
 

ARTEGINTZA FRAGMENTAZIO GARAIOTAN 
 
Politika eta poetikari buruz zer idatzi ari nintzen pentsatzen, Hermann Broch (1886-
1951) nobelagile eta filosofo austriarraren idazki batekin1 topo egin nuenean.   
Bertan, beste gauza askoren artean, estetika etikaren gauzatzea dela baieztatzen du.  
Berak zioenaren arabera, edozein estetikak balore etikoak biltzen ditu bere baitan;  
proposizio zehatzetatik edota artistaren asmo kontzienteetatik haratago ere 
munduaren ikusmolde etikoen islada dela estetika. 
 
Broch-en pentsamoldearen ardatz eta xedea etikan eta ezagutzan zetzan;  etikari 
lotua aztertzen zuen artearen bilakaera.  Beretzat, erdi aroaren amaieran eta 
errenazimendu garaian aldaketa erabakior bat gertatu zen artearen historian.  
Gizarte primitiboen artean, gotikoan, erromanikoan... halakoetan ikusten dituen arte 
estiloak gizarte mota bati dagozkio: transzendentzia era kolektiboan bilatu eta 
bizitzaren beste alderdi guztiak horren itzalean uzten dituzten gizarteak.  Beste era 
batera esanda, aipatutako gizarte eta garaiak ikusmolde eta balore sistema partekatu 
(edo dominante, nahiago baldin bada) batez definitzen dira.   Euren arteak  “balio-
eraikuntzen” islada estetikoak ziren  (eta, beraz, gizartearen beraren isladak). 
 
Luteroren erreformarekin gaur arte iraun duen balore-sistemen fragmentazio 
prozesua hasi zen, Broch-en esanetan.  Ordutik aurrera balore-sistemak gero eta 
eremu estuagoei lotu zaizkie, balio gisa era berean absolututasuna aldarrikatzeari 
utzi gabe.  Era honetan ulertu daitezke, adibidez, “artea, arteagatik”, “dena da 
politika” edota “negozioa negozioa da” bezalako aiderazpenak. 
  
Izan ziren garai-lekuak historian, ikusi berri den bezala, estetika jakin batez definitu 
zitezkeenak.  Gaur egun bizi dugun mundua ordea gero eta handiagoa den estetiken 
pluraltasunak definitzen du, nahaspilan ia.  Gaur egungo gizarteen indibidualizazio 
prozesua balore-sistemen eta estetiken etengabeko fragmentazio prozesu honekin 
lotu daiteke.  Norbera da baloreen iturri, norbera da bere bizitzaren eragile eta 
artistak bere subjetibotasuna adierazten du.  Subjetibotasun indibidualaren 
paradigmaren garaian bizi gara: ekonomian, politikan, artean.  Bere korrelatu 
estetikoa da estetiken ugaritzea (gero eta ikusgarriagoak, deigarriagoak eta 
hutsalagoak, esango luke Broch-ek) 
 
Egitasmo honen izenburuak eta azpitituluek egoera hau isladatzen dute:  alde 
batetik, poetika indibidualtasunarekin eta intimotasunarekin lotzen dute (eta ez 
kolektiboaren eta publikoarekin, zeinak politikaren eremu gisa aurkezten diren 
soilik).  Baina, era berean, subjetibotasun indibidualaren paradigmatik abiatuta ere, 
sorkuntza poetikoak kultura eta bizitza partekatuarekin zerikusirik izan beharko 

                                                 
1 Broch, Hermann (1966), Création littéraire et connaissance, Gallimard, Paris. 



lukeela iradokitzen da.     
 
Azken mendeotan pentsamendu eta egintza askatasuna irabazi dugula pentsatzea 
gustatzen zaigu; baina erronka etiko eta estetikoak beti daude, berez, artistagandik 
kanpora dagoen besteren bati lotuak. Adibide argi bat jartzearren: subjetibotasun 
indibidualaren paradigma narzisismo hutsaren zerbitzura jartzen denean (direlarik 
narzisismo indibidualak edo kolektiboak) hortik sortzen diren etika eta estetika balio 
gutxikoak izan ohi dira. 
 
Artea komunikazio era bat izanik, artegintzaren artekotasuna da egitasmo honetan 
azpimarratzen den alderdia, erantzun beharreko galdera gisa.   Galdera honetan 
datza hain zuzen egitasmo honen balioa:  landu eta hausnartzeak merezi duen gai 
bat proposatu zaie artistei, artegintza batez ere subjetibotasun indibidualaren 
adierazpide gisa ulertzen den garaiotan.  Azken finean gaur egun arteak adierazpide 
kultural gisa bizi duen egoeraren mamia ongi harrapatu duen galdera da. 
 
Erakusketaren formatua bera esanguratsua da ere zentzu honetan: diziplina 
ezberdinetan dabiltzan estetika askotariko artistak bildu dira galdera beraren 
inguruan.  Kasu batzuetan erantzunak kontrajarriak izanik ere, pluraltasunetik 
abiatuta elkarrizketa eta subjetibitateen arteko komunikazio gisa planteatzen da 
eginbidea. 
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