eta, estimu handia bereganatu du. Izan ere, erabilera praktiko 
handia dauka (hemen ere gradualki mintzatu beharko ginateke; hau da, zientzia guztiak ez daude maila 
berean, erabilera praktikoari dagokionez). Erabilera praktikoaren bidez, zientzia tresna bilakatu da, zientziak 
balio instrumentala bereganatu du.  Hor ere, filosofia toki txarrean agertzen omen da. Izan ere, filosofiak ez 
du horrelako baliorik, erabilera praktiko txikikoa da. 

Arrazoibide horretan, bi arazo daude: (i) Egia al da filosofiak ez duela balio praktikorik? (ii) Ez balu ere, 
zergatik identifikatzen da balioa edukitzea balio instrumentala edukitzearekin?         
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