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0. Hitzaurrea 

 

Esku artean duzun lana 2021. urtean Eibarko IRALEn egindako R400 ikastaroaren emaitza 

da, eta bertan Batxilergoko 1. mailako Munduaren Historia Garaikidea ikasgairako testuak 

eta ariketak bildu dira. 

 

Azken urteetan Historia irakasten aritu naiz, eta ikusi dut ikasleek testu idatziekin lan egiteko 

premia handia dutela. Argitaletxe nagusietako testuliburuek ez dute behar bezalako 

baliabiderik eskaintzen, normalean testu historikoen zati laburrak soilik jasotzen baitituzte. 

Gainera, gero eta irakasle gehiagok egiten dugu lan testulibururik gabe, eta horretan 

pentsatuta egin dut testu-bilduma hau.  

 

Lan honetan Historia Garaikideko hainbat testu esanguratsu jaso ditut, Iraultza Liberaletatik 

Gerra Hotzeraino. Testuak ikasleekin lan egiteko interesgarriak iruditu zaizkidalako aukeratu 

ditut, baina badakit kanpoan geratu direla beste ehunka testu on. 

 

Testu bakoitzari ariketa batzuk gehitu dizkiot, ikasleek egin ditzaten, edo irakasleak 

azalpenak emateko balia ditzan. Ariketak testuen azalpen teorikoak sakonago lantzeko dira, 

ez horrenbeste testuak eurak zehatz-mehatz aztertzeko (definizioak, ideia nagusiak…); 

dena den, irakasleak berak daki ondoen ikasleei zer komeni zaien.  

  



4 
 

1. Ameriketako Estatu Batuen Independentzia Aldarrikapena1 

 

“Kongresuan, 1776ko uztailaren 4an. 

 

(...) Argi dugu egia hauek bistakoak direla: gizon guztiak sortzez berdinak direla, Sortzaileak 

eskubide besterenezin batzuk ematen dizkiela, besteak beste, bizitza, askatasuna eta 

zoriontasuna bilatzea. 

 

Eskubide horiek bermatzeko, gobernuak sortzen dituzte pertsonek, eta botere justuak 

gobernatuen adostasunetik eratortzen dira. Edozein gobernu motak helburu horiek 

suntsitzen dituenean, Herriak hura aldatzeko edo indargabetzeko eskubidea du, baita 

Gobernu berri bat eratzeko eskubidea ere, oinarriak printzipio horietan ezartzen dituena eta 

botereak forma horretan antolatzen dituena. (...)  

 

Halako sufrimendua izan dute kolonia hauek, ezen  gobernu-sistema zaharrak aldatzeko 

beharra baitute. Britainia Handiko egungo erregearen historia lesio eta usurpazio 

errepikatuen historia da, denak ere estatu hauen gainean erabateko tirania ezartzeko asmoz 

egindakoak. (...) 

 

Britainiar anaia-arrebengandik ere ez dugu arretarik jaso. Noizean behin jakinarazi diegu 

britainiar legediak ahaleginak egin dituela gure gaineko jurisdikzio justifikaezina zabaltzeko. 

Gure emigrazioaren eta kokalekuaren gorabeherak gogoratu dizkiegu. Dei egin diogu haien 

jatorrizko justiziari eta eskuzabaltasunari, eta konjuratu ditugu, gure ahaidetasun komunaren 

izenean, usurpazio horiek baztertzeko, ezinbestean gure loturak eteten baitituzte. Justiziaren 

eta odolkidetasunaren ahotsaren aurrean gorrak izan dira. (...) 

 

Beraz, Ameriketako Estatu Batuetako ordezkariok, Batzar Nagusian bilduta, Munduko Epaile 

Gorenari dei eginez gure asmo onengatik, hau argitaratu eta deklaratu nahi dugu: Kolonia 

Batu hauek Estatu Libre eta Independenteak direla, eta zuzenbidezkoak. Eta 

Probidentziaren babesean konfiantza sendoa izanik, adierazpen honen alde konprometitzen 

ditugu gure bizitza, gure ondasunak eta gure ohore sakratua.” 

 

Filadelfia (1776) 

                                                
1
 Jatorrizkoaren faksimilea: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/United_States_Declaration_of_Independence.jp
g 
 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/United_States_Declaration_of_Independence.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/United_States_Declaration_of_Independence.jpg
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1. Zein izan ziren aldarrikapenaren sinatzaile nagusiak? 

 

 Thomas Jefferson. 

Independentzia Aldarrikapenaren 

egile nagusia izan zen. Virginiako 

estatuaren ordezkaria zen 

Kongresuan. Idazle ospetsua 

zenez, berari eskatu zioten 

adierazpenaren zirriborroa 

idazteko. Horretaz gain, 

Ameriketako Estatu Batuetako 

hirugarren presidentea, 

Kongresuko kidea, gobernadorea, 

Estatu idazkaria eta 

presidenteordea ere izan zen. 

 Benjamin Franklin. Pennsylvaniako ordezkaria zen. Zientzialaria, editorea, enpresaria, 

diplomatikoa… ogibide askoko gizona izan zen. Kongresuko parte-hartzailerik zaharrena 

zen. Independentziaren alde egindako lanaren ondorioz, Lehen amerikarra ezizenez 

ezagutzen da. 

 John Adams. Massachusettseko ordezkaria eta AEBko bigarren presidentea. 

Jeffersonekin batera idatzi zuen zirriborroa, eta berak hartu zuen hitza eztabaidari 

hasiera emateko.  

 John Hancock. Hau ere Massachusettseko ordezkaria. Independentzia Aldarrikapena 

onartu zuen Filadelfiako Kongresuaren lehendakaria zen, eta, horrenbestez, berak 

sinatu zuen Aldarrikapena. 

 

2. Testuak badu Ilustrazioaren eraginik?  

 

John Locke pentsalari ingelesaren eragina nabarmendu izan da bereziki. Jeffersonen ustez, 

Locke zen munduko hirugarren pertsonarik garrantzitsuena. Lockek defendatzen zuen 

pertsona guztiak berdinak direla, eta ideia hori dago testu honen oinarrian; alegia, 

askatasuna, parte hartzeko eskubidea eta gobernuek boterea gobernatuen onespenarekin 

bakarrik erabil dezaketela ezartzen duen printzipioa. Horixe da, hain zuzen, Adierazpenaren 

ideia nagusia, kolonoek Britainiako monarkiarekiko loturak eten eta euren bizitza politikoaren 

jabe izateko eskubidea ezartzen baitu. 

 



6 
 

3. Zergatik da  hain garrantzitsua testua? 

 

Erresuma Batuak ez zuen aldarrikapena berehalakoan onartu, eta gerrak beste hainbat urte 

iraun zuen. AEBko armada nagusitu zen, bere profesionaltasunagatik eta atzerritarren 

laguntzagatik, besteak beste. 1783ko Parisko Itunak amaiera eman zion gatazkari, eta 

Erresuma Batuak Ameriketako Estatu Batuen independentzia onartu zuen. Hortaz, 

Independentzia Aldarrikapena izan zen munduko herrialde boteretsuena izango zenaren 

ernamuina. 

 

Bestalde, Aldarrikapena antzeko hainbat dokumenturen aurrekaria izan zen, ideia haiek 

arrakasta izan baitzuten Herbehereetan, Kariben, Hispanoamerikan, Balkanetan, 

Mendebaldeko Afrikan eta Erdialdeko Europan 1848a baino lehen. 
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2. Montesquieu: Legeen espirituaz2 

 

"Estatu bakoitzean hiru botere mota daude: botere legegilea, jendeen zuzenbideari 

dagozkion gauzen botere betearazlea, eta zuzenbide zibilari dagozkion gauzen botere 

betearazlea. 

 

Lehenaren bidez, printze edo magistratuak legeak egiten ditu denboraldi batez edo beti, eta 

egindakoak zuzentzen edo indargabetzen ditu. Bigarrenaren bidez, bakea edo gerra egiten 

du, enbaxadak bidaltzen edo hartzen ditu, segurtasuna ezartzen, inbasioei aurre egiteko 

neurriak hartzen. Hirugarrenagatik, delituak zigortzen ditu, edo partikularren arteko 

gorabeherak epaitzen. (...) 

 

Botere legegilea eta botere betearazlea pertsona beragan edo magistratura-gorputz berean 

batuta daudenean, ez da libertaterik; pentsatzekoa baita erregeak berak edo senatuak lege 

tiranikoak egingo dituztela, modu tiranikoan betearazteko. 

 

Ez da libertaterik, halaber, epaitzeko boterea botere legegiletik eta betearazletik bereizita ez 

badago. Botere legegilearekin bat eginda balego, hiritarren biziaren eta libertatearen 

gaineko boterea arbitrarioa litzateke, zeren eta epailea bera bailitzateke legegile. Botere 

betearazlearekin bat eginda balego, epaileak zapaltzaile baten indarra izan lezake.  

 

Galdua litzateke dena, baldin eta pertsona berak, edo nagusien nahiz nobleen nahiz 

herriaren gorputz berak, hiru botereak balitu: legeak egitekoa, ebazpen publikoak 

egikaritzekoa eta partikularren delituak eta gorabeherak epaitzekoa. (...) 

 

Botere betearazleak errege baten eskuetan egon behar du; izan ere, hobe da gobernuaren 

parte hori, ia beti bat-batean jardun behar izaten duena, batek administratzea ezen ez 

zenbaitek; aldiz, botere legegileari dagokiona hobeto agintzen dute zenbaitek, bakar batek 

baino”. 

(1748) 

 

 

  

                                                
2
 Jatorrizkoa: https://fr.wikisource.org/wiki/Esprit_des_lois_(1777)/L11/C6 

 

https://fr.wikisource.org/wiki/Esprit_des_lois_(1777)/L11/C6
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1. Zein izan zen Montesquieu? 

 

Charles Louis Secondat, La Bredako jauna eta 

Montesquieuko baroia, filosofo eta legelari 

frantses bat zen. Ilustrazioa izeneko 

mugimendu intelektual eta kulturalaren 

pentsalari nagusienetakoa izan zen, eta 

liberalismo politikoaren aitzindaritzat hartzen 

da. Locke pentsalari ingelesak eragin 

nabarmena izan zuen haren ideietan; izan ere, 

Montesquieuk  filosofia politikoari egindako 

ekarpen nagusia aurretik Lockek planteatutako 

botere-banaketaren ideia garatzea izan zen.  

 

Montesquieuk Britainia Handiko egitura 

politikoa miresten zuen, egitura haren 

kontrapisuak eta kontrol-sistemak, bereziki. 

Horietatik abiatuta, botere-banaketari buruzko 

tesia osatu zuen, XVIII. eta XIX. mendeetako konstituzio liberal askoren oinarria izan zena. 

Estatuaren botereak hirutan banatu zituen eta botere bakoitza erakunde baten eskuetan 

uztea proposatu zuen: botere legegileak legebiltzarraren esku egon behar zuela defendatu 

zuen; exekutiboa edo betearazlea erregeari edo gobernuari zegokiola, eta judiziala, epaileei 

eta justizia-auzitegiei. 

 

2. Zer defendatzen du Montesquieuk testuan? 

 

Legeen espirituaz izeneko lanean, botere-banaketaren inguruko bere tesia garatu zuen 

Montesquieuk. Aukeratutako pasarteetan banaketa horren beharra justifikatzen du, eta dio 

hiru botereak pertsona bakarraren edo bakar batzuen esku uzteak tiraniari bide ematen 

diola. 

 

Gainera, exekutiboak erregearen edo pertsona bakar batzuen esku geratu behar dela 

deritzo, eta legegileak, talde zabalagoen esku. Exekutiboak hartu behar dituen erabakiak 

bat-batekoagoak direla uste zuen eta, horretarako, talde txikiak praktikoagoak direla. 

Legegilea, aldiz, erritmo motelagoan joan ohi denez, gizartea hobeto ordezkatzen duen talde 

zabalago batek bete dezake. Eredu hori ondoren etorritako demokrazia liberal guztiek bete 
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dute: exekutiboa talde txiki baten esku egon ohi da, hau da, erregearen edo gobernuaren 

esku,  eta legegilea talde handiago baten mende, hots,  Parlamentuaren mende. 

 

3. Zer izan zen Ilustrazioa? 

  

Argien Mendea izenez ere ezaguna, Ilustrazioa XVII. eta XVIII. mendeetan Ingalaterran 

sortu zen mugimendu kultural eta intelektuala izan zen, Europako hainbat herrialdetara 

hedatu zena. Aldaketa sozial eta kultural sakonak eragin zituen, Frantziako Iraultza, 

esaterako. Honako oinarri hauek zituen, besteak beste: 

- Arrazoia zen gizartea aztertzeko tresna (sineskeriari kontrajarrita). 

- Ardatza gizakia zen, ez jainkoa. 

- Zientziaren aldeko jarrera zuten; zentzu praktikoan, bereziki. 

- Hezkuntzak garrantzi handia zuen arrazoia zabaltzeko. 

- Garapen ekonomikoaren eta aurrerapen materialaren alde zeuden. 

- Tolerantzia erlijiosoa zuten. 

 

4. Zein beste pentsalari ilustratu frantses nabarmendu ziren? 

 

● Jean-Jacques Rousseau. Ilustrazioko pentsalari bereziena izan zen, ziurrenik. 

Ilustrazioaren baikortasun-giroari kontrajarriz, gizakiaren gaitz guztien jatorria 

aurrerapenean, zientzietan edota artean zegoela uste zuen. Gizakia berez ona zela 

defendatzen zuen, baina gizarteak gaiztotu egiten zuela. Rousseauren ustez, gizartea 

ustelduta zegoen, aberastasun-egarriaren eta gehiegizko lehiaren erruz. Jarrera 

ezkorrak zituen, eta Voltairerekin, adibidez, ez zuen harreman onik izan. Bere lanik 

ezagunenak Gizarte-hitzarmena eta Émile dira. 

 

● François-Marie Arouet, Voltaire. Bizi izan zen bitartean bera izan zen Ilustrazioko 

pentsalaririk ezagunena, Europa osoan miretsia. Tolerantzia erlijiosoaren defendatzaile 

amorratua zen, eta sutsu aritu zen arrazoiaren alde eta ezjakintasunaren aurka. Bere 

lanik ezagunenak Tolerantziari buruzko tratatua  eta  Hiztegi filosofikoa dira.  
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3. Gizonaren eta Herritarraren Eskubideen Adierazpena3 

 

“Frantziako herriaren ordezkariek, Batzar Nazionala eratuta, (...) erabaki dute adierazpen 

solemne batean azaltzea zein diren gizakiaren eskubide natural, besterenezin eta sakratuak 

(...). Ondorioz, Batzar Nazionalak, Izaki Gorenaren aurrean eta babespean, gizakiaren eta 

herritarraren eskubide hauek aitortzen eta deklaratzen ditu: 

 

1. artikulua. Gizakiak aske eta eskubideetan berdin jaiotzen dira, eta hala irauten dute. 

Gizarte-bereizketak onura komunean baino ezin dira oinarritu. 

 

2. artikulua. Elkarte politiko ororen helburua gizakiaren eskubide natural eta 

preskribaezinak gordetzea da. Eskubide horiek honako hauek dira: askatasuna, jabetza, 

segurtasuna eta zapalkuntzaren aurkako erresistentzia. 

 

3. artikulua. Subiranotasunaren printzipioa, funtsean, nazioan datza. Ezein gorputzek, ezein 

gizabanakok ezin du aginpiderik izan, naziotik sortzen ez bada. 

 

4. artikulua. Askatasuna beste bati kalterik egiten ez dion guztia egin ahal izatea da; muga 

bakarra du pertsona bakoitzak dituen eskubide naturalak erabiltzeak: gizarteko beste kideei 

oztoporik ez ipintzea eskubide horietaz gozatzeko. Muga horiek legeak baino ezin ditu 

zehaztu. 

 

5. artikulua. Legeak ezin dizkio gizarteari ekintza kaltegarriak debekatu. Ezin da eragotzi 

legeak debekatzen ez duen guztia, eta ezin da inor behartu legeak agintzen ez duena 

egitera. 

 

6. artikulua. Legea borondate orokorraren adierazpena da. Herritar guztiek dute eskubidea 

legea osatzen parte hartzeko, pertsonalki edo beren ordezkarien bidez. Legea bera izan 

behar da guztientzat, babesteko edo zigortzeko. Hiritar guztiak berdinak direnez legearen 

aurrean, berdinak dira maila, postu eta lanpostu guztiei dagokienez ere, beren talentuen eta 

bertuteen bereizketarik gabe. 

 

7. artikulua. Ezin da inor salatu, atxilotu edo kartzelatu, legeak ezarritako kasuetan ez bada, 

eta legeak ezarritako formulen arabera. Zigortu egin behar dira agindu arbitrarioak eskatu, 

                                                
3
 Jatorrizkoa: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/D%C3%A9claration_des_droits_de_l
%27homme_et_du_citoyen_pj932cn6358_original.jpg 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/D%C3%A9claration_des_droits_de_l%27homme_et_du_citoyen_pj932cn6358_original.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/D%C3%A9claration_des_droits_de_l%27homme_et_du_citoyen_pj932cn6358_original.jpg
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eman, betearazi edo betearazten dituztenak, baina legearen arabera deitu edo 

atzemandako hiritar orok ere obeditu behar du, bestela erresistentziaren errudun bihurtzen 

baita. 

 

8. artikulua. Legeak zigor zorrotzak eta behar-beharrezkoak baino ez ditu ezarri behar, eta 

bakar bat bera ere ezin da zigortu, delituari aurretik ezarri eta aplikatutako lege baten bidez 

ez bada. 

 

9. artikulua. Pertsona oro errugabea da errudun deklaratu arte; norbait atxilotzea 

ezinbestekotzat jotzen bada, legeak gogor zapaldu behar du beharrezkoa ez den edozein 

zorroztasun. 

 

10. artikulua. Iritziek ez dute kezkarik sortu behar, erlijioari lotutakoak izan arren, baldin eta 

haiek ez badute eraginik legeak ezarritako ordena publikoan. 

 

11. artikulua. Pentsatzeko eta iritziak emateko askatasuna da gizakiaren eskubiderik 

preziatuenetakoa: hiritar oro aske da hitz egiteko, idazteko eta inprimatzeko, baina 

askatasun hori gehiegikeriaz erabiliz gero, legearen aurrean erantzun behar da. 

 

13. artikulua. Ezinbestekoa da herritar guztiek ekarpenak egitea indar publikoa eta 

administrazio-gastuak ordaintzeko, herritar bakoitzak duen ahalmenaren arabera. 

 

17. artikulua. Jabetzak eskubide bortxaezin eta sakratua direnez, bat bera ere ezin da 

pribatua izan, salbu eta behar publikoak, legez jasota dagoenak, argi eta garbi eskatzen 

duenean, eta aldez aurretiko kalte-ordain zuzen baten baldintzapean.” 

 

Paris (1789) 
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1. Zer garrantzi historiko du Adierazpenak? 

 

Frantziako Iraultzako oinarrizko testuetako bat da. 1789ko abuztuaren 26an onartu zuen 

sortu berria zen Batzar Nazionalak. Konstituzioa idaztea zen Batzarraren eginbehar nagusia, 

baina horretarako hilabete batzuk behar zituztenez, Adierazpena onartzeari eman zioten 

lehentasuna. 

  

Frantzian onartu bazen ere, unibertsala izateko asmoa zuen; beraz, munduko gizon guztien 

eskubideak jaso nahi zituen. Nabarmendu behar da testuan gizonen eskubideez dihardutela 

(jatorrizkoan, droits de l’Homme), eta emakumeak aldarrikapenetik kanpo geratu zirela (baita 

esklaboak ere, 1794an esklabotza debekatu zuten arte). 

  

Adierazpena 1948an onartu zen, eta egun indarrean dagoen Giza Eskubideen 

Aldarrikapenaren aurrekaria izan zen, Bill of Rights ingelesarekin eta AEBko Independentzia 

Aldarrikapenarekin batera. 

 

2. Zer eskubide eta askatasun jasotzen ditu? 

 

- Pertsonen arteko berdintasuna: 1. artikulua 

- Eskubide indibidualak: 2. artikulua 

- Subiranotasun nazionala: 3. artikulua 

- Askatasunaren mugak eta legearen funtzioa: 4., 5. eta 6. artikuluak 

- Errugabetasun-printzipioa eta legearen mugak: 7., 8. eta 9. artikuluak 

- Kontzientzia- eta erlijio-askatasuna: 10. artikulua 

- Adierazpen-askatasuna: 11. artikulua 

- Ogasunarekiko betebeharrak: 13. artikulua 

- Jabetza-eskubidea: 17. artikulua 

 

3. Ikertu zer den Emakumearen eta Emakumezko Herritarren Eskubideen Adierazpena 

eta nor zen Olympe de Gouges. 

 

Emakumearen Eskubideen Adierazpena 1791n Olympe de Gouges iraultzaile feministak bi 

urte lehenago onartutako adierazpenari erantzuteko idatzi zuen agiria da. 1789ko Gizonen 

Eskubideen Adierazpenari aldaketa txiki batzuk eginda (esaterako, jatorrizkoan zetozen 

gizonei buruzko aipamenak emakume hitzarekin ordezkatuz), eskubide berberak aitortzen 

zizkien gizonei eta emakumeei. Artikuluak moldatzeaz gain, sarrera eta epilogoa gehitu 
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zituen. Atal horietan, gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna aldarrikatu zuen eta 

emakumeak euren eskubideen jabe egitera gonbidatzen zituen. 

Gizonen eta emakumeen arteko berdintasun juridikoa aldarrikatzen duen historiako 

lehendabiziko testuetako bat denez, feminismoaren sorrerako testua ere badela esan 

daiteke. 

  

1791ko urriaren 28an Asanblada Legegilearen aurrean aurkeztu zuen egileak berak, eta 

salatu zuen iraultzak emakumeak ahazten zituela berdintasun- eta askatasun-proiektuan. 

Emakumeei berdintasunezko tratua ematea eskatzen zuen, esparru publikoan zein 

pribatuan: botoa emateko eta jabetza pribaturako eskubidea, hezkuntzan eta armadan parte 

hartu ahal izatea eta kargu publikoak betetzea, familian nahiz elizan. Alabaina, iraultza 

gidatzen zuten gizonek ez zuten ikuspegi feminista horrekin inondik inora ere bat egiten, 

ezta erradikalenek ere. 

  

Olympe de Gouges ezizena zen, benetako izena Marie Gouze baitzen. Feminismoaren 

aldeko borrokagatik da ezaguna, baina esklabotzaren aurka ere aritu zen. Iraultzaren 

garaian adarrik moderatuenarekin egin zuen bat, girondinoekin. Luis XVI.a erregea gillotinan 

hiltzearen aurka egin zuen, baita Robespierre eta Marat jakobinoen kontra ere. 1793ko 

azaroaren 3an, Menditarren Konbentzioaren garaian, gillotinan hil zuten girondinoen ideia 

kontrairaultzaileekin bat egitea leporatuta.  
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4. Pertsona Susmagarriak Atxilotzeko Dekretua4 

 

“1793ko irailaren 17koa. 

Konbentzio Nazionalak, abuztuaren 12ko Dekretua indarrean jartzeko moduari buruzko 

legegintza-batzordearen txostena entzun ondoren, honako hau xedatzen du: 

 

1. artikulua. Dekretu hau argitaratu eta berehala, atxilotu egingo dira Errepublikako 

lurraldean dauden eta oraindik aske dauden pertsona susmagarri guztiak. 

 

2. artikulua. Pertsona susmagarritzat jotzen dira: 

1. Tiraniaren edo federalismoaren alde agertu direnak, dela beren jokabideagatik, dela 

beren harremanengatik, dela beren hitz edo idatziengatik. 

2. Martxoaren 21eko Dekretuak agindutako moduan, beren bizibideak eta gizabidezko 

eginbeharren absoluzioa justifikatu ezin dituztenak. 

3. Herritartasun onaren ziurtagiriak ukatu zaizkienak. 

4. Konbentzio Nazionalak edo haren komisionatuek beren eginkizunak eten edo kendu eta 

itzuli ez diren funtzionario publikoak, bereziki abuztuaren 14ko Legearen arabera kargutik 

kendu direnak edo kendu beharko liratekeenak. 

5. Noble ohiak, beren senar, emazte, guraso, seme-alaba, anaia-arreba eta emigratuen 

agenteekin, Iraultzarekiko konpromiso sendoa frogatu ez badute. 

6. 1789ko uztailaren 1etik 1792ko apirilaren 8ko Legea argitaratu arte emigratu dutenak, 

nahiz eta lege horrek agindutako epean edo lehenago Frantziara itzuli.” 

 

Paris (1793) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4
 Jatorrizkoa: 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_des_suspects#/media/Fichier:D%C3%A9cret_du_17_septembre_1793
_relatif_aux_gens_suspect.png 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_des_suspects#/media/Fichier:D%C3%A9cret_du_17_septembre_1793_relatif_aux_gens_suspect.png
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_des_suspects#/media/Fichier:D%C3%A9cret_du_17_septembre_1793_relatif_aux_gens_suspect.png
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1. Zer garrantzia historiko du testu honek? 

  

Dekretu hau Menditarren edo Jakobinoen Konbentzioaren garaian onartu zen. Dekretuak  

Menditarren Konbentzioko gertakari garrantzitsuenari bide eman zion: Izualdiari. 1793ko 

udatik 1794ko udara arteko garaia izan zen Izualdia, Maximilien Robespierre menditarra  

buru zela. Hilabete haietan menditarrek iraultza erradikalizatu nahi izan zuten, eta 

kontrairaultzaile susmagarrien kontrako errepresioa zabaldu zuten Frantzia osoan. 

Historialariek ematen dituzten zifretan gorabehera nabarmenak badaude ere, uste da 

dekretuaren ondorioz 17.000 pertsona kondenatuta eta beste 25.000 epaitu gabe hil 

zituztela, gehienak gillotinatuta; horretaz gain, milioi erdi pertsona atxilotu zituzten. 

 

2. Zein izan ziren Izualdiaren liderrak? 

  

 Maximilien Robespierre. Frantziako Iraultzaren 

lider nabarmena, jakobinoen adar erradikalenaren 

burua. Jatorriz legelaria zen, eta ospe handia zuen 

justiziaren esparruan. Jakobinoen Konbentzioaren 

garaian, botere exekutiboaren ardura hartu zuen 

Salbamendu Publikorako Batzordea sortu zuen, eta 

bera izan zen liderra. Europako monarkien 

mehatxuari eta barneko indar kontrairaultzaileei egin 

behar izan zien aurre, eta, horretarako, gogor jardun 

zuten susmagarrien kontra. Bere politikekin ados ez 

zeuden soldadu batzuek preso hartu zuten 1794ko 

uztailean, eta gillotinan hil zuten.  

  

 Georges Jacques Danton. Jatorriz Cordeliersen taldekoa, Frantziako Iraultzan 

hasieratik aritu zen politikan. Konbentzioaren garaian, Salbamendu Publikorako 

Batzordea sortu zuen Robespierrerekin. Horrez gain, kontrairaultzaileen aurka ekiteko 

sortu zen Auzitegi Iraultzailearen bultzatzailea eta lehendakaria izan zen. Robespierrek 

bultzatutako Izualdian gogor egin zuen Dantonen kontra, eta, gainera, adostasunak 

lortzen saiatu zen Iraultzaren aldeko moderatuekin, girondinoekin, alegia. 1794ko 

udaberrian preso hartu eta gillotinatu egin zuten errepublikari traizio egiteagatik. 

  

 Jean-Paul Marat. Zientzialaria eta medikua, Iraultzaren aldeko kazetaria eta agitpropa 

izateagatik da ezaguna. Iraultzaren posizio erradikalenekin egin zuen bat, eta sutsu 
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defendatu zuen Izualdia. L'ami du peuple eta Journal de la République française 

egunkariak argitaratzen zituen Iraultzaren aldeko propaganda egin eta 

kontrairaultzaileen edo moderatuen kontra egiteko. Konbentzioko kide aukeratu zuten 

1792an, eta bertatik ere gogor egin zuen girondinoen aurka. Jakobinoek boterea 

lortzean, sutsu defendatu zuen Izualdia.  

 

Azaleko arazoak zituen eta minak arintzeko bainua hartzen ari zela hil zuen Charlotte 

Corday girondinoen jarraitzaileak, 1793ko uztailean. Hil ondoren, Marat iraultzaile 

erradikalenen mito bihurtu zen, eta Jacques-Louis Davidek Maraten heriotza artelana 

egin zuen haren omenez.  

 

3. Zein bihurtu zituen susmagarri dekretu honek?  

  

Iraultzaren kontra edo iraultza erradikalizatzearen kontra egon zitekeen edonor bihurtu zen 

susmagarri. Susmagarri kontzeptua aurretik ere erabiltzen zen, baina dekretuak zehaztu 

egin zuen susmagarri izan zitezkeenen zerrenda: lehenik, monarkikoak (tiraniaren aldekoak) 

edota girondinoak (federalismoaren aldekoak); bigarrenik, Iraultzaren printzipioekin bat 

egiten ez zutenak edota iraultzarekin bateragarria ez zen ogibidea zutenak (2., 3. eta 4. 

puntuak); hirugarrenik, noble ohiak eta haien familiak (5. puntua: 1789an noblezia-tituluek 

balioa galduagatik noble ohiek Iraultzari leial zirela frogatu behar zuten); eta, azkenik, 

atzerrira bidaiatutakoak. Kontuan izan behar da Frantzia atzerriko monarkia handiekin 

gerran zegoela (Austriarekin eta Prusiarekin, bereziki), eta, ondorioz, edonor jotzen zutela bi 

herrialde haien ustezko kolaboratzaile.  
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5. Brumaireren 18ko Zaharren Kontseiluaren Dekretua 

 

"Zaharren Kontseiluak, Konstituzioko 102., 103. eta 104. artikuluekin bat etorriz, honako hau 

xedatzen du: 

1. Gorputz legegilea Saint-Cloud-eko udalerrira lekualdatzen da, eta kontseilu biak 

jauregiaren hegal banatan egongo dira. 

2. Bihar itzuliko dira, brumaireren 19an, eguerdian. Horren aurretik ezingo da inolako 

funtziorik eta deliberaziorik egin beste inon. 

3. Dekretu hau betearazteko ardura Bonaparte jeneralak izango du, eta berehala jarriko dira 

haren aginduetara Dibisio Militarra, legegintza-bizkartzainak, guardia nazional sedentarioak 

eta Parisko udalerrian eta 17. dibisio militar osoan dauden lerro-tropak. Hiritar guztiek 

emango diote laguntza lehenengo deian. 

4. Bonaparte jenerala Kontseiluan izango da, dekretu honen berri izan eta zin egiteko. 

5. Dekretu hau inprimatu, erakutsi, sustatu eta igorriko da Errepublikako udalerri guztietara, 

ezohiko errekerimenduz.” 

 

Paris (1799) 
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1. Zer zen Zaharren Kontseilua? 

  

Frantziako I. Errepublikan, Direktorioaren garaiko (1795-1799) bi batzar legegileetako bat 

izan zen  ̶ Bostehunen Kontseilua zen bestea ̶  . Direktorioko kideak aukeratzeko eskumena 

zuen, eta, horretaz gain, Bostehunen Kontseiluarekin partekatzen zuen botere legegilea. 

Bertako kide izateko 40 urte beteak izan behar ziren gutxienez, ezkondua edo alarguna izan, 

eta 15 urte lehenagotik Frantzian bizi. Dekretu honen bidez Saint-Cloudera lekualdatu zen 

arte, Tuilerietako jauregian izaten ziren Kontseiluaren bilerak. 

 

2. Zein zen Napoleon Bonaparte? 

  

Korsikako militar bat zen. Gaztetatik Frantzia kontinentalean hazia, Eskola Militarrean egin 

zituen ikasketak. Iraultzaren lehenengo urteetan jakobinoen eta Konbentzioaren alde egon 

zen. Esparru militarrean arrakasta handia izan zuen: Toulon-en kontrairaultzaileen aurka, 

Italian austriarren aurka, Piramideen batailan… Parisera itzultzea erabaki zuen 1799an, 

Ekialde Hurbilean hainbat porrot jasan ondoren, britainiarrak ezin baitzituen garaitu eta 

Frantzian egoera ezegonkortzen ari zelako. Parisen heroi gisa hartu zuten. 

 

3. Zer lotura dago Dekretuaren eta Napoleonen estatu-kolpearen artean? 

  

Dekretu honen bidez, gorputz legegile osoa (Zaharren Kontseilua eta Bostehunen 

Kontseilua) Saint-Cloudera aldatu zuten, horretarako eskumena baitzuten. Zaharren 

Kontseilua osatzen zuten kide gehienek uste zuten I. Errepublikak aldaketa behar zuela, eta 

aldaketa horretarako, pertsonarik egokiena dekretuan aipatzen den Napoleon Bonaparte 

zela. Sieyes kondeak prestatu zuen estatu-kolpea, eta konplize izan zituen Zaharren 

Kontseilukoak. 

  

Horretarako, VIII. urteko brumaireren 18an (1799ko azaroaren 9an, alegia) Zaharren 

Kontseilua bildu zen ustez anarkistak prestatzen ari ziren iraultzari aurre egiteko (jakobinoei 

erreferentzia egiteko erabiltzen zuten kontzeptu hori). Balizko iraultza haren aitzakian, 

botere legegilea lekuz aldatzea erabaki zuten, eta, era berean, Napoleon Parisko tropen 

buru izendatzea. Helburua Bostehunen Kontseiluak jar zezakeen erresistentziari aurre 

egitea zen, eta, hala, Parisko kaleen kontrola Napoleoni ematea erabaki zuten, baita botere-

esparruak Parisko erdigunetik ateratzea ere.  

  

Zaharren Kontseiluaren babesa lortuta, Bostehunen aurrean aurkeztu zen Napoleon Saint-

Clouden. Aurkako oihuekin hartu bazuten ere, armada alde zeukan. Gainera, Napoleonen 
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anaia Luziano Bonaparte Bostehunen Kontseiluko lehendakaria zen, eta, giroa gaiztotzen ari 

zela ikusita, armadari dei egin zion Napoleonen aurkakoak izan zitezkeenak atxilotzeko. 

 

4. Zer ondorio izan zuen estatu-kolpeak? 

  

Dekretua argitaratu bezain laster, Zaharren Kontseiluko kide batzuek botere betearazlea 

bere eskuetan uztea lortu zuen Napoleonek. Zin egin zien frantziarrei behin-behineko 

gobernua izango zela, herrialdea berriz onbidean jarri eta barealdira bueltatu artekoa. 

Gobernu berri hark Kontsulatua izena zuen, eta hiru kontsul hauek osatu zuten: Sieyès-ek, 

Ducos-ek eta Napoleonek. Hiruren arteko agintaldia izan behar zena pertsona bakarraren 

tirania bihurtu zen, ordea. Frantziako Iraultza amaitu eta beste aro bat hasi zen: Napoleonen 

agintaldia. 
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6. Bakuninen diskurtsoa I. Internazionalean 

 

“Gorroto dut komunismoa, askatasuna ukatzen duelako eta ez dudalako ulertzen 

askatasunik gabeko gizateriarik. Ez 

naiz komunista, komunismoak 

Estatuaren onurarako biltzen eta 

irensten dituelako gizartearen indar 

guztiak; jabetza Estatuaren eskuetan 

kontzentratzera jotzen duelako 

ezinbestean. Nik, aldiz, estatuaren 

abolizioa aldarrikatzen dut, behin 

betiko deserrotzea Estatuaren 

berezko autoritatearen eta 

tutoretzaren printzipioa bera. Izan 

ere, gizakiak moralizatu eta 

zibilizatzeko aitzakiarekin, orain arte 

esklabo bihurtu eta pertsegitu baino 

ez ditu egin. 

 

Gizartea eta jabetza kolektiboa edo 

soziala behetik gora antolatuta 

egotea nahi dut, asoziazio askearen 

bidez, eta ez goitik behera, 

autoritatearen bidez, autoritatea 

edozein motatakoa dela ere. Estatua abolitzearen alde eginez, aldi berean, oinordetzan 

jasotako jabetza pertsonala abolitzea aldarrikatzen dut, Estatuaren instituzio bat besterik ez 

baita, Estatuaren printzipioen ondorio zuzena. Horregatik, jaunak, ni kolektibista naiz, baina 

ez komunista.” 

 

Berna (1868)  
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1. Nork eta noiz emandako diskurtsoa da?  

  

Mikhail Aleksandrovitx Bakuninek eman zuen diskurtsoa Langileen Nazioarteko 

Erakundearen (LNE) edo Internazionalaren aurrean. Bakunin Errusiako iraultzaile anarkista 

izan zen, anarkismoaren ahotsik ezagunenetakoa. Jatorriz errusiarra bazen ere, Europako 

herrialde askotan bizi izan zen, bere ideia anarkista eta iraultzaileengatik hainbat 

herrialdetan arazoak izan baitzituen. 1861ean Errusiatik ihes egin zuen eta LNEn sartu zen 

1868an. Enfrentamendu gogorrak izan zituen Karl Marxekin Internazionalaren baitan eta, 

ondorioz, anarkista edo libertarioen erreferente bihurtu zen. Egoera gaiztotuz joan zen eta 

Hagako Kongresuan, 1872an, marxistek gehiengoa zutenez, Internazionaletik kaleratu 

zuten. Lau urte geroago Bernan (Suitza) hil zen.  

 

Diskurtsoa Lehen Internazionalean edo LNEren bigarren kongresuan eman zuen. LNE 

Londresen sortu zen 1864an eta langileen nazioarteko ordezkaritza sozialista izateko asmoa 

zuen. Erakundea sortzeko, Europako herrialde askotako ordezkariak elkartu ziren, 

askotariko ideologia zutenak (joera guztietako sozialistak, anarkistak, kartistak, 

sindikalistak…).  

 

Marx izan zen Internazionalaren sortzaileetako bat eta, hasieratik, eragin handia izan zuen 

bertan. Berak idatzi zituen hasierako manifestua eta Internazionalaren estatutuak. Hasieratik 

desadostasunak izan baziren ere, eztabaida haiek gaiztotu egin ziren 1868an Bakunin 

Internazionalean sartu zenean. Bakunin kaleratu zutenean, bakunistek I. Internazionala utzi 

egin zuten. Erakundea indarra galduz joan zen eta 1876an desegin egin zen New Yorken.  

 

2. Zer ideiak bereizten zituzten Marx eta Bakunin? 

 

Marxek eta Bakuninek 1840ko hamarkadaren erdialdean ezagutu zuten elkar Parisen, biak 

bertan bizi baitziren, eta hasiera batean harreman ona izan zuten. Marx erreferente ezaguna 

zen Europan garai hartarako, eta harekin erabat bat ez etorri arren, Bakuninek asko 

miresten zuen Marxen lana. Denborarekin, ordea, handitu egin zen bien arteko arrakala 

ideologikoa. Elkarri leporatu zioten Internazionala nork bere ideologiaren mesedetan erabili 

nahi izatea eta elkarren etsai bihurtu ziren. 

  

Diskurtsoan adierazten den bezala, bien arteko desadostasun handienetakoa estatuaren 

ingurukoa da. Marxek defendatzen zuen langileek estatua konkistatu behar zutela, hau da, 

estatuaren kontrola lortu behar zutela. Aldiz, Bakunin antiestatista zen, estatua suntsitu 

behar zela uste zuen, estatuak (burgesak zein komunistak) langileak zapaltzen zituelako.  
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Gainera, marxismoak defendatzen zuen politikak baldintzak sortu behar zituela langileak 

zapalkuntza ekonomikorik gabe bizitzeko. Bakuninen iritziz, iraultza ezin zen goitik behera 

egin, behetik gora sortu behar baitzen gizarte berria. Norbanakoa komunatan antolatzea 

proposatzen zuen, gero komuna horiek federazio eta konfederazio bihurtzeko. 

 

Bestetik, marxismoarentzat iraultzako subjektu nagusia hiriko langileria industriala zen, 

iraultza industriaguneetan sortuko zela defendatzen baitzuen Marxek. Aldiz, Bakuninek uste 

zuen iraultza egitea industriako langileei eta nekazariei zegokiela, bi taldeei aldi berean. 

Arrazoi horrengatik, anarkismoak arrakasta handiagoa izan zuen industrializazio txikiko 

nekazari-lurraldeetan, hala nola Errusian edo Espainiako Estatuan.  

 

3. Izan al zen beste Internazionalik ondoren? 

  

Bakunin 1872an kaleratu ondoren, bakunistek Internazional Antiautoritarioa edo Saint-Imier-

eko Internazionala sortu zuten. Erakunde hark hainbat kongresu egin zituen 1977ra 

bitartean, eta bi korrontetan banatu zen: anarkokomunistak eta anarkokolektibistak. Urte 

hartan bertan ofizialki desegin ez bazen ere, federazio anarkista bakoitzak bere bidea egitea 

adostu zuten. 

  

Marxistek eta beste kideek  I. Internazionala New Yorkera lekualdatzea erabaki zuten 

1872an. Lau urtez bertan biltzen jarraitu zuten, baina langile-mugimendu internazionala 

ahulduz joan zen eta estatu-mailako langileen alderdiak sortu ziren (SPD, PSOE…).  

  

1889an Europako zenbait alderdi marxistak II. Internazionala sortu zuten nazioarteko 

langileen ordezkari izateko. Herrialdekako alderdien baitan zeuden antolatuta 

Internazionalaren barruan. Alabaina, II. Internazionalean ere desadostasunak sortu ziren 

jarrera iraultzaileak eta moderatuak zituztenen artean. 1914an Mundu Gerra pizteak eta 

1917ko Errusiako Iraultzak Internazionala bitan banatu zuten: batzuek II. Internazionalean 

jarraitu zuten (1940an desegin zen arte), eta beste batzuek III. Internazionala edo 

Internazional Komunista sortu zuten. Ondoren, IV. Internazionala edo Internazional 

Trotskista ere sortu zuten.   
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7. Herritarren Gutunako sei puntuak 

 

“1. BOTO BAT hogeita bat urtetik gorako gizon bakoitzeko, baldin eta buru-osasun ona badu 

eta delituren bategatik zigorrik jaso gabea bada. 

 

2. BOZKA-PAPER SEKRETUA, botoa ematean hauteslea babesteko. 

 

3. Parlamentuko DIPUTATUEI EZ ZAIE JABETZA-KUALIFIKAZIORIK BAT ERE eskatu 

behar. Hartara, barrutiek ordezkariak nahieran aukeratu ahal izango dituzte, pobreak edo 

aberatsak diren aintzat hartu gabe.  

 

4. PARLAMENTUKO KIDEEN ORDAINKETA. Merkatari zintzo batek, langile batek edo 

bizibide apaleko beste edonork aukera izango du bere ogibidean erretiroa hartzeko eta, 

barruti bat ordezkatuz, herrialdearen interesak defendatzeko 

 

5. BARRUTIEN ARTEKO BERDINTASUNA, hautesle-kopuru bererako ordezkari-kopuru 

bera ziurtatuz, eta barruti txikiek handienek adina indar izatea galaraziz. 

 

6. URTEBETEKO PARLAMENTUAK eroskeriaren eta larderiaren aurkako kontrolik 

eraginkorrena lirateke. Barruti bat eros daiteke zazpi urteko epean (baita bozketa egin 

ondoren ere), baina diru-zorroak ezingo du hamabi hilabeteko epean erosi, sufragio 

unibertsaleko sistemaren pean, behinik behin; izan ere, urte bakar baterako hautatutako 

kideek ezin diete hautesleei aurre egin, ezta traiziorik egin ere.” 

 

Londres (1837) 
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1. Zer mugimendu politikorekin dute lotura sei puntu horiek? 

 

Kartismoaren oinarrizko 6 eskariak jasotzen ditu aldarrikapenak. Kartismoa Erresuma 

Batuko mugimendu politiko indartsua izan zen XIX. mendearen 30eko eta 40ko 

hamarkadetan. Londresko Langileen Elkarteak argitaratu zuen People’s Charter izeneko 

gutun edo aldarrikapenak eman zion izena mugimenduari (chartism, ingelesez). 1837an 

idatzi zuten aldarrikapena eta hurrengo urtean aurkeztu zuten Londresko Parlamentuan. 

Kartistek lan-munduko erreformak eskatzen zituzten, baina, bereziki, erreforma 

politikoarekin lotutako eskariak egin zituzten. Sinetsita zeuden estatua demokratizatzeak 

langileen bizi-baldintzak hobetuko zituela; alegia, Parlamentuan langileen ordezkariak 

bazeuden, langileen aldeko legeak onartuko zituztela. Egiari zor, hiru bider aurkeztu zituzten 

eskariak Parlamentuan eta hiruretan Parlamentuak atzera bota zituen.  

 

Edonola ere, 1848ra arte izugarrizko indarra izan zuen kartismoak, eta hamarkada hartan 

Erresuma Batuaren historiako mobilizaziorik handienetakoak antolatu zituzten. 

 

2. Zer eskari agertzen dira manifestuan? 

 

Sei puntu horietan ideia hauek defendatu zituzten kartistek:  

 

1. Sufragio unibertsala gaixotasun psikiatrikorik eta aurrekari penalik gabeko 

gizonentzat. Ezinbestekoa zen jabetza jakin batzuk eta gutxieneko errenta-maila 

izatea botoa eman ahal izateko. Uste da sei gizonezkotik batek soilik zuela boto-

eskubidea; askoz geroago, 1918an, lortu zuten gizonezkoek sufragio unibertsala. 

Emakumeek ere urte hartan lortu zuten botoa emateko eskubidea, baina ez guztiek, 

muga asko baitzituen eskubide hark emakumeentzat. 

2. Boto sekretua. Ordura arte botoa publikoa zen eta guztiek jakin zezaketen bakoitzak 

zer bozkatzen zuen. Jauntxoen eta ugazaben kontrola saihesteko proposatu zuten 

boto sekretua, baina 70eko hamarkadara arte ez zen neurria indarrean sartu.  

3. Jabetzarik izan beharrik ez izatea. Ordura arte, Parlamentuko kide izateko 

gutxieneko jabetza- eta aberastasun-maila behar zen. 1832ko erreformak baldintza 

hori malgutu bazuen ere, gizonezko gehienak kanpoan geratu ziren. 

4. Parlamentarientzat soldata. Burgesak eta nobleak politikatik bizi zitezkeen, errentak 

eta aberastasunak zituztelako. Aldiz, langile batek ezin zuen politikan sartu, 

horretarako lanari eta bere diru-iturriei uko egin behar baitzien. Ondorioz, 

parlamentariek soldata duina jaso behar zutela defendatzen zuten, langileak ere 

ordezkatuta egon zitezen. 
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5. Barrutien arteko desorekak konpontzea. Langile gehienak hiriguneetan bizi ziren, eta 

Parlamentuan ez zeuden zegokien moduan ordezkatuta. Izan ere, populazio txikiko 

barrutiek populazio handikoek adina ordezkari zuten Parlamentuan, eta, ondorioz, 

jende gutxi bizi zen eskualdeek hiri jendetsuek baino indar handiagoa zuten. 

6. Parlamentua urtero berritzea. Parlamentua zazpi urtean behin berritzen zen orduan, 

eta horrek eroskeriarako eta ustelkeria politikorako aukerak errazten zituen. Kartistak 

urtero berritzearen aldekoak ziren, era horretan eroskeria-kasuak gutxituko zirelako, 

eta parlamentari ustelek urtebete soilik egingo zutelako karguan. 

 

3. Zer garrantzi izan zuen kartismoak langile-mugimenduan? 

 

1848tik aurrera kartismoaren gainbehera hasi zen, helburuak ezin izan zituelako lortu eta 

barne-zatiketagatik. Britainia Handiko langileek bizkarra eman zieten erreforma 

politikoarekin lotutako eskariei, eta lan-baldintzekin lotutakoek hartu zuten indarra, hau da, 

eskaera sindikalek. 

 

Kartismoak ez zituen sorrerako helburu guztiak lortu, baina eragina izan zuenik ezin uka. 

Izan ere, kartismoak antolatu zuen lehen aldiz langileria erreforma politikoa defendatzeko, 

eta esperientzia hura balio handikoa izan zen handik aurrerako borroketarako. Horrez gain, 

urte haietan hainbat lege-proposamen onartu ziren langileen lan-baldintzak hobetzeko, nahiz 

eta Parlamentua entzungor egiten ahalegindu: hamar orduko lan-jarduna, Meategien Legea, 

Fabriken Legea…   
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8. Karl Marx eta Friedrich Engels: Manifestu Komunista5 

 

“Mamu bat dabil Europan barrena: komunismoaren mamua. (...) Bada ordua komunistek 

egun-argitan eta mundu osoaren aurrean adieraz ditzaten beren ideiak, joerak eta 

helburuak, eta mamu komunistaren legendari aurre egin diezaioten, alderdiaren manifestu 

baten bidez. 

 

Helburu horrekin elkartu dira Londresen zenbait herrialdetako ordezkari komunistak, eta 

ingelesez, frantsesez, alemanez, italieraz, flandrieraz eta danieraz argitaratuko den 

manifestu hau idatzi dute:  

 

I. Burgesak eta proletarioak 

 

“Gizateriaren historia osoa, gaur arteko historia, klase-borrokaren historia da. Gizon(-

emakume) askeak eta esklaboak, patrizioak eta plebeioak, baroiak eta glebako jopuak, 

gremioetako maisuak eta ofizialak; hitz batean, zapaltzaileak eta zapalduak, aurrez aurre 

beti, etengabeko borrokan tematuta. Batzuetan, ezkutuko borroka izaten da; beste 

batzuetan, erabatekoa eta irekia. Betiere, gizarte-erregimen osoaren aldaketa iraultzailea 

dakarren borroka, edota lehian ari diren bi klaseak deuseztatzea. (...) 

 

Orain burgesiarekin aurrez aurre dauden klase guztietatik, langileria bakarrik da benetako 

klase iraultzailea (...). Klase ertainekoek -fabrikatzaile txikiak, dendariak, artisauak, 

nekazariak- burgesiari aurre egiten diote klase ertain gisa bizitzeko mehatxua delako. Beraz, 

ez dira iraultzaileak, kontserbadoreak baizik; izatekotan, erreakzionarioak dira: historiak 

atzera egin dezan eskatzen dute. Iraultza moduak erabiltzen dituzte proletario bihurtzeko 

beldurra dutelako (...).  

 

Proletarioek ez dute gizarte zaharreko bizi-baldintzarik. Langileak ez dauka ondasunik; 

langileen familia-harremanek ez dute zerikusirik burgesen familia-harremanekin; lan 

industrial modernoak langilea kapitalaren mende jartzen du... eta horrek langileriari 

naziotasuna kentzen dio. Legeak, morala, erlijioa, berarentzat aurreiritzi burgesak baino ez 

dira (...).”  

                                                
5
 Jatorrizkoa: https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/48-manif.htm 

 

https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/48-manif.htm
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1. Zein dira Manifestu Komunistaren egileak? 

 

 Karl Marx. Gaur egungo Alemanian jaiotako filosofo eta pentsalaria izan zen. Bere 

ideiak defendatzeagatik sorterria utzi eta Europako beste herrialde batzuetan bilatu 

zuen aterpea; bizitzako azken hamarkadak Londresen pasatu zituen. Haren teoriak, 

marxismoak, alegia, izugarrizko garrantzia izan du XIX. mendearen erdialdetik gaur 

egunera arteko pentsamendu filosofiko, ekonomiko eta politikoan. Langileen I. 

Internazionaleko kide eta hango estatutuen egilea izan zen. Haren lan mardulena 

Kapitala (1867) den arren, irakurtzen ari garen Manifestu Komunista (1848) ere idatzi 

zuen Engelsekin batera, non komunismoaren oinarri teorikoak eta helburuak zehaztu 

baitzituzten.  

 

 Friedrich Engels. Pentsalari alemaniarra, Karl Marxen lagun mina eta lankidea. Jatorri 

burgesekoa zen, eta aitak Manchesterren zituen lantegietako langileen baldintza txarrak 

ikusita hasi zen kapitalismoa kritikatzen. 1844an Marx ezagutu zuen Bruselan eta, 

harrezkero, oso harreman estua izan zuten. Hainbat lan idatzi zituzten batera (tartean 

Manifestu Komunista) eta Marxen Kapitala ere berak bukatu zuen. Marx bezala, I. 

Internazionaleko kide izan zen, baita II.ekoa ere. Bakarkako lan ezagunenak Alemaniar 

ideologia (1846) eta Familiaren, jabego pribatuaren eta Estatuaren jatorria dira (1884). 

 

 

2. Zer tesi defendatu zuten Marxek eta Engelsek 

Manifestuan? 

 

Materialismo historikoa du izena Marx eta Engelsen tesi 

nagusiak. Klase-borrokaren ideia defendatzen dute, 

gizartea klase-borrokaren bidez garatzen dela, alegia. 

Haien ustetan, historia ekoizpen-moduaren araberako 

etapetan banatzen da (esklabista, feudala, 

kapitalista…), eta ekoizpen modu horietako bakoitzean 

elkarren aurkako bi talde daude: zapaltzaileak eta 

zapalduak (testuan aipatzen dituen Gizon(-emakume) 

askeak eta esklaboak, patrizioak eta plebeioak, baroiak 

eta glebako jopuak, gremioetako maisuak eta ofizialak). 

 

Ekoizpen modu kapitalistan bizi zirela zioten, non klase 
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zapaltzailea burgesia zen eta zapaldua, berriz, langileria. Burgesiak ekoizpen-bideen (lurra, 

makinak, lantegiak…) jabetza zuenez, langileek lan-indarra salduz bizirauten zuten. 

  

Haien iritziz, klase-borroka da ekoizpen modu batetik bestera igarotzeko ezinbesteko tresna. 

Bi klase antagonikoen arteko borroka pizten da ekoizpen-modu guztietan eta, ondorioz, 

ekoizpen modu hori desagertu eta berri bat sortzen da. Ekoizpen modu kapitalista 

desagerrarazteko, ekoizpen-bideen kontrola lortu behar dute proletarioek, langileen 

diktadura ezarri eta ekoizpen modu komunistari bide eman. Hori litzateke azken ekoizpen 

modua, hartara ez legokeelako ekoizpen-bideen gaineko jabetza pribaturik eta, 

horrenbestez, ezta klase-zapalkuntzarik ere. 

 

3. Zein da iraultzarako subjektua marxismoarentzat? 

 

Marxismoaren arabera, langileriak bakarrik bultza zezakeen iraultza. Horixe dio testuak 

bukaeran. Marxen eta Engelsen aburuz, kontrairaultzaile arriskutsuak ziren jabetzaren bat 

zuten gainerako langileak (nekazariak, artisauak, dendariak...). Kontuan izan behar da Marx 

eta Engels Europa erdialdeko eta mendebaldeko herrialdeetan eta inguru urbanoetan ibili 

izan zirela. Paradoxikoa dirudien arren, lehen iraultza marxista Errusian gertatu zen, gutxien 

industrializatutako Europako herrialde handienean, hain zuzen. Dena den, XX. mendean 

aldatu egin zen joera hori, Leninek eta Maok egindako ekarpenei esker, besteak beste. 

 

4. Zer beste ideia defendatu zuten? 

 

Marxismoaren oinarrizko beste ideietako bat gainbalioarena da. Marxen arabera, gainbalioa 

da ekoizpen modu kapitalistan langile batek bere lan-kostuaren gainetik sortzen duen 

aberastasuna; hau da, langileak balio gehiago sortzen du, diru gehiago, lan horren truke 

ordaintzen zaiona baino. Ideia hori beste pentsalari liberal batzuek ere defendatu izan dute, 

ez soilik marxistek. 

  

Marxen arabera, aberastasun hori langileari dagokio, langileak sortu duelako. Burgesak, 

ordea, berarentzat hartzen du, eta horrek burgesiaren kapital-metaketari bide ematen dio. 

Hori horrela izan ez dadin, langileek borroka egin behar dute eta ekoizpen-bideak kontrolatu. 

 

5. Izan zuten beste pentsalariren baten eraginik materialismo historikoa sortzeko? 

 

Hegelek proposatutako dialektikaren ideia izan zen Marxek eta Engelsek jasotako eraginik 

nabarmenena. Dialektika hegeldarra errealitatea interpretatzeko tresna filosofiko bat da. 
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Haren arabera, errealitatearen kontzepzio edo ulerkera bat legoke batetik, tesia, eta 

errealitate horren arazoak eta kontraesanak bestetik, antitesia. Uneren batean, bi errealitate 

horien aurkakotzatik beste errealitate bat sortuko da: sintesia. 

  

Marxek eta Engelsek Hegelen planteamendu filosofikoa gizateriaren historia azaltzeko 

erabili zuten, eta hala sortu zen materialismo historikoa: ekoizpen modu batean klase 

zapaltzaile bat dago (tesia), eta klase zapaldu bat (antitesia). Bi klase horien borrokatik 

ekoizpen modu berria sortuko da (sintesia); denborarekin tesi eta antitesi berriak sortuko 

direnez, klase-borroka berriak sortuko dira.   
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9. Adam Smith: Nazioen aberastasuna 

 

Liberalismoaz (4. liburukia, 9. kapitulua):6 

 

“Justiziaren legeak urratzen ez dituen bitartean, gizaki orok erabat libre izan behar du 

bizimodua aurrera ateratzeko eta interesak bilatzeko bitartekorik egokienak aukeratzeko, eta 

bere produktuak beste edozein gizabanakorekin lehian jartzeko. 

 

Negoziatzeko askatasuna ematen duen sistemaren arabera, subiranoari hiru betebehar 

nagusi baino ez zaizkio geratzen: lehenengoa, gizartea babestea indarkeriatik eta beste 

herrialde independente batzuen inbasiotik; bigarrena, errepublikako kide bat babestea beste 

kide baten bidegabekeriatik eta zapalkuntzatik, ahal den neurrian, betiere (...); eta, 

hirugarrena, azpiegitura eta zerbitzu publiko jakin batzuk mantentzea eta eraikitzea, 

gizarteari onura ekartzen badiote ere ez liratekeelako errentagarriak izango norbanako batek 

eskainiz gero.” 

 

Norbanakoaren interesez (4. liburukia, 2. kapitulua):7  

 

“Gizabanako bakoitzak ahal duen guztia egiten du eskura duen kapitalari ahalik eta etekinik 

handiena ateratzeko. Bere intereserako dihardu, ez gizarte osoaren onurarako; nolanahi ere, 

ahalegin horrek gizarteari onura egiten dio, gizabanakoak horri erreparatu ez arren." (...) 

 

Oro har, inork ez du interes publikoa sustatu nahi izaten, eta agian ez daki interes publikoa 

sustatzen diharduela horretarako asmorik ez izan arren. Segurtasuna bilatzen du nahiago 

duenean industria nazionala atzerritarra baino; etekinetan bakarrik pentsatzen du industria 

nazional hori ahalik eta baliotsuena izateko zuzentzen duenean. Baina askotan esku 

ikusezin batek gidatzen du gizarteari onura egiteko, nahiz eta berak helburu hori izan ez.” 

 

 Londres (1776)  

                                                
6
 https://en.wikisource.org/wiki/The_Wealth_of_Nations/Book_IV/Chapter_9 

7
 https://en.wikisource.org/wiki/The_Wealth_of_Nations/Book_IV/Chapter_2 

https://en.wikisource.org/wiki/The_Wealth_of_Nations/Book_IV/Chapter_9
https://en.wikisource.org/wiki/The_Wealth_of_Nations/Book_IV/Chapter_2
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1. Nork idatzi zuen testua? 

Adam Smith pentsalari eta ekonomialari 

eskoziarra da The Wealth of Nations edo 

Nazioen aberastasuna lan sonatuaren egilea. 

Klase ertaineko familia batean hazi zen (aita 

aduana-ofiziala zen) eta Erresuma Batuko 

ikastetxe eta unibertsitate prestigiotsuenetan 

ikasi zuen. Ilustrazioaren garaian hazia, 

garaiko hainbat pentsalari ezagutu zituen 

(Franklin, Voltaire, Diderot, D’Alembert…) eta 

David Hume filosofoaren lagun mina izan zen. 

Bizitza osoa ekonomiaren inguruan 

hausnartzen eta ikertzen eman zuen. 

 

Adam Smith eta Nazioen aberastasuna 

ekonomia politikoaren sortzailetzat hartzen dira. Izan ere, Nazioen aberastasuna argitaratu 

arte ekonomia filosofiaren, politikaren edota etikaren azpi-diziplinatzat hartzen zen. 

Horregatik, Smithek ahalegin berezia egin zuen ekonomia diziplina beregain gisa aztertu eta 

deskribatzeko. Bere lanetan defendatu zituen ideiak liberalismo klasikoan kokatzen dira.  

 

2. Zer ideien alde egin zuen Smithek bi pasarte horietan? 

  

Pasarte horietan laburbiltzen da Smithen pentsamenduaren funtsa: ekimen pribatuak 

sortzen du aberastasuna, eta estatuaren eginbehar bakarra, ekonomiari dagokionean, hori 

libreki gauzatzeko baldintzak bermatzea da.  

 

Liberalismoaz pasartean liberalismoaz dihardu. Haren ustez, norbanakoek haien artean 

lehiatu behar dute aberastasuna sortu eta hazkunde ekonomikoa bultzatzeko, eta estatuak 

ahalik eta parte-hartzerik txikiena izan behar du ekonomian. Izan ere, ekonomian esku-

hartze handia zuten herrialdeek (gobernuak finkatutako prezioak, aduana- eta merkataritza-

zergak, gutxieneko soldatak, presio fiskal handia…) hazkunde ekonomiko txikiagoa dute lan 

eta merkataritza askearen aldeko apustua egiten dutenek baino. Estatuak, beraz, eginbehar 

bakarra zuen: ekonomiari lotutako konpetentzia askea bermatzea. Honako hiru salbuespen 

hauek aurreikusi zituen ekonomian esku hartzeko: lurraldearen defentsa, ordena publikoa, 

eta azpiegiturak eta oinarrizko zerbitzuak. 
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Lehendabizikoaren arabera, estatuak herritarrak babestu behar ditu atzerriko potentzien 

erasoetatik. Bistan denez, gerra batean edo okupatutako lurralde batean ezin da ekonomia 

librerik izan, eta estatuak eta armadak bermatu egin behar dute. Bigarrenak dio estatuak 

babestu behar duela norbanakoa beste norbanako batek egin diezaiokeen 

bidegabekerietatik (lapurretak, hilketak...). Horretarako ditu estatuak polizia, legeak eta 

epaitegiak. Hirugarrenaren arabera, estatuak eman behar ditu norbanakoentzat 

errentagarriak ez diren zerbitzuak (hezkuntza, kale-garbiketa, estolderia, azpiegitura 

handiak…). 

 

Hiru salbuespen horiek betetzeko, estatuak arauak eta legeak onartu behar lituzke, eta 

zerbitzuak ordaintzeko zergak kobratu; alabaina, estatuak ez luke inolako parte-hartzerik 

izan behar gainerako esparruetan. 

  

Bigarren zatian berekoikeriaren defentsa egiten du Smithek. Nork bere interesak 

defendatzea da guztien ongizatea lortzeko modurik eraginkorrena. Horretarako, 

ezinbestekoa da askatasun perfektua, hau da, enpresa-askatasuna, merkataritza askea eta 

konpetentzia librea. Egoera perfektu horretan, norbanakoen interesak eskaintza eta 

eskariaren legearen arabera erregulatuko lirateke eta estatuak ahalik eta esku-hartzerik 

txikiena izango luke.  

 

3. Zer eragin izan zuen Nazioen aberastasunak? 

 

Lehen ere esan dugu: Nazioen aberastasuna ekonomia politikoaren eta liberalismo 

ekonomikoaren abiapuntua izan zen. Obra horretan oinarritu ziren ondoren etorri ziren 

ekonomiari buruzko lan guztiak, bai hango tesietan sakontzeko, baita haien kontra egiteko 

ere. Saiakerak arrakasta handia izan zuen argitaratu zenean: bost edizio izan zituen lehen 

13 urteetan eta segituan itzuli zuten Europako hizkuntza handietara. 

  

Smithen bideari jarraitu zioten ekonomialari garrantzitsuenek (Say, David Ricardo, Marshall, 

Hamilton, Mill…), eta haren ideiak garatu zituzten. Zenbait ideia zalantzan jarri zituzten:  

- Ohartu ziren kapitala metatzeak ez zituela soldatak igotzen, eta, hortaz, ez zegoela 

ongizate orokorrik. 

- Smithi leporatu zioten merkataritza askearen alde posizio idealistegia izatea; XIX. 

mendean neurri protekzionistak izan ziren nagusi. 

- Orduantxe sortzen ari zen Industria Iraultza gutxiestea egotzi zioten. 

- XIX. mendeko marxismoak leporatu zion kapitalismoaren krisi-zikloak aintzat ez 

hartzea. 



33 
 

10. Joseph Chamberlain-en diskurtsoa Kolonien Idazkaritzaren aurrean 

 

“Arraza britainiarra da munduak ezagutu dituenetan handiena (...). Eta ezin du dagokion 

eginkizuna bete (giza kultura aurreratua sortzea) ingelesen nagusitasuna hedatzen ez bada. 

Gure herrialdearen espirituak eta historiak inposatu diguten eginbehar hau betetzeko indarra 

izango dugu. (...) Britainiar Inperioak eta Ameriketako Estatu Batuek elkarrekin bermatu 

behar dute munduko bakea eta euren erantzukizuna da atzeratutako herrialdeak 

zibilizazioan heztea, eginkizun astuna bada ere.” 

 

“Nazioa gizabanakoa bezalakoa da: betebeharrak ditu eta eta ezin ditugu bete gabe utzi 

gure tutoretzapeko herriekiko dauzkagunak. Herri horiei gure dominazioak bakarrik 

ziurtatuko die inoiz ezagutu ez dituzten bakea, segurtasuna eta aberastasuna. Eta 

zibilizazio-lan horrekin gure misio nazionala gauzatzen dugu, gure aginte-makila inperiala 

itzalpean dauden herrien probetxurako erabilita.” 

 

(1895)  
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1. Nork egin zituen bi diskurtso horiek? 

 

Joseph edo Joe Chamberlain enpresari eta 

politikariak idatzi zituen. Britainia Handiko bi 

alderdi handietako kidea izan zen (alderdi 

liberalekoa eta kontserbadorekoa), eta, halaber, 

Birminghamgo alkate eta Komunen Ganberako 

parlamentari. Dena den, aztergai diren 

diskurtsoekin lotuago daude Kolonietako 

Idazkaritzan egindako urteak. 1895ean Salisbury 

kontserbadoreak gobernua osatu zuenean sartu 

zen Chamberlain gobernuan, liberalen alderdia 

ordezkatuz. Nahi zuen ministerioa aukera 

zezakeen, eta denen harridurarako, Kolonien 

Idazkaritza eskatu zuen. Europa hedatze kolonial 

bete-betean zegoen eta Chamberlainek bazekien 

ustez pisu politiko txikia zuen postu hark botere politiko handia zuela. Ardura hari esker, 

Britainia Handiko pertsonarik ospetsu eta boteretsuenetakoa izan zen. 

  

Bestalde, chamberlaindarren dinastia politikoaren fundatzailea ere izan zen: Austen 

Chamberlain atzerri-ministro eta Bakearen Nobel saridun izango zenaren eta Neville 

Chamberlain lehen ministro izango zenaren aita zen. 

 

1. Zer iritzi zuen Chamberlainek kolonialismoaz? 

 

Chamberlainek eta Europako politikari gehienek ikuspegi paternalista zuten menderatutako 

lurraldeekiko. Haien ustez, atzeratutako herrialdeak ziren eta ez ziren gauza euren kabuz 

egoera hori aldatzeko. 

 

Zibilizatzeko misio horretan, darwinismo soziala izeneko ideologia hedatu zen Europan. 

Darwinismo soziala da gizarteei aplikatzea Charles Darwinek animalien eboluzioa azaltzeko 

proposatu zuen hautespen naturalaren ideia. Ideologia horren arabera, gizarte batzuek 

gaitasun handiagoak dituzte (inteligentzia, indarra…) eta, ondorioz, botere eta aberastasun 

handiagoak erdiets ditzakete; aldiz, ahulagoek gero eta botere eta aberastasun gutxiago 

dute.  

 



35 
 

Zibilizatu behar horretan, zeresan handia izan zuten misio katolikoek eta protestanteek. 

Misiolariak soldadu inperialen atzetik iristen ziren, eta ebanjelizatzeaz gain, eskolatzeaz eta 

zibilizazioan hezteaz arduratzen ziren. 

  

Europaren asmo zibilizatzaileak inperialismoa legitimatu zuen zenbait hamarkadatan, 

bereziki I. Mundu Gerrara arteko urteetan. Europako potentziek Afrikako eta Asiako 

lehengaiak eta energia-iturriak etenik gabe arpilatzen zituzten bitartean, Europako 

herrialdeek salbatzaile gisa aurkezten zuten euren burua, eta herritarrek begi onez ikusten 

zuten zer egiten ari ziren potentzia kolonialak menderatutako lurraldeetan. 

 

3. Zer ezaugarri zituen inperialismo britainiarrak? 

 

Erresuma Batuarena izan zuen inperiorik handiena kolonialismo garaikidean. 1913rako 458 

milioi biztanle inguru zituen, munduko populazioaren laurdena, hain zuzen ere. Inperioko 

kolonien artean desberdintasun handiak zeuden. 

 

Mendeko lurraldeak edo dominioak ziren batzuk eta migratzaile zuriak ziren nagusi, 

Hegoafrikan salbu. Barne-politikan autonomia handia zuten eta erakunde propioak zituzten, 

baina kanpo-politikan britainiarren mende zeuden. Kanada, Zeelanda Berria, Australia eta 

Hegoafrika ziren mendeko lurraldeak. 

 

Besteak, berriz, Asiako eta Afrikako ustiaketa-koloniak ziren, eta metropolia lehengaiez 

hornitzea zuten helburu. Britainiarrek administratzen zituztenez, ez zeukaten inolako 

askatasun politikorik. India zen kolonia britainiarretako harribitxia. 

 

Asiari dagokionez, britainiarrak XVIII. mendean sartu ziren Bengalako kostaldean, baina 

XIX. mendearen erdialdera lortu zuten Hindustango penintsula osorik kontrolatzea; garai 

bertsuan bihurtu zen Victoria erregina Indiako enperadore, 1858an. Horiez guztiez gain, 

britainiarren esku zeuden Zeilan (egungo Sri Lanka), Birmania (Myanmar), Malaysia eta 

Hong Kong ere. 

 

Afrika ere lurralde inperial bihurtu nahi izan zuen Erresuma Batuak. De facto adostuta, 

Frantziak Afrikako mendebaldea eskuratu zuen, eta ekialdea Erresuma Batuak. 1882an 

Egipto okupatu zuen Suezeko kanala kontrolatzeko, eta Afrikako ekialde osoa kontrolatzen 

ahalegindu zen gero. Izan ere, Kairo eta Lurmutur Hiria trenbidez batu nahi zituen lurralde 

inperial osoa lotzeko. 1914rako Afrikako populazioaren % 30 britainiarren mende zegoen. 
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Tanganyica 1919an kendu zioten Alemaniari I. Mundu Gerrako bake-itunen ondorioz, eta, 

horri esker, Egiptotik Hegoafrikarainoko inperio jarraitua osatu zuten.  

 

II. Mundu Gerraren ondorenera arte, lurralde haiek britainiar administrazioaren mende egon 

ziren. Gerra hura britainiarrek irabazi bazuten ere, behea jo zuen haien altxor publikoak.  Era 

berean, mugimendu antikolonialak gero eta indartsuagoak ziren Europako lurraldeetan. 

Macmillan lehen ministro britaniarrak Hegoafrikara egindako bidaian esan zuenez, 

“aldaketa-haizea ari da jotzen kontinente honetan. Gustatu ala ez, errealitatea da 

kontzientzia nazionalen pizte hau”. Agintari britainiarrek eredu koloniala agortuta zegoela 

ikusi zuten, eta kolonietatik modu adostu eta baketsuan erretiratu ziren hurrengo urteetan. 

1945ean 700 milioi biztanle bizi ziren britainiar kolonietan, eta 1965ean bost milioi baino ez 

(gehienak Hong Kongen).  
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11. Ferry eta Clemenceau-ren arteko eztabaida Frantziako Parlamentuan 

 

Jules Ferry: 

 

"Jaunak, bada bigarren puntu bat, aipatu behar dudan bigarren ideien ordena bat (...): 

auziaren alderdi humanitario eta zibilizatzailea. (...) Jaunak, argi eta garbi esan behar da goi-

mailako arrazek badutela eskubidea beheragoko arrazekiko. (...) Goi-mailako arrazek 

eskubidea dutela diot, haientzat betebehar bat ere badagoelako. Behe-mailako arrazak 

zibilizatzeko betebeharra dute. (...) Zeregin horiek sarritan ezezagunak izan ziren aurreko 

mendeetako historian, eta, ziur aski, soldadu eta esploratzaile espainiarrek Erdialdeko 

Amerikan esklabotza sartu zutenean, ez zuten goi-mailako arrazako gizonen eginbehar hori 

bete. Baina, gaur egun, esaten dut Europako nazioek zabal, handi eta zintzo betetzen dutela 

zibilizazioaren betebehar hori."8 

 

 Georges Clemenceau: 

 

“Goi-mailako arrazek badaukate beheragoko arrazekiko eskubide bat, eta eskubide hori 

zibilizazioaren betebeharra ere bada. Horixe da, hitzez hitz, Ferry jaunaren tesia, eta ikusten 

da Frantziako gobernua beheragoko arrazen gainean bere eskubidea erabiltzen ari dela 

haien kontra gerra eginez eta zibilizazioaren onurak indarrez erakutsiz. Goi-mailako arrazak! 

Beheko arrazak! Erraza da esatea. Ni iritzi horretatik aldentzen naiz, batez ere jakintsu 

alemanak ikusi ondoren zientifikoki frogatzen Frantzia garaitu egin behar zela Prusiaren 

aurkako gerran, frantziarra alemaniarra baino arraza apalagoa delako (...). Begiraiozue 

barbaroak deitzen dituzuen herri horien konkistaren historiari, eta han ikusiko dituzue bortxa, 

krimenak, zapalkuntza, odoljarioak, ahulenak zapalduta eta garaileek tiranizatuta! Horra hor 

zuen zibilizazioaren historia! Begiratu nonahi eta noiznahi, eta ikusiko duzue zenbat krimen 

izugarri egin diren justiziaren eta zibilizazioaren izenean (...). Ez, goi-mailako nazioek ez 

daukate inolako eskubiderik behe-mailakoen gainean.(...). Zuk nahi duzun konkista da 

zibilizazio zientifikoak zibilizazio primitiboen gainean ezartzen duen indarraren abusua, argi 

eta garbi, gizakia bereganatzeko, torturatzeko eta duen indar guztia ustiatzeko, bere burua 

zibilizatzaile gisa agertzen duenaren mesedetan (...).”9 

 

Paris (1885) 

                                                
8
 Jatorrizkoa: https://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/histoire/grands-discours-

parlementaires/jules-ferry-28-juillet-1885 
9
 Jatorrizkoa: https://www.assemblee-nationale.fr/histoire/7ec.asp 

 

https://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/histoire/grands-discours-parlementaires/jules-ferry-28-juillet-1885
https://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/histoire/grands-discours-parlementaires/jules-ferry-28-juillet-1885
https://www.assemblee-nationale.fr/histoire/7ec.asp
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1. Nor ziren Jules Ferry eta Georges Clemenceau? 

 

 Jules Ferry legelari eta politikari frantsesa zen. Napoleon III.aren agintaldian haren 

erregimenaren kontra jardun zuen eta 1870ean, Napoleonen agintaldia bukatu zenean, 

behin-behineko gobernuko kide eta Parisko alkate bihurtu zen. Hurrengo hamarkadetan, 

diputatu, senatari, ministro eta lehen-ministro izan zen. Hezkuntza-ministro izan zenean, 

ikuspegi aurrerakoia zuen: laikoa, publikoa, doakoa, derrigorrezkoa eta neskei ere irekia. 

Aldiz, ikuspegi tradizionalagoa zuen inperialismoarekiko, eta inperialismo frantsesa sutsu 

defendatu zuen atzerri-ministro eta lehen ministro izan zen bitartean. Aro hartan 

Frantziaren politika koloniala indarberritu zuen eta Tunisiako protektoratua sortu zuen. 

Halaber, Kongoko, Madagaskarreko eta Nigerreko konkistak bultzatu zituen. 

 

 Georges Clemenceau mediku, kazetari eta politikari frantziarra zen, birritan Frantziako 

lehen ministro izan zelako ezaguna. Bigarren agintaldia I. Mundu Gerra bete-betean izan 

zuen eta, erdietsitako garaipenaren ondorioz, Garaipenaren aita eta Tigrea ezizena 

eman zioten. Gerraostean Versaillesen Alemaniari ezarri beharreko zigorrak adosteko 

garaian, haren aurka ahalik eta neurri gogorrenak ezartzearen alde agertu zen. 

 

Dena den, aztergai ditugun testuak lotuago daude gaztaroan diputatu gisa egin zituen 

urteekin. Urte haietan, Alderdi Erradikaleko kide eta Parlamentuko ezkerreko adarraren 

figurarik nabarmenetakoa izan zen: Parisko Komunako presoen amnistiaren aldekoa, 

laikotasunaren aldekoa eta antiklerikala, Dreyfus aferan Dreyfus kapitainaren 

defendatzailea, eta eztabaidan nabarmentzen den bezala, kolonialismoaren aurkakoa. 

 

2. Zer eragin izan zuen eztabaidak Frantziako politikan eta gizartean? 

  

Orduko politikari gehienek argi zuten Europa beste lurralde batzuen gainetik zegoela, eta, 

ondorioz, politika kolonialarekin jarraitu behar zela. Kolonialismoaren aurkari 

garrantzitsuenak ez zeuden arrazoi humanitarioengatik kolonialismoaren aurka, arrazoi 

ekonomikoengatik baizik, askok uste baitzuten herrialde berriak konkistatzeak gastu 

handiagoak sortzen zituela ematen zituen etekin ekonomikoak baino. 

  

Eskuineko politikari ia guztiek kolonialismoa defendatu zuten, herrialde haietara garapen 

ekonomikoa, zibilizazio europarra eta “benetako erlijioa” eramateko. Ezkerrak garrantzia 

handiagoa eman zion azpiratutako herrialdeetan Europako txertoak, medikuntza, higiene-

neurriak, hezkuntza, feudalismoa edota sineskerien aurkako borrokak hedatzeari, marxistek 

salbu (Lenin, Rosa Luxemburg...), hasiera-hasieratik inperialismoaren aurka agertu 



39 
 

baitziren. Garai hartako intelektual handiak ere kolonialismoaren aldekoak ziren, uste 

baitzuten atzeratutako herrialdeak konkistatuz gero, atzerapenetik aterako zituztela. Victor 

Hugok, adibidez, Ferryren antzeko ideiak zabaldu zituen.  

  

Edonola ere, aztertzen ari garen eztabaidak ez zuen eragin handirik izan. Clemenceauk 

gogor egin zuen inperialismoaren aurka, baina haren ahotsa apaldu egin zen Frantziaren 

inperioa zabaldu ahala. XX. mendearen hasieran Frantziako lehen ministro izendatu zuten, 

eta munduko bigarren inperio handiena administratzera mugatu zen (britainiarra zen 

handiena). Europa gerra aurreko giroan zegoen bete-betean, eta beste lehentasun batzuk 

zituzten Clemenceauk eta Frantziak.  

 

3. Zer ezaugarri zituen inperialismo frantsesak? 

 

Erresuma Batuaren atzetik Frantziarena izan zen inperiorik handiena. 1830ean sartu ziren 

frantsesak Aljerian, eta urte hori hartzen da Frantziako bigarren inperio kolonialaren 

hasieratzat. Herrialde osoa kontrolatzeko bi hamarkada behar izan zituen Frantziak, baina 

ordutik inperioaren koloniarik garrantzitsuena bihurtu zen Aljeria.  

  

1870eko hamarkadara arte inperioa ez zen askorik hedatu, 60ko hamarkadan Ekialde 

Hurbileko Siria eta Libano soilik eskuratu baitzituen Otomandar Inperioari lurrak kenduta. 

Alabaina, agintari frantsesek galdutako handitasuna berreskuratzeko baliatu zuten 

salbuespen hura, Prusiaren aurkako gerran porrot egin ostean oso umiliatuta sentitzen 

baitziren.  

  

Hasiera batean, elkarlanean aritu ziren Frantzia eta Britainia Handia. Izan ere, Afrikako 

lurraldeak izugarri handiak ziren eta ez zuten lehian ibili beharrik lurrak bien artean 

banatzeko. Gauzak horrela, Erresuma Batuak Afrikako ekialdean jarri zituen begiak; 

Frantzia, aldiz, mendebaldean eta Magreb inguruan saiatu zen lurrak lortzen. Tunisia eta 

Saharaz gaindiko beste zenbait lurralde konkistatu zituen lehendabizi, eta Afrika 

mendebaldeko herrialde gehienak eskuratu zituen gero.   

  

Afrikako lurralde guztiak Europako potentzien artean banatu zituztenean, Frantziak Asiara jo 

zuen Erresuma Batuarekin enfrentamendurik ez izateko. Indotxina konkistatu zuen, 

Frantziak Asian izan duen koloniarik garrantzitsuena. Gainera, Erresuma Batuak interes 

berezirik ez zuen eta artean konkistatu gabe zeuden herrialdeen kontrola lortu zuen (Maroko 

edo Madagaskar, esate baterako). 
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Frantziaren eredu koloniala britainiarrena baino homogeneoagoa izan zen: koloniak 

administratzeko eredu zentralista ezarri zuten, hau da, erabaki guztiak metropoliak hartzen 

zituen eta haren ereduari jarraituz sortu zen kolonietako administrazio guztia. Horretaz gain, 

Frantziak ahalegin handia egin zuen bere hizkuntza eta bere kultura hedatzen  kolonietan, 

eta horren eraginez sortu zen egungo frankofonia. 

  

Marokoren gisako protektoratuak izan ziren antolaketa kolonial horren salbuespen bakarrak. 

Hango gobernuei nolabaiteko askatasuna eman zitzaien lurraldearen barne-antolaketaz 

arduratzeko, baina kanpo-politika eta lehengaiak ustiatzea metropoliaren irizpideen mende 

zeuden erabat.   
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12.  San Petersburgoko langileen gutuna tsarrari 

 

"Jauna! 

 

Gu, San Petersburgoko langileok, gure emazteak, gure seme-alabak eta baliabiderik gabeko 

gure guraso zaharrak, zugana gatoz, o, Tsar, justizia eta babesa eskatzera! Pobretuta eta 

zapalduta gaude, lanez zamatuta eta irainez josita. Ez gaituzte gizakitzat hartzen, baizik eta 

beren egoera tristea isilean jasan behar duten esklabotzat. (...) 

 

Indarrak agortzen ari zaizkigu. Hobe da heriotza gure sufrimendu jasanezina luzatzea baino. 

Horregatik utzi dugu lana, eta ez diogu berriro ekingo, harik eta gure eskari justuak onartu 

arte. Eskari murritzak dira, baina, horiek gabe, amaigabeko sufrimendua baino ez da gure 

bizitza. 

 

Gure lehen eskakizunean, ugazabei eskatzen genien gure beharrak aztertzeko. Eta uko egin 

diote! Horiek eztabaidatzeko eskubidea ere ukatu egin digute, legeak horrelakorik onartzen 

ez duela aitzakiatzat jarrita. Zortzi orduko lanaldiaren eskaria ere legez kanpokotzat jo zuten, 

baita soldatak adostea ere; (...) 

 

Aldarrikapen horiek guztiak legez kanpokotzat jo dituzte. Formulatze hutsa krimentzat hartu 

dute. Gure ugazabei lotsagabekeria iruditzen zaie guk gure egoera hobetu nahi izatea. (...) 

Debekatuta daukagu hitz egitea, pentsatzea, biltzea, gure beharrei buruz eztabaidatzea, edo 

gure egoera hobetzeko neurriak hartzea.(...) 

 

Zu herria zorionera eramateko ekarri zaituzte. Baina zure funtzionarioek lasaitasuna kentzen 

digute, mina eta umiliazioa besterik ez baitigute eragiten. Azter itzazu arretaz eta amorrurik 

gabe gure eskariak, Jauna,  guztion onerako egin ditugunak, gure eta Zure onerako. (...)  

 

Errusia oso zabala da, eta behar handiegiak ditu burokrataz soilik osatutako gobernu batek 

zuzendu ahal izateko. Behar-beharrezkoa da herriak bertan parte hartzea, herriak bakarrik 

ezagutzen ditu herriaren beharrak. (...) Kapitalistak eta langileak ordezkatuta egotea. Denak 

izan daitezela libre nahi dituzten ordezkariak aukeratzeko. Eman ezazu bide, xede horrekin, 

Batzar Konstituziogilea hautatzeko sufragio unibertsalaren bidez." 

 

San Petersburgo (1905)  
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1. Nork idatzitako gutuna da? Zertarako? 

 

Gutuna San Petersburgoko Fabriketako eta Errotetako Langile Errusiarren Asanbladak idatzi 

zuen. Asanblada hark indar handia izan zuen 1904-1905 urteetan, eta ia 8.000 kide izan 

zituen, Georgi Gapon apaiza buru zutela.  

 

1905eko urtarrilean asanbladak greba orokorra deitu zuen haien lan-baldintzak zirela-eta. 

Biharamunerako, Gapon apaizak manifestazioa antolatu zuen tsarraren egoitzara, Neguko 

Jauregira, alegia, gutuna eskura eman nahi ziotelako. Garai hartan San Petersburgo zen 

Errusiako hiriburua eta bertan bizi zen errege-familia. 

 

200.000 lagun inguru bildu ziren Neguko Jauregiaren inguruan. Manifestariek eliza 

ortodoxoaren ikurrak eta tsarraren irudiak zeramatzaten, manifestazioa baketsua zela 

adierazteko. Egun horretan tsarra ez zegoen hirian, asteburu-pasa joana baitzen, eta haren 

osaba zegoen jauregiko arduradun. Agindu argia eman zuen: manifestariei tiro egiteko 

etenik gabe. Ehunka hildako eta zauritu izan ziren Igande Odoltsua izenez ezagutzen den 

egun hartan.  

 

2. Nori dago zuzendua? 

 

Garaiko Errusiako tsar edo enperadoreari zuzendutako gutuna da, Nikolas II.ari, alegia. 

Nikolas II.a Errusiako Inperioaren azken enperadorea izan zen eta haren agintaldiaren 

ezaugarri nagusia inperioaren gainbehera izan zen. Alexandro III.a aitarengandik jaso zuen 

inperioa oinordekotzan, baina semearen agintzeko moduak ez zuen aitarenarekin 

zerikusirik: Alexandro izaera indartsukoa eta beldurgarri samarra zen, barne-politikan oso 

zorrotza; aldiz, Nikolas askoz lotsatiagoa eta apalagoa zen, munduko inperio handiena 

kontrolatzeko izaera umilegia zuela esan ohi da. 1894an hartu zuen boterea eta, agintaldi 

guztia gorabeheratsua izan bazen ere, arorik ezegonkorrena irakurgai dugun gutunaren 

ondoren izan zen, 1905eko iraultzaren ostekoa, hain zuzen ere. 

  

Alexandra Feodorovna tsarinarekin zegoen ezkonduta Nikolas. Alexandra Erresuma Batuko 

Viktoria erregina ezagunaren biloba zen, eta, ondorioz, Jurgi V.a Erresuma Batuko 

erregearen eta Gilen II.a Alemaniako kaiserraren lehengusina. Bost seme-alaba izan 

zituzten eta guztietan txikienak, Aleksei tsarevitxak, Europako errege-familietan zabalduta 

zegoen hemofilia gaixotasuna garatu zuen. Semearen gaixotasunak tsarraren familiaren 

bizitza goitik behera aldatu zuen, baita inperioarena ere. Hainbat tratamendu probatu 

zituzten gaixotasuna kontrolatzeko, baina haurraren egoera oso larria izan zen jaio zenetik. 
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Konponbiderik aurkitu ezinda, Alexandrak Grigori Rasputin izeneko petrikiloarengana jo 

zuen, eta hari esker asko hobetu zen tsarevitxaren osasuna. Rasputin tsarinaren 

konfiantzarik handieneko pertsona bihurtu zen, eta, emaztearen bitartez, tsarraren politikan 

izugarrizko agintea izatera iritsi zen.  

  

1914an Errusiak I. Mundu Gerran sartzea erabaki zuen eta herrialdearen egoera are 

gehiago eskastu zen. Gosea eta miseria zabaldu zen herritarren artean, eta, ondorioz, 

1917ko Otsaileko Iraultzan abdikatzera behartu zuten tsarra (otsailekoa deitzen da Errusian 

garai hartan juliotar egutegia zerabiltelako, egutegi gregorianoan martxoa zen). Urriko 

Iraultzan (gregorianoan, azaroa) boltxebikeek boterea eskuratu zuten, eta hilabete batzuetan 

bizia barkatu bazieten ere, 1918an familia osoa hil zuten.  

 

3. Zein ondorio izan zuen gutunak? Eta 1905eko Iraultzak? 

 

Prozesu iraultzailea indartu egin zuen tsarrak gutunari entzungor egin eta, aldi berean, 

langileen protestari tiroz erantzun izanak. Ondorengo hilabeteetan gizartea asko asaldatu 

zen, eta ohikoak izan ziren matxinadak eta grebak San Petersburgo, Mosku eta Errusiako 

gainerako eskualdeetan. Honako ondorio hauek utzi zituzten, besteak beste: 

 

- Enperadorearen osaba hil zuten atentatu batean. 

- Potemkin korazatuko soldaduak matxinatu egin ziren nagusien aginduen aurrean. 

- Greba orokorrak herrialdeko industria ia osorik gelditu zuen. 

- Lehen langileen kontseiluak edo sobietak sortu ziren. 

- Areagotu egin ziren iraultzaile marxisten aldarriak (Trotskirenak bereziki, San 

Petersburgoko sobieten burua baitzen). 

 

Nikolas II.ak bi aukera zituen: diktadura gogorra ezarri eta gogor zapaltzea, edo 

manifestarien nahiak asebetetzeko erreformak egitea. Zalantza batzuen ondoren bigarrena 

aukeratu zuen, eta Urriko Adierazpena argitaratu zuen tsarrak. Manifestu hark hainbat 

erreforma zekartzan: askatasun zibilak jaso ziren (adierazpen-askatasuna, erlijio-

askatasuna, bilera-eskubidea...); Duma edo Errusiako Parlamentua sortu zen; gizonezkoen 

sufragio unibertsala aldarrikatu zen, eta legeak onartzeko Dumaren oniritzia beharko zela 

ebatzi zen. Hurrengo urtean 1906ko Konstituzioa onartu zuten, erreforma haiek oinarri 

zituena. Dena den, erreformak itxura egiteko izan ziren, errealitatean tsarrak Duma edozein 

momentutan desegiteko edo erreformatzeko eskumena baitzeukan.   
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13. Lurrari buruzko Dekretua10 

 

“1. artikulua. Lurraren jabetza handiak indargabetuta geratzen dira, kalte-ordainak 

jasotzeko eskubiderik gabe. 

 

2. artikulua. Lur-jabe handien lur sailak, koroaren lurrak, komentuak, Eliza eta bere abere 

eta lanabes guztiak, bere eraikin eta jabetzak, eskualdeko nekazari-batzordeen eta 

barrutietako nekazarien sobieten mende geratuko dira, Batzar Konstituziogileak arautu 

artean. 

 

3. artikulua. Hemendik aurrera delitu larritzat joko da herritar guztienak diren konfiskatutako 

ondasunei eragindako kalte oro, eta auzitegi iraultzaileek epaituko dute. Lurren 

konfiskazioak dirauen bitartean, nekazarien sobietek ordena zorrotz mantentzeko 

beharrezko neurriak hartuko dituzte. Haiek zehaztuko dute konfiskatu beharreko lurren 

azalera eta zehatz izendatuko dituzte, konfiskatutako ondasun guztien inbentario zehatza 

egingo dute, eta herriaren eskuetara igaroko diren nekazaritza-ustiapenen, eraikuntzen, 

lanabesen, abereen eta horniduren zaintza iraultzailearen arduradun izango dira.  

 

4. artikulua. Dekretu honi atxikitako “Nekazarien Mandatuaren” arabera (...) egin beharko 

dira nekazaritzako eraldaketa handiak Batzar Konstituziogileak bestelakorik erabaki artean. 

 

5. artikulua. Ez dira konfiskatuko nekazari eta kosako txikien lurrak.” 

 

Petrograd (1917)  

                                                
10

 Izvestia egunkarian: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5
%D1%82_%D0%BE_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5.jpg 
Gaztelaniaz: http://grupgerminal.org/?q=system/files/1917.11.08.decretotierra.pdf 
 
 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%BE_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%BE_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5.jpg
http://grupgerminal.org/?q=system/files/1917.11.08.decretotierra.pdf
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1. Nork sinatu zuen dekretua? 

 

Leninek idatzi zuen dekretua (benetako izena 

Vladimir Ilitx Ulianov zuen). Lenin Errusiako 

pentsalaria zen, iraultzailea eta Errusiako Langileen 

Alderdi Sozialdemokratako adar boltxebikearen 

burua. Marxista zen, eta marxismoari egin zizkion 

ekarpenei leninismo edo marxismo-leninismo 

deritze.  

 

1917ko Urriko Iraultzako lider nagusia izan zen, 

baita Sobietar Batasuneko lehen idazkari nagusia 

ere. Iraultzak arrakasta izan ondoren, Herriaren 

Komisarioen Kontseiluaren (gobernu sobietarraren) 

buru aukeratu zuten. Kargu horretan zela, eskuz 

zirriborratu zuen aipatutako dekretua, eta berak 

irakurri zuen Sobieten Bigarren Kongresuaren 

aurrean azaroaren 8an (urriaren 26a egutegi 

juliotarrean). Izvestia egunkarian argitaratu zen bi 

egun geroago, herritarrei jakinarazteko. 

   

Sei urteko agintaldia izan zuen. 1922an Sobietar Batasun sortu berriaren buru bihurtu zen 

eta karguan izan zen 1924an hil zen arte. Ondoren, lehian aritu ziren haren oinordeko izan 

nahi zuten Stalin eta Trotski.  

 

2. Zer testuingurutan onartu zen dekretua? 

 

Boltxebikeek oso azti jokatu zuten iraultza planifikatzeko orduan. Lenin Finlandian 

erbesteratuta zegoen uztailetik, eta Trotskiri eskatu zion altxamendua prestatzeko. Trotskik 

ondo ezagutzen zuen hiria, aurretik, besteak beste, Petrograd-eko (San Petersburgoren 

orduko izena) sobietaren buru baitzen. Urriaren 25ean Sobieten Bigarren Kongresua zen 

egitekoa Petrograden eta, ondorioz, Trotskik bezperako gauerako planifikatu zuen 

altxamendua. Iraultzak arrakasta izanez gero, Sobieten Kongresuak iraultzari babesa 

adieraztea eta legitimatzea zen helburua. 

 

Lenin ezkutuan iritsi zen hirira egun batzuk lehenago. 24tik 25erako gauean iraultza egin, 

eta boltxebikeek Neguko Jauregia eta hiriko toki estrategikoen kontrola lortu zuten. 
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Gobernua preso hartu (Kerenski gobernuburua izan ezik), hiria kontrolatu eta Herriaren 

Komisarioen kontseilua sortu zuten, Lenin buru zuen gobernu berria, hain zuzen ere. 

Gobernu hartan zeuden Leninen oinordeko izan nahi zuten Trotski eta Stalin, baita 

Aleksandra Kollontai ere, herrialde bateko ministro izan zen lehen emakumea. 

 

3. Zer aldaketa ekarri zituen dekretuak eta Nekazarien mandatuak? 

 

Dekretuari esker, deuseztatu egin zen lurraren gaineko jabetza pribatu handia, eta harekin 

batera argitaratu zen Nekazarien mandatuak azaltzen zuen desjabetzeak nola egin: lur-jabe 

handiek ezin zuten kalte-ordainik jaso, eta gainerako nekazariek bezala, egoera berrira 

egokitu behar zuten.  

  

Izan ere, lursail handiak eta nekazaritza-baliabide estrategikoak (baso handiak, meategiak, 

ustiategi garatuenak…) zuzenean estatuaren administraziopera pasatzea aurreikusi zen, eta 

lur-funtsak sortu zituzten lursail txikiagoak eta baliabide arruntagoak antolatzeko. Funts 

horiek tokian tokiko komunitateen esku zeuden, eta errusiar orok eskubidea zuen lantzeko 

moduko lursailak izateko; hori bai, lantzeari utzitakoan, lurrak komunitateari itzuli behar 

zitzaizkion. Lurren banaketa bidezkoa egitea aurreikusi zen, eta komunitate bakoitzak tokian 

tokiko beharrizanen arabera antolatu zuen.  

  

Komunitate bakoitzak beharrizanak aztertu ostean banatzen zituen lurrak, baina nekazari 

eta abeltzain txikien jabetza pribatuak errespetatu egin zituzten, nahiz eta jabetza haiengatik 

estatuari zergak ordaintzera behartu. Kosakoekin ez zen gainerakoekin bezala jokatu: 

abelburuen jabetza errespetatu zitzaien, eta ohiko bizimoduarekin jarraitu ahal izan zuten 

(kosakoak herri edo etnia bat badira ere, garai horretan abeltzain nomadei ematen zitzaien 

izen hori). 

 

4. Beste zer neurri hartu zituzten boltxebikeek estatu sobietarra sortzean? 

 

Lehendabiziko bi dekretuak urriaren 26an iritsi ziren: batetik, irakurgai dugun Lurraren 

Dekretua; bestetik, Bakearen Dekretua. Lehen Mundu Gerran bete-betean sartuta zegoen 

Errusia, eta Bakearen Dekretuaren bidez, bere aurka gerran ari ziren gobernuei bakea 

sinatzeko asmoa erakutsi zien. Bake hori ahalik eta bizkorren lortzeko borondatea adierazi 

zuten sobietarrek, modu demokratikoan eta lur berrien anexiorik gabe. Errusiako gizarteak 

gerra bukatzea nahi zuen, eta armadan ere askok desertatu egin zuten. Laburbilduz, 

boltxebikeek nekazariak eta soldaduak haien alde jartzea lortu nahi izan zuten bi dekretu 

horiekin. 
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Hurrengo asteetan herritarren babesa sendotu eta kontrol politikoa indartzeko beste zenbait 

dekretu onartu zituzten: zortzi orduko lanaldia ezarri zuten, eta fabrika zein meategiak 

langile-sobieten esku utzi zituzten; nazioen autodeterminazio-eskubidea onartu zuten 

Errusiar Inperioko gutxiengoen babesa lortzeko; prentsari buruzko dekretua argitaratu zuten 

iritzi kritikoak debekatzeko; eta, bestetik, Errusiak txeka edo polizia politikoa sortu zuten 

aurkari politikoak kontrolatu eta akabatzeko...  
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14. Brest-Litovsk-eko Ituna11 

 

“1. artikulua. Alde batetik Alemaniak, Austria-Hungariak, Bulgariak eta Turkiak, eta bestetik 

Errusiak, adierazten dute amaitu dela bien arteko gerra. Hemendik aurrera bakean eta 

adiskidetasunean biziko dira. 

 

2. artikulua. Sinatzaileek ez dute onartuko beste alderdiko gobernuaren edo erakunde 

publiko-militarren aurkako iskanbilarik edo propagandarik. (...) 

 

3. artikulua. Ez dira Errusiaren mende egongo sinatzaileek adostutako lerroaren 

mendebaldean dauden lurraldeak, lehen Errusiarenak zirenak. Lerro zehatza batzorde 

errusiar-alemaniar batek ezarriko du. (...) 

Errusiak ez du esku hartuko lurralde horien barne-politikan. Alemaniak, Austria-Hungariak 

eta bertako herritarrek adostuko dute lurralde horiek zer estatus izango duten etorkizunean. 

 

4. artikulua. Bake orokorra adostu eta errusiarrak erabat desmobilizatu bezain laster 

hustuko du Alemaniak lerroaren ekialdeko lurraldea. (...) 

Errusiak bere esku dagoen guztia egingo du Anatolia ekialdeko probintziak berehala 

ebakuatu eta Turkiara itzul daitezen. (...) 

 

5. artikulua. Errusiak berandu baino lehen desmobilizatuko du bere armada, eta, 

horretarako, oraingo gobernuak antolatutako unitateak erabiliko ditu. Gainera, Errusiak 

bertako portuetara eramango ditu gerraontziak eta bertan egongo dira bake orokorra lortu 

arte, edo, bestela, berehala desegingo ditu.(...) 

 

6. artikulua. (...) Errusiako tropek eta Guardia Gorriak lehenbailehen utziko dute Ukrainako 

lurraldea. (...) Estonia eta Livonia ere atzerapenik gabe askatuko dituzte (...). Estonia eta 

Livonia Alemaniako poliziak hartuko ditu, segurtasuna bermatzeko instituzio nazionalak 

sortu eta ordena publikoa segurtatu arte. Errusiak berehala askatuko ditu Estonia eta 

Livoniako atxilotuak edo deportatuak, eta ziurtatuko du bi herrialde horietako deportatuak 

seguru etxeratuko direla. 

 

Errusiako tropek eta Errusiako Guardia Gorriak berehala utziko dituzte Finlandia eta Aaland 

uharteak (...) 

 

                                                
11

 Ingelesez, osorik: https://avalon.law.yale.edu/20th_century/brest.asp 
 

https://avalon.law.yale.edu/20th_century/brest.asp
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7. artikulua. Bi alderdietako presoak aske geratuko dira aberrira itzultzeko. (...) 

 

9. artikulua. Sinatzaileek uko egiten diete gerra-gastuengatiko kalte-ordainei, hau da, gerra 

zuzentzeagatiko gastu publikoei, baita gerra-galerengatiko konpentsazioei ere. (...)” 

 

Brest-Litovsk (1918) 
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1. Zer  testu da? 

 

1918ko martxoaren 3an Bielorrusiako Brest-Litovsk hirian sinatu zuten bake-ituna da. Bertan 

bildu ziren, alde batetik, Errusia sobietar sortu berria, eta, bestetik, I. Mundu Gerran 

Potentzia Zentralen bandoa osatu zuten herrialdeak: Alemaniako Inperioa, Austria-Hungaria, 

Otomandar Inperioa eta Bulgaria. Itun haren bidez, Errusiak I. Mundu Gerran errendizioa 

sinatu zuen aurkarien aurrean eta lurralde asko galdu zituen etsaien mesedetan. 

 

2. Zer jarrera izan zuen Errusia sobietarrak itunaren aurrean? 

 

Boltxebikeek 1917ko Urriko Iraultzan arrakasta izan eta berehala sinatu zuten Bakearen 

Dekretua. Errusiako gizarteak, armadak bereziki, gerra buka zedin eskatzen zuten. Izan ere, 

1,5 milioi hildako baino gehiago zituen ordurako Errusiak gerran, eta ez zen amaiera 

antzematen. Gainera, Errusiako armadako soldadu askok desertatu egin zuten; frontetik 

ihes egin eta etxera itzuli ziren.  

 

Abenduaren 1ean hasi ziren armistizioa adosteko negoziazioak eta hilaren 16an sinatu 

zuten su-etena. Biharamunean enfrentamenduak eten eta bake-ituna negoziatzen hasi 

ziren, Trotski Errusiako atzerri-komisarioa buru zela. Zenbait buruzagi boltxebikek, Bujarin-

ek bereziki, itunaren negoziazioa luzatzea nahi zuten, bitarte hartan Armada Gorria indartu 

eta berriro gerrari ekiteko. Ez zuten uste elkarrekin bakean bizi zitezkeenik herrialde 

sozialista bat eta kapitalista bat. 

 

Beste batzuek, Lenin buru, ahalik eta lasterren sinatu nahi zuten ituna. Alemanian ere 

iraultza gertatzeko itxaropena zeukan Leninek, baina bitartean sobietar gobernuak biziraun 

egin behar zuela zeritzon. Alemania inperiala herrialde indartsuegia zen Leninen ustez, eta 

sinetsita zegoen galduko zituzten lurrak Alemanian iraultza gertatu ondoren berreskuratuko 

zituztela. 

 

Trotskik, negoziazioen buruak, erdibideko jarrera zuen, uste baitzuen Armada Gorria 

ahulegia zela kaiserraren armadari aurre egiteko; hala ere, negoziazioak ahalik eta gehien 

luzatzen saiatu zen, espero zuelako Alemaniako langile-mugimenduak iraultza egingo zuela 

gerrak eragindako nekeak eta Errusiako Iraultzaren arrakastak hauspotuta. 

 

Alemanek otsailaren 10ean ultimatuma eman zieten errusiarrei: astebeteko epean ituna 

sinatzen ez bazuten, armistizioa eten egingo zuten. Leninek eskatu bazion ere, Trotskik uko 

egin zion sinatzeari. Otsailaren 18an gerra piztu zen berriro ekialdeko frontean eta 
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alemaniarrek ia ez zuten errusiarren erresistentziarik izan (Faustschlag operazioa). Trotski 

jabetu zen Armada Gorriak ez zeukala aukerarik Alemaniaren aurka, eta gau hartan bertan 

jakinarazi zieten alemanei ituna sinatuko zutela. Egun batzuetan Potentzia Zentralek aurrera 

egin bazuten ere, martxoaren 3an Trotskik ituna sinatu zuen Errusia sobietarraren izenean. 

 

3. Zer ondorio izan zuen itunak? 

  

Ituneko lehenengo bi artikuluetan erabaki zuten bi bandoen arteko bakea sinatu eta elkarren 

aurkako propaganda etetea. Bi aldeei komeni zitzaien bakea sinatzea testuinguru hartan: 

batetik, itunari esker Inperio Zentralek ekialdeko frontea itxi eta ahalegin guztiak 

mendebaldera bidera zitzaketelako; bestetik, boltxebikeek indar guztia balia zezaketelako 

iraultza sendotu eta herrialdean piztu berria zen gerra zibilean borrokatzeko. 

  

Errusiak galdutako lurraldeei buruzkoak dira 3. artikulutik 6.era artekoak. Negoziatzaileek 

lerro bat egin zuten Finlandiako golkotik Azov itsasoraino, eta lerrotik mendebaldera zeuden 

lur guztiak galdu zituen Errusiak, Inperio Zentralen mesedetan. Itunaren ondorioz, Errusiak 

lurralde hauek guztiak galdu zituen: Finlandia, Polonia, Baltikoko herrialdeak (testuan 

Estonia eta Livonia ageri dira), Ukraina, Besarabia (egungo Moldavia) eta Anatolia ekialdeko 

zenbait eremu. 

 

Lurralde horiek Inperio Zentralen eta Otomandar Inperioaren administraziopean geratu ziren, 

baina handik hilabete batzuetara gerra galdu zutenez, gutxi iraun zuten itunean zehaztutako 

mugek. Finlandia soilik da harrezkero herrialde independentea. Zenbait lurralde urte gutxiren 

buruan sartu ziren Errusia sobietarraren edota SESBren barruan (Ukraina, Bielorrusia, 

Transkaukasia) eta beste batzuk Bigarren Mundu Gerraren testuinguruan (Baltikoko 

herrialdeak eta Besarabia). Polonia, berriz, Ribbentrop-Molotov Itunaren ostean banatu 

zuten Alemania eta SESBren artean. 

 

Azkenik, 8. eta 9. artikuluek bandoen presoez eta kalte-ordainez dihardute. Bake-itunetan 

ohikoa izaten den bezala, bando bateko zein besteko presoak askatzea adostu zuten, baina 

bereziagoa da kalte-ordainena. Izan ere, bake-itunetan gerra galdu duenak irabazleari 

ordaindu beharreko kalte-ordainak zehazten dira, baina Brest-Livotseko Itunean uko egin 

zioten zigor ekonomikoak ezartzeari.  
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6. Versailles-eko Ituna 

 

"Amerikako Estatu Batuek, Britainiar Inperioak, Frantziak, Italiak eta Japoniak (...), alde 

batetik, eta Alemaniak, bestetik, erabaki hauek adostu dituzte: 

42. artikulua. Alemaniarrei galarazi egingo zaie gotorlekuak zaintzea edo berriak egitea, 

Rhinen ezkerraldean nahiz eskuinaldean (...). 

43. artikulua. Debekatuta dago, halaber, indar armatuak egotea 42. artikuluak zehaztutako 

eremuan. 

45. artikulua. Alemaniak Sarreko ikatz-meatzeen jabetza emango dio Frantziari, Frantziako 

iparraldean ikatz-meatzeak desegin izanagatik (...). 

51. artikulua. Frantziari itzuliko zaizkio 1871ko Bake Itunagatik Alemaniari emandako lurrak 

(Alsazia eta Lorrena) (...). 

80. artikulua. Alemaniak onartu eta zorrotz errespetatuko du Austriaren independentzia (...). 

87. artikulua. Alemaniak (...) Poloniaren independentzia onartuko du (...). 

118. artikulua. Itun honetan finkatzen diren moduan, Europako mugetatik kanpo, Alemaniak 

uko egingo die itun honetako edo haren aliatuetako kide izan diren lurraldeei dagozkien 

eskubide, titulu edo pribilegio guztiei. 

119. artikulua. Alemaniak uko egingo die itsasoz bestaldeko jabetza guztien gaineko 

eskubideei eta tituluei, potentzia aliatuen eta haien kideen mesedetan.(...). 

160. artikulua. Alemaniako armada lurraldearen ordena zaintzeaz eta mugetako polizia-

lanak egiteaz soilik arduratuko da. 

231. artikulua. Gerrak kalte eta galera handiak eragin ditu gobernu aliatuetan eta haien 

nazioetan, eta erantzuleak Alemania eta aliatuak dira, haiek eragin baitituzte (...). 

232. artikulua. Gobernu aliatuek eta kidetuek eskatzen dute zibilei sortutako kalteak 

ordaintzeko, eta Alemaniak hori betetzeko konpromisoa hartzen du (...). 

233. artikulua. Alemaniak ordaindu beharreko kalteen zenbatekoa aliatuen arteko batzorde 

batek zehaztuko du, eta Erreparazio Batzordearen titulua hartuko du (...). 

428. artikulua. Berme gisa, potentzia aliatuen eta kidetuen tropek okupatuko dituzte Rhinen 

mendebaldeko lurraldeak hamabost urtean (...)". 

Versailles (1919)  
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1. Nola negoziatu zuten Versailleseko Ituna? 

Versaillesekoa da Gerra Handia edo I. Mundu Gerraren ondoren egindako Parisko Bake 

Konferentzian sinatu ziren tratatuen artean garrantzitsuena. 1919ko urtarrilean egin zen 

bilera Lauko Komitearen zuzendaritzapean: Woodrow Wilson AEBko presidentea, Lloyd 

George premier britainiarra, Georges Clemenceau Frantziako lehen ministroa eta Vittorio 

Emanuele Orlando Italiako gobernuburua. Ofizialki lauren izenak agertzen badira ere, lehen 

hirurek zuzendu zituzten negoziazioak. Komitean adostu zituzten bakearen inguruko 

zehaztasunak, eta herrialde galtzaileei ez zieten parte hartzen utzi. Herrialde galtzaile 

bakoitzarentzat itun bat prestatu zuten, eta Versailleseko Ituna Alemaniarentzat adostutakoa 

da. 

Frantziak izan zuen jarrerarik gogorrena Alemaniarekiko, kalte-ordain eta zigor handiak 

ezartzea nahi zuelako. Anglosaxoiek, ostera, malguago jokatu zuten: Alemania zigortzea 

nahi bazuten ere, jarrera 

adiskidetsuagoa erakutsi 

zuten. Italiak ez zuen 

arrakastarik izan, eta ez zuen 

lortu gerra aurretik agindu 

zizkioten lurraldeak lortzerik. 

Negoziazioek luze jo zuten, eta 

Alemaniak onartu egin behar 

izan zuen adostutakoa, 

Frantziak gerra berriro pizteko 

mehatxua egin baitzion. Jaio 

berria zen Weimar-eko 

errepublikako ordezkariek 

behartuta sinatu zuten 

Alemanian diktat izena eman 

zitzaion ituna. Egun sinbolikoa 

aukeratu zuten sinadura-

ekitaldirako, ekainaren 28a, 

gerra pitzarazi zuen Franz 

Ferdinand artxidukearen hilketaren 5. urteurrena, hain zuzen. Lauko Komitea osatzen zuten 

herrialdeez eta Alemaniaz gain, beste 28 herrialdek sinatu zuten ituna, eta 50etik gora 

herrialdek babestu zuten. 
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2. Beste zer itun sinatu ziren Parisko Bake Konferentzian?  

Konferentziako itunik ezagunena Versailleskoa bada ere, Gerra Handiko galtzaile 

bakoitzarekin itun bat sinatu zuten. Itun horietan kalte-ordain ekonomikoak eta lurralde-muga 

berriak zehaztu ziren. Orduan sortuak dira egun Europan ditugun mugetako asko: 

 Saint-Germain-eko Ituna, Austriarekin. Itun hark eman zion amaiera Austria-

Hungariako inperio plurinazionalari, eta etnikoki homogeneoagoak ziren herrialde 

txikiagoak sortu zituzten. Austria berria alemana nagusi zen lurraldeetara mugatu zen, 

eta herrialde independente berriak sortzea onartu zuen: Hungaria, Txekoslovakia eta 

Jugoslavia. Gainera, lurrak galdu zituzten herrialde garaileen mesedetan. 

 

 Trianoko Ituna, Hungariarekin. Hungaria independente berriaren mugak zehaztu zituen. 

Hungariako Erresuma historikoa zenarekin alderatuta, lur-eremu handiak galdu zituzten; 

izan ere, Transilvania (Errumaniari), Eslovakia (Txekoslovakiari) eta Balkanetako lurrak 

(Jugoslaviari) eman zizkieten kalte-ordain gisa. 

 

 Neuillyko Ituna,  Bulgariarekin. Trazia mendebaldeko lurrak Greziari eman behar izan 

zizkion, eta, ondorioz, Egeo itsasorako irteerarik gabe geratu zen Bulgaria. 

 

 Sèvres-eko Ituna, Otomandar Inperioarekin. Otomandar Inperioa zatitzea aurreikusi 

zuen, egungo Turkia barne, baina ez zen indarrean sartu Kemal Atatürk-ek gidatutako 

nazionalisten altxamendua izan zelako Turkian, eta nazionalistek ez zutelako ituna 

onartu. 1923an Lausanako Ituna sinatu zuten kalte-ordainak zehazteko. Ekialde 

Hurbileko gehiengo arabiarreko lurrak galdu zituen Turkiak, baina eutsi egin zien 

Anatoliako penintsulari eta Trazia ekialdeari (Turkia europarra). 

 

3. Zer erabaki jaso zituen Versailleseko Itunak? 

 

Lehen hiru artikuluek bakearen funtsezko baldintzetako batzuk aipatzen dituzte. 42. 

artikuluan, Alemaniak uko egin zion Frantziako mugan kokaleku militarrak sortzeari. 43. 

artikuluak gogortu egin zuen neurri hori, debekatu egin zuelako militarrak lurralde hartan 

egote hutsa. Bi artikulu horiek, azkenarekin batera (428.a), Frantziari lasaitasun-eremua 

eman zioten mugan, eta 1923an eremu hori baliatu zuten Rhur ibaiaren arroa okupatzeko. 

Izan ere, Frantzia bailara hartako meategien jabe egin zen Alemaniak zor zizkion kalte-

ordainak jaso ahal izateko. Azkenik, 45. artikuluak hamabost urtez Sarreko meategiak 

Frantziaren esku uztea ekarri zuen.  
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51. artikulua Frantziaren eskakizun garrantzitsuenetako bat zen. Alsazia eta Lorrena bere 

lurraldetzat zituen Frantziak, baina 1971n Prusiaren kontrako gerra galdu zuenez geroztik, 

Alemaniaren eskuetan zeuden bi lurralde haiek. Frantziak kosta ahala kosta berreskuratu 

nahi izan zituen. 

80. eta 87. artikuluak Austriaren eta Poloniaren independentziari buruzkoak dira. Alemaniak 

betidanik izan zuen interesa bi lurralde haietan, eta ituneko artikuluek Austriaren eta 

Poloniaren independentzia onartzera behartzen zuten. Frantziak kezka handia zuen 

anschlussarekin, hau da, Alemaniak eta Austriak bat egitearekin. Bi herrialdeak 

germaniarrak izanda, XIX. mendetik aztergai zegoen aukera hori, baina Frantzia ez zegoen 

inondik inora ere bat-egitea onartzeko prest, Alemania are indartsuago bihurtuko zelako. 

Itunak espresuki debekatzen bazuen ere, 1938an Hitlerrek anschlussa gauzatu zuen eta 

Austria III. Reich-aren parte izatera pasa zen. 

Jarraian datozen bi artikuluek, 118.ak eta 119.ak, koloniak eta Europaz kanpoko lurrak 

dituzte aztergai. Alemaniak uko egin behar izan zien Europatik kanpo zituen lur guztiei eta, 

gainera, Alemaniaren koloniak gerrako irabazleen artean banatu zituzten: Togolandia eta 

Kamerun Erresuma Batuaren eta Frantziaren artean, Namibia Hegoafrikarentzat, Tanganika 

Erresuma Batuaren mende, Ruanda eta Burundi Belgikak jaso zituen, Alemaniarren Ginea 

Berria Australiak… 

160. artikulua klausula militarren parte zen. Armadaren eginkizunak mugako polizia eta 

ordena publikorako indar txikia izatera mugatu ziren. Alemaniako armada 100.000 gizon eta 

4.000 ofizialetara murriztu zen, derrigorrezko soldaduska kendu zen, eta ez zitzaion 

baimendu artilleria astunik, hegazkinik edo itsas armadarik. Inbasio bati uko egiteko edo 

kanpoko abentura bati ekiteko gai ez zen armada nahi zuten. 

231., 232. eta 233. artikuluak kalte-ordainei buruzkoak dira. Alemaniak ez zituen artikulu 

haiek sinatu nahi izan, bera bihurtzen baitzuten gerraren eta kalteen ia erantzule bakar, 

nahiz eta azkenean sinatu egin zuen. Irabazleen artean kalterik handienak Belgikak eta 

Frantziak izan zituzten, eta Frantziak Alemania estu hartu zuen kalte-ordainen gaian. 

Itunean ez zen zehaztu kalte-ordainen zenbatekoa, hau da, Alemaniak ordaintzea onartu 

zuen zenbat ordaindu behar zuen jakin gabe. Horretarako, Erreparazio Batzordea sortu zen 

eta gerraostean Alemaniak bere gain hartu ezin zituen kalte-ordain hauek eskatu zituen: 

132.000 milioi urrezko marko ordaintzea; bost urtez urtero 44 milioi tona ikatz ematea; 

371.000 abelburu eta ekoizpen kimiko eta farmazeutikoaren erdia ematea; eta 1.400 tona 

edo gehiago garraiatu zitzaketen merkataritza-ontziak konfiskatzea. 
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4. Zer ondorio izan zituen itunak? 

 

Itunak ez zuen behar bezala itxi Lehen Mundu Gerraren auzia, ezta munduaren 

nagusitasuna lortzeko XIX. mendearen amaieran piztu zen lehia ere. Alemaniari itunean 

ezarritako baldintza gogorrek alemaniarren desadostasuna eta laido-sentimendua eragin 

zuten, eta nazismoa bezalako ideologiek ederki baliatu zuten egoera. Alemaniarren 

errebantxismorako gogoak azaltzen du, neurri batean, nazien gorakada eta Bigarren Mundu 

Gerra. Versailleseko Itunak ez zuen Europaren etorkizun baketsuaren oinarririk ezarri, guztiz 

kontrakoa baizik, eta hamarkada gorabeheratsuak etorri ziren ondoren. Gerrak ez zuen 

ezertarako balio izan, eta Europak beste izugarrikeria bat bizi izan zuen 20 urte geroago, 

1939an, Bigarren Mundu Gerra hastean. Gainera, Europak nagusitasuna galdu zuen, indar 

handia hartu baitzuten AEBk eta Japoniak, besteak beste.  
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16. Benito Mussolini: Faxismoaren doktrina 

 

“Faxismoa indibidualismoaren aurkakoa denez, haren bizi-sistemak estatuari garrantzia 

handia ematen dio. Gizabanakoa onartzen du, baina soilik gizabanakoaren interesak 

estatuaren interesekin bat datozenean. Absolutismoaren aurkako erreakzio gisa sortu zen 

liberalismo klasikoaren aurka dago; liberalismoak ordura arte izan zuen funtzioa galdu zuen 

estatua bihurtu zelako herriaren kontzientziaren eta borondatearen ordezkari. Liberalismoak 

ukatu egin zuen estatua gizabanakoaren izenean; faxismoak estatuaren eskubideak 

berresten ditu norbanakoaren benetako esentziaren adierazpen gisa. Estatuaren ikuskera 

faxistak dena hartzen du; hortik kanpo ezin dira giza eta espiritu-balioak existitu, eta ezin 

dute inolako baliorik izan. Horrela ulertuta, faxismoa totalitarismoa da, eta estatu faxistak, 

balio guztiak barne hartzen dituen sintesi eta batasun gisa, interpretatu, garatu eta botere 

gehigarria ematen dio herri baten bizitzari (...). 

 

Faxismoa, azken batean, ez da legegilea eta erakundeen sortzailea bakarrik, bizitza 

espiritualaren hezitzailea eta sustatzailea ere bada. Ez ditu bizitza-formak soilik birmoldatu 

nahi, haien edukia, izaera eta fedea ere birmoldatu nahi ditu. Horretarako, diziplina inposatu 

eta autoritatea erabiltzen du, adimenean eraginez eta agintaritza eztabaidaezinaz 

gobernatuz (...). 

 

Sozialismoari aurre egiteaz gain, faxismoak ideologia demokratiko guztiei erasotzen die, eta 

baztertu egiten ditu oinarri teorikoen eta aplikazio praktikoen ikuspegitik. Faxismoak ukatu 

egiten du zenbakiek, zenbaki izate hutsagatik, gizarteak zuzendu ditzaketenik; (...) are 

gehiago, faxismoak berretsi egiten du gizakien arteko desberdintasunak ez duela 

erremediorik, emankorra eta onuragarria ere badela, eta hori ezin duela berdindu sufragio 

unibertsala bezalako egitate mekaniko batek. Erregimen demokratikotzat definitu daitezke 

herriari, noiz edo noiz, subirano izateko ilusioa ematen diotenak, baina benetako 

subiranotasuna beste indar batzuen esku dute. 

 

Faxismoak ez du sinesten betiko bakea izateko aukeran. Bakezaletasuna arbuiatzen du (...). 

Faxismoak espiritu antipazifista hori gizabanakoen bizitzara darama, (...) bizimodu-eredu 

italiar berria da faxismoa.” 

 

 Erroma (1932)  
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1. Nork eta non idatzitako testua da? 

 

La Dottrina del Fascismo Benito Mussolini Italiako diktadore eta militarrak sinatutako testua 

da, baina uste da Giovanni Gentile filosofoak idatzi zuela. Mussolinik Fasci Italiani di 

Combattimento izeneko talde paramilitarra sortu zuen 1919an, eta 1921ean Alderdi Nazional 

Faxista bihurtu ziren. Alderdi horretako buru zela, 1922ko urrian, Erromako ibilaldia antolatu 

zuen. Martxaren arrakasta ikusita, Viktor Emanuel III.a erregeak gobernua osatzeko eskatu 

zion, eta hilabete gutxiren buruan oso ospetsu egin zen bere mezu antikomunista, 

espantsionista eta panitalianistei esker. 1943ra arte izan zuen boterea Italian, eta 1943tik 

1945era Italiako Errepublika Sozialaren buru izan zen. Haren agintaldian, alderdi politiko 

bakarrean oinarritutako autokrazia totalitarioa izan zen Italia. Argazki ezagunak erakusten 

duen moduan, agintean izan zuen handitasunetik aparte hil zen: partisanoek preso hartu, 

fusilatu egin zuten eta Milango Loreto plazan zintzilikatu zuten. 

  

Giovanni Gentile ez da hain ezaguna. Hegel eta Nietzscheren moduko pentsalarien ideiak 

hartu zituen, eta berak ezarri zituen faxismoaren oinarri teorikoak: estatu-korporatibismoa, 

autarkia, sistema parlamentarioa abolitzea, hezkuntza faxista… Pentsalaria izateaz gain, 

senatari eta ministro izan zen.  

  

Testua lehenengo aldiz Enciclopedia Italianako faxismo sarreran argitaratu zen. Britannica 

eta Espasa-Calperekin batera erreferentzia izan zen entziklopedia hark ia 40 orrialde erabili 

zituen kontzeptua azaltzeko, eta han agertu zen aztergai dugun testua. Hurrengo urteetan 

italieraz eta ingelesez berrargitaratu zuten. 

 

2. Zer ikuspuntu zuen faxismoak estatuaz eta demokraziaz? 

 

Faxismoa ideologia estatista dela esan daiteke, Mussoliniren esaldirik ezagunenetako batek 

dioen moduan: “Dena estatuaren barruan, ezer ez estatutik kanpo, ezer ez estatuaren 

kontra”. Izan ere, faxismoa hasiera-hasieratik agertu zen estatuaren alde eta liberalismo 

politikoaren aurka. Testuak dio liberalismoak estatua ukatzen zuela, estatuaren aurretik 

norbanakoa jartzen baitzuen. 

  

Faxismoak, hala ere, ez zuen estatu-eredu bera defendatu hasieran eta gerora. Mussolinik 

estatuaren ikuspegi soziala azaldu zuen 1919ko Fasci Italiani di Combattimentoren 

programan: langileen eskubideak defendatuko zituena (zortzi orduko lanaldia, gutxieneko 

soldata...), jabetza pribatua interes orokorraren mendeko izango zuena, kapital handiei 
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zergak jarriko zizkiena, industria eta zerbitzu publikoak langileen esku utziko zituena eta 

sufragio unibertsala izango zuena, besteak beste. 

  

20ko hamarkadak aurrera egin ahala, aldiz, ikuspegi soziala alboratu eta beste ideia batzuk 

defendatzen hasi zen. Lider indartsu batek zuzendutako estatu totalitario indartsua nahi 

zuen, herrialdearen erronkei behar bezala erantzuteko. Haren arabera, estatuaren mende 

zegoen gizabanakoa, eta estatuaren betebehar nagusia herrialdearen edo nazioaren 

ongizatea eta handitasuna bilatzea zen, ez herritarrena.  

  

Hasiera batean sufragio unibertsalaren alde zeuden arren, berehala hasi ziren alderdi 

politikoak eta hauteskundeak debekatzen; testuak hitzez hitz dio zenbakiek ezin dutela 

herrialde bat gobernatu. Hala, lehen urteetan langileen aldeko diskurtsoa zutenek Italiako 

kapitalaren eta burgesia nazionalaren interesak defendatu zituzten urte gutxiren buruan. 

 

Faxismoaren diskurtso soziala herritarren babesa eskuratzeko tresna bat baino ez zen izan, 

boterean zeudenek inoiz ez baitzituzten zalantzan jarri burgesia nazionalaren interesak.  

 

3. Zer gehiago defendatu zuen Italiako faxismoak? 

 

Ekonomiari dagokionez, politika protekzionistak eta korporatibistak egin zituzten. Ekonomia 

nazionala bultzatzeko Italia nazioarteko finantzetatik babestu beharra zegoela uste zuten. 

Gainera, ekonomiaren gaineko ikuspegi korporatibista zuten, hau da, burgesiaren eta 

langileen arteko lankidetza defendatu zuten, klaseen arteko lankidetzak guztien ongizatea 

ekarriko zuelakoan. Testuan ikusten da ugazaben eta langileen arteko klase-bereizketa 

naturaltzat jotzen zutela (“gizakien arteko desberdintasun erremediorik gabea”), jatorrizko 

ikuspegi soziala alboratuz. 

  

Bestetik, faxismoak bere burua ez zuen ikusten mugimendu politiko soil gisa, espiritua 

eraldatu eta norbanako berri hobea sortzeko balio multzo gisa baizik. Indarkeriaren apologia, 

balio maskulinoen defentsa, diziplina, muturreko nazionalismoa… ziren gizabanako berrien 

eta Italia berriaren oinarrizko balioak. 

  

Balio horiek hedatzeko hainbat tresna baliatu zituen faxismoak, baina bereziki hiru hauek 

nabarmendu ziren: hezkuntza, komunikabideak eta masen mobilizazioa. Boterea lortu 

zutenean lehentasunetako bat hezkuntza erabat kontrolatzea izan zen, eta irakasleek zin 

egin behar izan zuten erregimenari leial izango zirela. Arestian aipatutako Giovanni Gentilek 



60 
 

zuzendu zuen hezkuntzaren erreforma. Komunikabideak propaganda-ministerioaren bidez 

kontrolatu zituzten. 

 

Azkenik, masak etengabe mobilizatzen ahalegindu ziren, hala nola atorra beltzen bidez edo 

gazte-elkarteen bidez. Mobilizazioaren bidez, herritarrak eta mugimendu faxista 

identifikatzea lortu nahi zuten, txanpon beraren bi alde balira bezala azaltzea, alegia. 

 

4. Izan dute eraginik Italiako faxismoaren ideiek historia garaikidean? 

 

Italiako faxismoak izugarrizko eragina izan du, ideologia faxista han sortu zelako eta 

Europan nahiz munduko beste zenbait txokotan izandako erregimen faxista eta totalitarioen 

inspirazio-iturri izan zelako. Erabiliaren erabiliaz, faxista hitza esanahiz hustu egin dela esan 

daiteke, eta, ondorioz, egun eztabaida handia dago XX. mendeko erregimen autoritarioak 

faxistak diren ala ez zehazteko.  

  

Dena den, argi dago Italiako faxismoa eta Mussolini azken mendean izandako hainbat 

diktadoreren inspirazio izan direla: Hitlerren Alemania, Espainia frankista (bereziki lehen 

hamarkadan), Japoniako Inperioa, Latinoamerikako diktadurak… 

  



61 
 

17. Nurenberg-eko Legeak12 

 

Odol eta Ohore Alemaniarrak Babesteko Legea 

"Reichstag-ak honako lege hau onartu eta aldarrikatu du aho batez, Alemaniako nazioaren 

etorkizuna behin betiko ziurtatzeko borondateak bultzatuta, eta erabat sinetsita alemaniar 

odola gordetzea dela lehen baldintza herriak bizirauteko: 

1. artikulua. Debekatuta daude juduen eta alemaniar odolekoen arteko ezkontzak. Debekua 

gorabehera ezkontzak gertatuz gero, baliogabetu egingo dira, baita lege hau saihestearren 

atzerrian egindakoak ere. (...) 

2. artikulua. Debekatuta daude, halaber, juduen eta alemaniar odolekoen arteko ezkontzaz 

kanpoko harremanak. 

3. artikulua. Debekatuta dago juduek 45 urtetik beherako alemaniar odoleko emakumeak 

kontratatzea etxeko langile gisa. 

4. artikulua. 1) Debekatuta dago juduek nazioaren edo Reicharen bandera jasotzea edo 

Reicharen koloreak erabiltzea. 2) Aldiz, zilegi dute juduen koloreak erabiltzea. Estatuak 

babesten du eskubide hori. 

5. artikulua. 1. artikuluko xedapenen aurka egiten duena espetxera eta bortxazko lanetara 

zigortua izango da. 2. artikuluko xedapenen aurka egiten espetxera edo espetxean 

bortxazko lanak egitera zigortua izango da. 3. eta 4. artikuluetako xedapenen aurka egiten 

duenari espetxe-zigorra ezarriko zaio urte bat eta isun bat lortzeko lan gogorrarekin, edo 

zigor horietako batekin edo bestearekin. 

 

Reicheko Herritartasun Legea 

“Reichstagak aho batez aldarrikatu du honako lege hau: 

1. artikulua. 1) Estatuko hiritarra da Reich alemaniarraren babesa duena, eta, beraz, 

harekiko betebehar zehatzak dituena.  2) Herritartasuna Reicharen xedapenen eta 

herritartasun nazionalaren legearen arabera eskuratuko da. 

2. artikulua. 1) Reicheko herritartasuna Alemaniako odola dutenek soilik eskuratuko dute, 

baldin eta beren ekintzekin erakutsi badute Alemaniako herriari eta Reichari leial 

zerbitzatzeko borondatea eta prestutasuna. 2) Reicharen herritartasun-eskubideak 

Reicharen herritartasun-gutuna eskuratuz lortuko dira. 3) Reicheko herritarra da eskubide 

politiko guztien titular bakarra, legeak ezarritakoaren arabera.”         

                                                                                       

         Nurenberg (1935) 

 

                                                
12

 Testuaren itzulpena ingelesez: https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/nuremberg-laws 
 

https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/nuremberg-laws
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1. Zer izan ziren Nurenbergeko Legeak? 

 

1935eko irailean erregimen naziak onartu zituen bi lege arrazista eta antisemita izan ziren. 

Legeon bidez juduei herritartasuna kendu zitzaien, eta debekatu egin ziren judu eta ez-

juduen arteko ezkontzak. Juduak arrazoi etnikoak zirela-eta baztertzen zituzten, ez erlijio-

arrazoiengatik. Hau da, nahikoa zen pertsona batek arbaso judu bat izatea hura alemaniar 

ez purutzat jotzeko, nahiz eta pertsona horrek judaismoarekin inolako harremanik ez izan.  

 

Legeak irailaren 15ean onartu baziren ere, azaroaren 14an judua nor zen zehazten zuen 

dekretu osagarria argitaratu zen, eta orduan sartu ziren ofizialki indarrean. Gainera, 

azaroaren 26an legea moldatu egin zen ijitoak eta beltzak ere barne hartzeko. 

 

Legeak Der Stürmer astekari antisemitaren bidez zabaldu ziren herritarren artean. Nazien 

garaian izugarrizko arrakasta izan zuen aldizkari hark, eta “Juduak dira gure zoritxarra!” zen 

bere lema. Legeak herritarren artean zabaltzeaz gain, Nurenbergeko Legeen arabera odol-

purutasuna zehazten zuten eskemak13 argitaratu zituzten.  

 

2. Zer ondorio izan zituzten legeek? 

 

Batetik, Alemanian bizi zen gizabanako bakoitzaren arraza-egoera zehaztea eta definitzea; 

horretarako, odolean oinarritutako eredua jarraitu zen, eta ez ziren aintzatetsi  gizabanakoen 

erlijioa, hizkuntza edo kultura. Nazientzat juduak ez ziren yiddish hiztunak edo larunbatero 

sinagogara joaten zirenak, arbaso juduak zituztenak baizik. 

 

Bestetik, gizabanako bakoitzaren egoera ezarri ondoren, legeak ondorio batzuk zekartzan 

xedapenetan: batetik, ezkontzak debekatzeko xedapen zibilak ezarri zituzten, baita sexu-

harremanak debekatzekoak ere (juduen eta alemaniarren artekoak, batez ere); bestetik, 

administrazio-xedapenak, hala nola juduei alemaniar herritartasuna kentzea, eta, beraz, 

horiek kargu edo funtzio publikoak betetzeko edo lanbide jakin batzuetan aritzeko debekua 

(esaterako, abokatutza edo irakaskuntza). 

 

Azkenik, juduak bizitza arruntetik kanporatzea ekarri zuten legean jasotako hainbat neurrik: 

alemanak kontratatzeko debekuak, 45 urtetik beherako alemaniar odoleko emakumeak 

izateko debekuak, edo Alemaniako bandera goratzeko edo ikur nazionalak erakusteko 

debekuak. Denboraren poderioz, debeku horiek lanbideetara, merkataritza-jardunera edo 

                                                
13

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Nuremberg_laws_Racial_Chart.jpg 
 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Nuremberg_laws_Racial_Chart.jpg
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jabetzak eskuratzeko edo besterentzeko aukeretara zabaldu ziren, eta, ondorioz, juduek 

arazo larriak izan zituzten eguneroko bizimodua aurrera ateratzeko. 

 

3. Nurenbergeko Legeek nola sailkatu zituzten Alemaniako herritarrak? 

 

Herritarrak lau motatan sailkatu zituzten legeek: odol alemaniarrekoak, bigarren mailako 

mistoak, lehen mailako mistoak eta juduak. Lehendabizikoak soilik ziren arraza-komunitate 

alemaniarreko (Deutschen Blutsgemeinschaft) kide. Mistoak Alemaniako herri-

komunitatearen (Deutschen Volksgemeinschaft) parte ziren, baina ez arraza-

komunitatekoak. Azkenik, juduak ez ziren ez komunitate bateko ez besteko kide.  

 

 Odol alemaniarrekoak. Arraza-

komunitate alemaniarreko kide  

izateko, gutxienez odol 

alemaniarreko hiru aitona-amona 

izan behar ziren. Horiek 

herritartasuna izateko eskubidea 

zuten. Odol alemaniarrekoekin 

edo bigarren mailako mistoekin 

ezkon zitezkeen eta euren seme-

alabak odol alemaniarrekoak 

izango ziratekeen; aldiz, baimena 

behar zuten lehen mailako 

mistoekin ezkontzeko, eta kasu horretan seme-alabak bigarren mailako mistoak izango 

ziratekeen. Judutarrekin ezkontzea guztiz debekatuta zeukaten. 

 Bigarren mailako mistoak. Aitona/amona judu bakarra zutenek osatzen zuten talde 

hau. Alemaniako herri-komunitatearen parte ziren eta herritartasunerako eskubidea 

zuten, baina ez ziren arraza-komunitatearen parte. Odol alemaniarrekoekin ezkon 

zitezkeen edo lehen mailakoekin baimena lortuz gero (azken horien arraza “hobetzeko”). 

Ezin ziren ezkondu juduekin eta, kurioski, ezta bigarren mailakoekin ere, maila hori 

desagerrarazi egin nahi baitzuten. 

 Lehen mailako mistoak. Bi aitona-amona judu zituztenak. Bigarren mailakoak bezala, 

Alemaniako herri-komunitatearen parte ziren eta herritartasunerako eskubidea zuten, 

baina ez ziren arraza-komunitatearen parte. Odol alemaniarrekoekin edo bigarren 

mailakoekin ezkontzeko baimena behar zuten; aldiz, lehen mailakoekin edo juduekin 
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ezkon zitezkeen, baina juduekin ezkonduz gero, haiek zein haien seme-alabak judutzat 

hartuko ziratekeen. 

 Juduak. Hiru edo lau aitona-amona judu zituztenak ziren (baita bi zituztenak ere baldin 

eta judu komunitate erlijiosoko kide baziren). Ez ziren Alemaniako herri-komunitatearen 

parte, eta, ondorioz, ez zuten herritartasunerako eskubiderik. Lehen mailako mistoekin 

edo beste judu batzuekin ezkon zitezkeen eta euren seme-alabak ere juduak ziratekeen. 

 

4. Zer beste neurri hartu zituzten naziek juduen eta beste gutxiengo batzuen aurka? 

 

Arrazakeria eta antisemitismoa Alderdi Naziaren oinarrizko printzipioak ziren, eta, beraz, 

boterea lortu orduko hasi zen behe-mailako arrazen kontrako jazarpena, bereziki juduen 

aurkakoa. 1933ko urtarrilean iritsi zen Hitler boterera, eta apirilean juduen enpresei boikota 

egiteko deia egin zuen. Hilabete berean Funtzio Publikoaren Berrezarkuntzarako Legea 

argitaratu zuen, juduei funtzio publikoan eta abokatutzan jardutea galarazten ziena. 

Maiatzean, juduen eragin kultural guztia ezabatzeko asmoz, ez-alemaniartzat hartutako 

liburu guztiak erre zituzten herrialde osoan. 

  

Hurrengo hilabete eta urteetan, agintari naziek indarkeria eta presio ekonomikoa baliatu 

zituzten juduek Alemaniatik alde egin zezaten: saltzaile juduei merkatuetara sartzea galarazi 

zitzaien, juduen jabetzako enpresei publizitatea egitea debekatu, gobernu-kontratuak 

lortzeko aukera kendu, eta abar. Gainera, tokian-tokian juduen aurkako eraso zuzenak eta 

jazarpenak izan ziren, eta hainbat herritan ezin izan ziren sartu ere egin.  

 

1938ko azaroaren 9an jazarpena areagotu egin zen. Kristal Hautsien Gaua pogromean, SA 

naziek erasoak egin zituzten Alemania osoko juduen negozioen eta sinagogen aurka, eta 

hamarnaka judu hil zituzten. Gertakari larri horien ondoren, debeku gehiago ezarri zizkieten: 

negozioak izateko, armen jabetzarako, liburutegietan sartzeko, gidatzeko… 

 

II. Mundu Gerra piztu zenean, beste fase bat hasi zen: lehendabizi, juduak ghettoetan sartu 

zituzten; ondoren, 1941etik aurrera, Azken Irtenbidea edo sarraski masiboa etorri zen, eta 

uste da 6 milioi judu inguru hil zituztela. 

 

Nazien arraza-politikaren erakusgarri nabarmenena holokaustoa edo juduen genozidioa izan 

bazen ere, politika hura beste talde batzuk jazartzeko ere baliatu zuten: arraza arioa ez 

zuten ijitoak, balio eta ideal naziekin bat ez zetozen desgaituak, homosexualak eta 

prostitutak, besteak beste.  
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18. Alemaniaren eta SESBren arteko Ez Erasotzeko Ituna 

 

Itun ofiziala 

 

“Alemaniako Reicharen gobernua eta Sobietar Errepublika Sozialisten Batasuneko 

gobernua, Alemaniaren eta SESBren arteko bakea indartzeko nahiak gidatuta, (...) honako 

akordio honetara iritsi dira: 

 

1. Bi sinatzaileek beren burua behartzen dute bata bestearen aurkako eraso oro alde 

batera uztera eta edozein biolentzia edo maniobra oldarkor baztertzera, izan 

bakarkakoak edo beste potentzia batzuekin batera bideratutakoak. 

2. Hirugarren potentzia batek sinatzaileetako bati eraso militarra egiten badio, beste 

aldeak konpromisoa hartzen du hirugarren potentzia horri inolako laguntzarik ez 

emateko. 

3. Harremanetan jarraituko dute gobernuek aurrerantzean ere, interes komunei buruzko 

arazoak argitzeko eta elkarri informazioa emateko. 

4. Kontratua sinatu duten bi alderdiek ezingo dute bata bestearen aurkako potentzia-

aliantzetan parte hartu, ez zuzenean eta ezta zeharka ere. (...)” 

 

Protokolo Sekretua 

 

“1. Baltikoko estatuetan (Finlandia, Estonia, Letonia eta Lituania) lurraldeekin edo 

politikarekin lotutako aldaketaren bat gertatuz gero, Lituaniako iparraldeko muga 

izango da Alemaniaren eta SESBren eragin-eremuen arteko muga.(...) 

2. Poloniako eragin-eremuan lurralde- eta politika-egokitzapenen bat eginez gero, 

Alemaniaren eta SESBren eragin-eremuen arteko muga Narew, Vistula eta San 

ibaiek ezarriko dute. Etorkizuneko gertakari politikoek erabakiko dute zein izango 

diren Poloniako estatuaren mugak, bi estatu sinatzaileek Poloniako estatu 

subiranoari eustea erabakitzen badute, betiere. Edonola ere, irtenbide hori bi 

gobernuek adostuko dute adiskidetasunezko akordio baten bidez. (...) 

4.  Protokolo hau guztiz sekretupean landu beharko dute alde biek.” 

 

Mosku (1939) 
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1. Zer izan zen Ez Erasotzeko Ituna? Zer berezitasun zituen? 

 

II. Mundu Gerraren atarian Alemaniak eta Sobietar Batasunak sinatutako ituna izan zen. 

Moskun sinatu zuten Joachim von Ribbentrop eta Viatxeslav Molotov atzerri-ministroek 

1939ko abuztuaren 23an, Mundu Gerra hasi baino bederatzi egun lehenago. Ribbentrop-

Molotov Ituna ere deitu izan zaio.   

  

Itunaren zati bat herritarren eta beste herrialde batzuetako ordezkarien aurrean sinatu zuten, 

eta bi aldeek konpromisoa hartu zuten elkarri ez erasotzeko eta sor zitezkeen gatazkak 

modu baketsuan konpontzeko. Zenbait klausula sekretu ere jaso zituen itunak, eta ez ziren 

publiko egin II. Mundu Gerraren amaieran soldadu britainiarrek artxibo nazi batean aurkitu 

zituzten arte. Klausula horietan, Europako ekialdean Alemaniaren eta SESBren eragin-

eremuak zeintzuk izango ziren zehaztu zuten Hitlerren eta Stalinen atzerri ministroek, eta 

batak bestearen eragin-eremuan esku ez hartzeko konpromisoa hartu zutela jakin zen. 

  

Hala, klausula haietan Polonia bi herrialdeen artean banatzea adostu zuten, mendebaldea 

Alemaniarentzat eta ekialdea SESBrentzat. Horretaz gain, Finlandia, Estonia, Letonia eta 

Besarabia (egungo Moldavia) sobietarren eragin-eremu gisa onartzea lortu zuen Sobietar 

Batasunak. 

  

Ez Erasotzeko Itun honetan adostutakoa osatzeko, beste hitzarmen bat sinatu zuten bi 

aldeek irailaren 28an: Adiskidetasun, Lankidetza eta Mugen inguruko Alemania-SESB Ituna. 

Alemaniarrek eta sobietarrek Polonia inbaditu ondoren sinatu zuten, II. Mundu Gerra jada 

hasita zegoela, beraz. Itun hartan ere klausula sekretuak sartu zituzten eta, besteak beste, 

konpromisoa hartu zuten poloniarren edozein errebolta oztopatzeko eta Poloniaren 

banaketaren ondorioz bestearen eragin-eremuan zeuden nazionalak trukatzeko. Gainera, 

Poloniako inbasioan  Alemaniak Ribbentrop-Molotov Itunean adostutakoa baino eremu 

zabalagoa okupatu zuenez (Varsovia tartean), ordainetan Lituania ia osoa ere SESBren 

esku uztea onartu zuten. 

  

2. Zer dela-eta sinatu zuten itun hau bi erregimen antagonikok? 

 

Harreman txarra zuten Alemania naziak eta SESBk ituna sinatu aurretik. Kontuan izan behar 

da 1936an Espainian piztu zen gerran Alemaniak Francoren nazionalak babestu zituela, eta, 

aldiz, sobietarrek errepublikarren alde egin zutela (baliabideak emanda, parte-hartze zuzenik 

gabe). Espainiako Gerra Zibila bien arteko delegaziozko gerra (proxy war) izan zela esan 

daiteke, beraz. Gainera, 1936an Alemaniak Japoniarekin Antikomintern Ituna sinatu zuen 
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(Italia hurrengo urtean batu zen). Azken batean, itun hura Hitlerrek komunismoaren 

"mehatxuari" aurre egiteko eta SESB bakartzeko baliatu nahi izan zuen. 

 

1939aren hasieran, SESB Alemania naziari aurre egiteko ituna sinatzen saiatu zen 

Erresuma Batuarekin, Frantziarekin eta herrialde aliatuekin. Negoziazioetan ikusi zen 

Polonia eta Errumania, Frantziaren eta Erresuma Batuaren aliatuak, ez zeudela prest tropa 

sobietarren joan-etorria onartzeko euren lurretan. Sobietarren benetako interesen beldur 

ziren, eta Alemaniari aurre egiteko aitzakian lurrak okupatu zizkietela uste zuten. 

Negoziazioek aurrera egiten ez zutela ikusita, sobietarrek estrategia aldatzea erabaki zuten.  

 

Bestetik, Hitlerri sobietarrekin aliantza taktiko bat egitea komeni zitzaion, eta, horretarako, 

leundu egin zuen komunisten aurkako diskurtsoa. Bazekien Polonia inbadituz gero Frantziak 

eta Erresuma Batuak gerra deklaratuko ziotela, eta ez zuen nahi gerra bi frontetara 

hedatzerik. Horretarako, SESBren neutraltasuna behar zuen, armada naziak (Wehrmacht-

ak) indar guztiak bideratzeko Frantziaren eta Erresuma Batuaren aurka borrokatzera. 

 

Maiatzean Stalinek Litvinov atzerri-ministroa kargugabetu eta Molotov izendatu zuen haren 

ordez. Litvinov judua zen, eta mendebaldeko Europako herrialdeetara hurbiltzearen aldekoa. 

Uztailean eta abuztuan negoziazioek aurrera egin zuten Alemaniarekin, eta hilaren 21ean 

Stalinek ofizialki adierazi zuen eten egin zituela Erresuma Batuarekin eta Frantziarekin 

hasitako negoziazioak. Hurrengo egunean Ribbentrop-ek Moskura bidaiatu zuen, eta 

Europa mendebaldeko potentzien harridurarako, 23an ituna sinatu zuten Moskun bi atzerri-

ministroek. 

 

3. Zer ondorio izan zituen? Noiz eten zen ituna? 

 

Itunaren ondoriorik berehalakoena Polonia inbaditzea izan zen. Poloniak Frantziaren eta 

Erresuma Batuaren babesa zuen inbasioren bat egonez gero, eta, ondorioz, herrialde haiek 

gerra deklaratu zioten Alemaniari. Orduantxe hasi zen II. Mundu Gerra. Sobietarrek euren 

kontrako neurririk hartuko ez zutela jakitun, irailaren 1ean Poloniako mendebaldea 

inbaditzeko agindua eman zuen Hitlerrek. Poloniak ez zuen erresistentzia handirik jartzeko 

ahalmenik izan, eta bost asteren buruan nazien mende zegoen guztiz.. Itunean adostu zuten 

moduan, sobietarrek ekialdeko zatia okupatu zuten handik hamasei egunera, bertan bizi 

ziren eslaviarren (bereziki ukrainarrak eta bielorrusiarrak) segurtasuna bermatzeko 

aitzakian.  
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Ondoren, itunean adostutako beste lurraldeak okupatu zituzten: azaroan Finlandiaren kontra 

jo zuten sobietarrek, eta 1940ko ekainean Estonia, Letonia eta Lituania anexionatu zituzten.  

Dena den, 1940ko erdialdetik aurrera bi potentzien arteko harremanak okertuz joan ziren. 

Wehrmacht-ak Frantzia garaitu zuen 1940ko ekainean, eta, ordutik aurrera, SESBren eta 

Alemaniaren arteko harremanak gaiztotu egin ziren. Hitlerrentzat ituna behin-behineko 

adostasuna izan zen hasieratik, taktikoki komeni zitzaiolako. Mendebaldeko Europaren jabe 

eginda, konkistatzeko lurrik gabe geratu zen Alemania, eta, uztailaren 31n egin zuten 

konferentzia sekretuan, hurrengo udaberrian SESBri erasotzea adostu zuten naziek, 

Alemaniako lurraldea ekialdera hedatu eta komunismoarekin behin betiko amaitzeko. 

Ofizialki 1941eko ekainaren 22an apurtu zuen ituna Alemaniak, Sobietar Batasunaren 

aurkako Bizargorri operazioa abian jarrita.   
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19. Postdam-eko Adierazpena 

 

“Japoniaren errendizioa adosteko baldintzak: 

 

1. Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak, Txinako Errepublikako Gobernu Nazionaleko 

lehendakariak eta Britainia Handiko lehen ministroak, gure ehunka milioi herrikide 

ordezkatuz, adostu dugu Japoniak  aukera izango duela gerra hau amaitzeko. 

2. Ameriketako Estatu Batuen, Britainiar Inperioaren eta Txinaren aparteko indarrak 

(lurrekoak, itsasokoak eta airekoak) prest daude Japoniaren azken kolpeei aurre egiteko, 

Japoniak kontra egiteari utzi arte. Mendebaldeko beste armada batzuen eta aireko indarren 

laguntza dute. 

3. (...) Gure potentzia militarra erabat aplikatzeak ezinbestean ekarriko du Japoniako indar 

armatuak suntsitzea eta, era berean, Japoniako aberria ere bai. 

4. Japoniak orain erabaki behar du inperioa ia suntsitu duten aholkulari militarren 

kontrolpean egon nahi duen, ala arrazoimenaren bideari jarraituko dion. 

5. Hona hemen gure terminoak. Ez gara haietatik aldenduko. Ez dago alternatibarik. Ez 

dugu atzerapenik onartuko. 

6. Betiko ezabatu behar dira Japoniako herria munduaren konkistan engainatu dutenen 

autoritatea eta eragina; izan ere, behin eta berriz azpimarratzen dugu bake-, segurtasun- eta 

justizia-ordena berri bat ezingo dela ezarri militarismo arduragabea mundutik kanporatu arte. 

7. Ordena berri hori ezarri arte, (...) aliatuek Japonian hautatzen dituzten kokalekuak 

okupatu ahal izango dituzte hemen proposatzen ditugun oinarrizko helburuak lortzen direla 

bermatzeko. (...) 

9. Japoniako indar militarrak, guztiz armagabetu ondoren, beren etxeetara itzuli ahal izango 

dira bizitza baketsu eta emankorrak izan ditzaten. 

10. Ez dugu nahi japoniarrak arraza gisa esklabo bihurtzea edo nazio gisa suntsitzea, 

gerrako kriminal guztien kontra  justizia zorrotza ezartzea baizik (...). Adierazpen-, erlijio- eta 

pentsamendu-askatasuna ezarriko dira, eta oinarrizko giza eskubideak errespetatuko dira. 

11. Japoniak bere ekonomiaren ardatz diren industriei eutsiko die, baina ezingo ditu 

industria horiek gerrarako berrarmatzeko erabili.(...) 

12. Aliatuen okupazio-indarrak helburuak lortu bezain laster erretiratuko dira Japoniatik, hau 

da, Japoniako herriak hautatutako gobernu baketsua eta arduratsua ezarri bezain laster. 

13. Japoniako Gobernuari eskatzen diogu orain aldarrikatzeko: batetik, Japoniako indar 

armatu guztiak baldintzarik gabe errenditzea, eta, bestetik, bermatu dezala errendizio hori 

fede onez egingo dela. Japoniaren alternatiba erabateko suntsipena da.” 

 

Postdam (1945) 
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1. Zer adierazpen da hau? 

 

Erresuma Batuko lehen ministro Winston Churchill-ek eta Ameriketako Estatu Batuetako eta 

Txinako presidente Harry Truman eta Chiang Kai-Shek-ek Postdamen sinatu zuten 

adierazpena da, II. Mundu Gerraren hondarretan Japoniari ultimatuma emateko. 1945eko 

uztailaren 26an sinatu zen, hiri hartan konferentzia ospetsua egiten ari ziren bitartean.  

 

Garai horretarako, errendituta zeuden Japonia ez Ardatzeko beste potentzia guztiak, eta 

konferentzian II. Mundu Gerraren ondorena negoziatzen ari ziren Erresuma Batua eta AEB, 

SESBrekin batera. Txina ez zen negoziazioen parte izan, baina gerrako garaileen bandokoa 

zenez eta gerran Japoniaren aurkari nagusia izan zenez, parte hartzera gonbidatu zuten. 

 

SESBk, aldiz, ez zuen adierazpena sinatu. Izan ere, II. Mundu Gerran aurkako bandoetan 

borrokatu arren, SESBk eta Japoniak neutraltasun-ituna sinatua zuten 1941etik. Hala ere, 

adierazpenaren espirituarekin bat egiteko, SESBk abuztuaren 8an neutraltasun-ituna eten, 

eta gerra deklaratu zion Japoniari.  

 

2. Zer zen garaiko testuingurua? 

 

Postdameko Konferentzia 1945eko uztailaren 17tik abuztuaren 2ra bitartean egin zen. 

Ordurako Ardatzeko potentzia guztiak errendituta edo aliatuek garaituta zeuden, Japonia 

salbu: Italiak 1943ko irailean sinatu zuen armistizioa Aliatuekin, Alemania 1945eko 

maiatzean garaitu zuten, eta Ardatzaren beste bazkideak ere (Hungaria, Errumania…) 1944-

1945 urteetan garaitu zituzten.  

  

Japoniaren egoera ez zen samurra: bere bandoko kide guztiak 1945erako garaituta zeuden, 

eta berak ere ordurako ia bi urte zeramatzan porrotak izaten Aliatuen armaden aurka, 

AEBren aurka, batez ere. 1945eko lehen erdian Iwo Jima eta Okinawako porrot 

garrantzitsuak jasan zituzten japoniarrek, eta azken hori Japoniaren inbasioa prestatzeko 

gune bihurtu zen. Japoniako gerra-ekonomia erabat suntsituta zegoen, merkataritza-ontzidi 

ia guztia birrinduta zeukaten, eta, ondorioz, industriak ezin zituen lortu ekoizpenerako behar 

zituen lehengaiak.  

  

Egoera hain larria izanda ere, Japoniak errendizioa barik, gerraren amaiera negoziatua nahi 

zuen. Japoniak ez zuen inoiz gerrarik galdu eta ez zutenez inoiz inbaditu, ez zuen aurreikusi 

errendizioa gerta zitekeenik. Negoziazioa bideratzeko ere ez ziren ados jarri: batzuek 
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Stalinek bitartekari-lana egitea nahi zuten bakea adosteko; besteek, berriz, gerrari eutsi nahi 

zioten eta ahalik eta hildako gehien eragin, negoziazioetan posizio indartsuagoa izateko. 

  

Garai hartarako, ordea, Aliatuak baldintzarik gabeko errendizioa onartzeko prest soilik 

zeuden. Hala ere, jakitun ziren Japonia okupatzea hilabete luzeetako lana izango zela, eta, 

gainera, ahalegin horretan sekulako giza galerak izango zituztela, Japoniak inbasio aliatu 

bat saihesteko milaka kamikaze aurreikusten zituen plana baitzeukan. 

  

3. Zer baldintza jaso zituen adierazpenak Japoniarentzat? 

 

Deklarazioak Japoniari errendiziorako aukera eskaintzen zion eta horretarako baldintza 

gogorrak zehaztu zituen, argi utziz ez zeudela prest bake-negoziazio baten zain egoteko. 

Horrela, baldintzatzat jarri zituzten Japoniako armada guztiz armagabetzea (9. artikulua), 

Japoniako lurraldeak okupatzea (7. artikulua), buruzagi politiko eta militarrak kargugabetzea 

(6. artikulua) eta epaitzea (10. artikulua). 

  

Hala ere, ekonomiari eta industria nazionalari eusteko aukera eskaini zitzaion (11. artikulua), 

eta eskubide eta askatasunetan oinarritutako Japonia berria sortzeko asmoa ere adierazi 

zen (10. artikulua). Gainera, zehaztu zen soilik herrialdea demokratizatu bitartean (12. 

artikulua) okupatuko zutela lurraldea. 

  

Horretarako, baina, herrialdea berehala eta baldintzarik gabe errenditu behar zen (13. 

artikulua), eta hori bete ezean, Japonia izango zen gerta zitekeen erabateko suntsiketaren 

erantzule. Azken puntuek AEBk garatu berri zuten bonba atomikoari egiten zioten 

erreferentzia. Izan ere, Trumanek Postdameko Konferentzia hasi bezperan jakin zuen 

arrakastatsua izan zela Manhattan proiektuan garatzen ari ziren bonba atomikoaren lehen 

proba (Trinity proba), eta arma hura Japoniaren aurka erabiltzeko prest zegoela. 

  

Adierazpenaren berezitasunetako bat da Hirohito enperadorea zeharka soilik aipatzen dela 

(“betiko ezabatu behar dira Japoniako herria munduaren konkistan engainatu dutenen 

autoritatea eta eragina”). Puntu horretan, okupatuko zituzten lurrak zehazteko orduan 

bezalaxe, Aliatuek nahita jokatu zuten anbiguotasunez, artean ez baitzeukaten argi 

gerraosteko kontakizunean enperadorea baliagarri izango zitzaien: Hirohitok engainatu zuen 

herria ala Hirohito ere engainatu egin zuten? 
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4. Zer ondorio izan zituen adierazpenak? 

 

Japoniako gobernuak egunean bertan eztabaidatu zituen Adierazpenean ezarritako 

baldintzak, eta gobernuan adierazpena onartzearen aldeko eta kontrako ahotsak izan ziren. 

Japoniarrek erabaki zuten sobietarrekin zituzten bide diplomatikoak baliatzea, haiek 

bitartekari-lana egin eta adierazpeneko elementu anbiguoenak Aliatuekin argitu zitzaten.  

  

Jada beranduegi zen, ordea. Europan gerra amaitu ondoren, SESBk Aliatuei hitzeman zien 

hiru hilabeteren buruan Pazifikoko Gerran inplikatuko zela, eta abuztuaren 8an, hitza betez, 

Japoniak okupatuta zeukan Mantxuriako eskualdea inbaditu zuten.  

  

AEBk ez zuen erantzunik jaso eta Japoniak ulertu zuen adierazpenari uko egiten ziola. 

Abuztuaren 6an Hiroshiman eta 9an Nagasakin bonba atomiko bana bota zuten 

estatubatuarrek eta hamarnaka mila hildako eragin zituzten. Astebete aritu ziren 

gobernukideak eztabaidan errendizioa onartu ala ez erabakitzeko, baina kolpe gogorregia 

izan ziren bi bonba atomikoak eta sobietarren inbasioa. Gauzak horrela, abuztuaren 15ean 

Japonia errenditu egin zen eta enperadoreak irratiz zabaldu zuen albistea. Irailaren 2an 

ofizialki sinatu zuten bakea.  

  

Postdameko Adierazpenaren asmoa, hasieratik, gerrari amaiera ematez gain, gerraostea 

kudeatzeko oinarri legalak ezartzea izan zen. Adierazpena okupazio-erreformetarako oinarri 

legala izan zen, baina japoniarrek bakea sinatzean jarri zuten baldintza bakarra gehituta: 

bakea sinatzearen truke enperadoreak karguan jarraitzea. 
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20. Truman doktrina14 

 

“Ameriketako Estatu Batuen kanpo-politikaren helburu nagusietako bat izan behar da 

baldintza egokiak sortzea, alegia, beste nazio batzuk eta gu geu aske izatea  inoren mende 

bizi gabe. Horixe izan zen, hain zuzen ere, Alemaniaren eta Japoniaren aurkako gerra piztu 

zuen oinarrizko arrazoia. Beren borondatea eta bizimodua beste nazio batzuei inposatu nahi 

zieten herrialdeei gerra irabazi genien. 

 

(...) Gure helburuak lortzeko, herrialde libreei lagundu behar diegu aurre egiten erregimen 

totalitarioek inposatu nahi dizkieten erasotzaileei, eta, hartara, haien erakunde libreei eta 

batasun nazionalari eusten. Hau da, zintzo diogu nazioarteko bakearen oinarriak zulatzen 

dituztela herrialde libreei bortizki ezarritako erregimen totalitarioek, eta, beraz, zalantzan 

jartzen dutela Ameriketako Estatu Batuen segurtasuna. 

 

Berriki, erregimen totalitarioak onartu behar izan dituzte munduko erresuma askok, beren 

borondatearen kontra. Ameriketako Estatu Batuetako Gobernuak sarritan egin du protesta 

zanpatze politikoaren eta mehatxuaren aurka (Jaltako Hitzarmena haustearen kontra  

Polonian, Errumanian eta Bulgarian, besteak beste). Azpimarratu behar dut herrialde 

askotan jazo direla antzeko gertaerak. 

 

Munduaren historiako une honetan, bizitzeko zein aukera nahi duen hautatu behar du 

herrialde bakoitzak, baina sarritan ez dago erabaki hori askatasunez hartzerik (...). 

 

Bizitzeko aukera horietako bat gehiengoaren nahia errespetatzean datza, eta honako 

ezaugarri hauek ditu: erakunde libreak, ordezkaritza-gobernuak, hauteskunde libreak, 

norbanakoaren askatasuna bermatzea, adierazpen- eta erlijio-askatasuna eta zapalkuntza 

politikorik eza. 

 

Beste aukera da gutxiengoaren nahia gehiengoari inposatzea. Sistema horretan funtsezkoak 

izaten dira beldurra eta zapalkuntza, irratien eta komunikabideen kontrola, hauteskunde-

iruzurra eta norbanakoaren askatasunak ezabatzea. 

 

                                                
14

 Jatorrizkoa: 

https://web.archive.org/web/20041204183708/http://www.yale.edu/lawweb/avalon/trudoc.htm 
 

https://web.archive.org/web/20041204183708/http:/www.yale.edu/lawweb/avalon/trudoc.htm
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Nire ustez, Ameriketako Estatu Batuek lagundu egin behar diete gutxiengo armatuen aurka 

borrokan ari diren herriei, baita indarrez menderatu nahian kanpotik egindako presioei aurre 

egiten ari direnei ere. 

 

Nire ustez, herri libreei lagundu behar zaie hautatutako etorkizuna euren erara gauzatzen.” 

 

Washington (1947)  
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1. Nor zen Harry S. Truman? 

 

Ameriketako Estatu Batuetako 33. presidentea izan 

zen. Aurretik presidenteordea izan zen Franklin D. 

Roosevelt-en laugarren agintaldi laburrean. Lehen 

Mundu Gerran Europan borrokatu zen AEBko 

artilleriarekin, eta gerra hartan parte hartu zuen 

AEBko presidente bakarra da. 

 

Gerratik itzuli zenean, Alderdi Demokratan sartu 

zen eta birritan aukeratu zuten Missouriko senatari. 

Ospe politikoa handitu eta Rooseveltek bere 

lehendakariorde izateko aukeratu zuen. Ordurako 

Roosevelt oso gaixo zegoen, eta presidentetzara 

iritsi eta hiru hilabetetara hil egin zen. Heriotzaren 

ondorioz, Truman boterera iritsi zen 1945eko 

apirilean, eta kargu horretan izan zen bi 

legegintzalditan. 

 

Barne-politikan, gerraosteko urte konplikatuei egin behar izan zien aurre. Rooseveltek 

martxan jarritako New Deal programa keynestarrarekin jarraitzen ahalegindu zen, baina 

errepublikarren oposizioak eta gatazka sozialek zaildu egin zioten agintaldia. 

 

Hala ere, Trumanen aroa nazioarteko politikan izandako gertakari garrantzitsuek markatu 

zuten. Boterera iritsi eta berehala, II. Mundu Gerraren amaierako negoziazioei egin behar 

izan zien aurre, eta berak agindu zuen Japoniaren aurka bi bonba atomikoak botatzeko. 

1947tik aurrera, Gerra Hotzak eta SESBrekin harremana kudeatzeak eman zion lanik 

gehien. Gerra Hotzarekin lotuta, Trumanen agintaldiko gertakari nabarmenak dira Txinako 

Gerra, Koreako Gerra, NATOren sorrera eta Marshall Plana, besteak beste. 

 

AEBko presidenteek bigarren legegintzaldia bete ondoren egin ohi zuten bezala (Roosevelt 

salbuespena izan zen), 1952an ez zen berriro hautagai izan, eta 1953aren hasieran 

Eisenhower errepublikanoak ordezkatu zuen. 
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2. Zer ideia defendatu zituen doktrinak? 

 

Trumanen aburuz, Ameriketako Estatu Batuek betebeharra zuten libre izan nahi zuten 

herriei laguntzeko. II. Mundu Gerran ere hala aritu zirela zioen, eta sortzen ari zen mundu 

berrian ere horretan jardun behar zutela uste zuen. 

  

Aurkaria zuzenean aipatu gabe mundua bitan banatuta dagoela defendatu zuen: batetik, 

“bizitzeko aukera horietako bat gehiengoaren nahia errespetatzean” zetzala, AEBk eta 

aliatuek osatzen zutena; eta, bestetik, “gutxiengoaren nahia gehiengoari indarrez ezartzean 

oinarritzen” zena, beldurra eta zapalkuntza baliatzen zituena, askatasun eta eskubiderik 

gabea (Sobietar Batasuna, alegia). 

 

Zeharka aipatu zuen SESB. Esate baterako, hari buruz ari da Jaltako Konferentzian 

Errumaniari, Bulgariari edo Poloniari buruz adostutakoa ez betetzea leporatzean. Izan ere, 

Jaltako Konferentzian adostu zuten herrialde haietan hauteskunde libreak egitea, baina ez 

zen horrela izan eta gobernu komunistak ezarri ziren. 

 

3. Nola aplikatu zen doktrina? 

 

Kongresuaren aurrean aurkeztu zuen Trumanek doktrina 1947an. 1946tik martxan zen 

Gerra Hotzeko lehendabiziko gatazkatzat hartu izan den gerra: Greziako Gerra Zibila. Alde 

batetik, monarkikoak eta kontserbadoreak (Erresuma Batuaren eta AEBren laguntzarekin), 

eta, bestetik, komunistak eta antifaxistak (Jugoslavia sozialistaren babesarekin) borrokatu 

ziren. SESBk nahiago izan zuen komunistak ez babestea estatubatuarrekin eta 

britainiarrekin harremanak gehiago ez gaiztotzeko.  

  

Britainiarrek estatubatuarrei laguntza areagotzeko eskatu zieten, haiek II. Mundu Gerran 

kalte ekonomiko eta militar handiak izan zituztelako. Eskaera hari erantzuteko egin zituen 

adierazpenok Trumanek, ziur baitzegoen komunismoa garaile aterako zela Greziari behar 

zuen laguntza ematen ez bazitzaion, eta domino-efektuz inguruko herrialde guztietara 

zabaldu zitekeela.  

 

Ameriketako Estatu Batuek base militarrak ezarri zituzten Grezian eta Turkian, eta laguntza 

militarra eta ekonomikoa eman zieten kontserbadoreei gerra irabazteko. Komunistak 

garaitutakoan, 400 milioi dolarreko laguntza jaso zuten Greziak eta Turkiak garapen 

ekonomiko eta militarrerako.  
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Truman doktrina arrakastatsua izan zenez, mundu guztian zabaldu zen eta Ameriketako 

Estatu Batuek beren burua munduaren salbatzaile gisa aurkeztu zuten komunismoaren 

aurrean. Hurrengo hamarkadetan komunismoaren kontrako borroka izan zen AEBren 

kanpo-politikaren lehentasuna, eta borroka horretan beharrezko bitarteko militar eta 

ekonomikoak jarri zituen komunisten aurka borrokan ari zirenak babesteko, hala nola 

Korean edo Vietnamen. 

 

Grezian eta Turkian egin zuten bezala, Europako mendebaldeko herrialdeei laguntzeko 

Marshall Plana jarri zuten martxan, Truman doktrinaren adar ekonomikoa, nolabait 

esatearren. Herrialdeei milioika dolarretako dirulaguntzak eskaini zitzaizkien ekonomia 

berreskuratzeko (AEBren bazkide komertzial nagusia zirenez, denei komeni zitzaien) eta 

komunismoaren mamua Europa mendebaldetik uxatzeko. 

 

4. Nola erantzun zuen SESBk? 

 

SESBk Zhdanov Doktrina onartu zuen garai bertsuan. Andrei Zhdanovek idatzitako 

doktrinaren arabera, AEBk mundua konkistatu nahi zuen nazioarteko merkatuen monopolioa 

ezartzeko. Berak mundua bitan banatuta zegoela defendatu zuen: AEBren eraginpeko 

esparru inperialista eta SESB buru zuen eremu demokratikoa.  

  

Bere doktrinari jarraiki, SESBk Kominform erakundearen sorrera bultzatu zuen, hainbat 

herrialdetako alderdi komunistak biltzeko. Era berean, sobietarren eragin-eremua zabaltzea 

eta Truman doktrinari aurre egiteko asmoa zuen. 

  

Bi blokeen mundua sortu ahala, bloke bateko liderrek emandako pauso bakoitzari beste 

blokekoek erantzuten zieten: AEBk Marshall Plana ezarri zuen Europako mendebaldeari 

laguntzeko, eta SESBk COMECONa jarri zuen bere eraginpeko herrialdeekin ekonomia-

politikak koordinatu eta laguntza-bitartekoak antolatzeko. Halaber, AEBk NATO sortu zuen 

herrialde kapitalisten aliantza militarrak sendotzeko, eta SESBk horixe egin zuen herrialde 

komunistentzat Varsoviako Itunaren bidez. 

  

Piztua zen Gerra Hotza bi herrialdeen eta euren aliatuen artean. Bi eredu ekonomiko, 

politiko eta kulturalen arteko talka izan zen Gerra Hotza, gatazka multzo bat, ez gerra bakar 

bat. Talka horretan ez zen behin ere bi superpotentzien arteko enfrentamendu zuzenik izan, 

biek tentu handiz jokatu baitzuten hori saihesteko. Truman doktrinan defendatu zen bezala, 

aurkariaren ideologiaren aurka borrokan ari zirenei babes ekonomiko eta militarra eman 

zieten, baina zuzenean aurkariaren kontra borroka egin gabe.  
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21. Misilen krisia: Khrustxov-en eta Kennedy-ren arteko gutun-trukea15 

 

Khrustxoven gutuna Kennedyri: 

 

“Lehendakari jauna, zuk eta guk ez dugu orain gerrako korapiloa lotzeko sokaren 

muturretatik tira egin behar; izan ere, zenbat eta gehiago tira, orduan eta indartsuago lotuko 

da korapiloa. Eta baliteke une batean korapilo hori hain estu lotuta egotea, non lotu zuenak 

ere ez duen askatzeko indarrik izango, eta, orduan, korapiloa moztu egin beharko da, eta 

horrek zer ekarriko lukeen ez dut uste zuri azaldu beharrik daukadanik, argi eta garbi 

baitakizu zer-nolako indar beldurgarriak dituzten gure herrialdeek. 

 

Beraz, korapilo hori estutzeko asmorik ez baduzu, eta, beraz, mundua gerra 

termonuklearreko hondamendira kondenatzeko asmorik ez baduzu, sokaren muturretatik 

tiratzen duten indarrak laxatzeaz gain, korapilo hori askatzeko neurriak hartuko ditugu. 

Horretarako prest gaude.” 

 

 Mosku (1962) 

 

Kennedyren erantzuna: 

 

“Lehendakari hori: 

 

Arreta handiz irakurri dut urriaren 26ko zure gutuna, eta poztu egin nau arazoari irtenbidea 

azkar bilatzeko erakutsitako asmoak. Hala ere, lehenik eta behin, bertan behera utzi behar 

zaio Kuban misilak instalatzeari; Nazio Batuek ikuskatuta baliogabetu behar dira Kubako 

eraso-arma guztiak. 

(...) Gutuna irakurri eta haren asmoekin bat eginez, puntu hauek dira nire proposamenaren 

funtsa: 

1. Ados egongo zinateke arma-sistemak Kubatik ateratzeko Nazio Batuek ikuskatuta eta, 

berme egokiekin, ez zenuke Kubara eraso-armarik eta instalaziorik bidaliko.  

2. Gu prest gaude Nazio Batuen bidez akordioak betetzen direla ziurtatzeko, eta, ondorioz, 

orain indarrean dauden blokeo-neurriekin berehala amaitzeko, eta Kubaren aurkako 

inbasiorik ez dela izango ziurtatzeko.” 

Washington (1962)  

                                                
15

 Jatorrizkoak: https://microsites.jfklibrary.org/cmc/oct27/ 
 

https://microsites.jfklibrary.org/cmc/oct27/
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1. Zein dira gutun-trukearen protagonistak? 

 

Batetik, Nikita Khrustxov, Sobietar Batasuneko Alderdi Komunistaren burua eta SESBko 

ministro kontseiluaren presidentea. Garaile atera zen Stalinen heriotzaren ondoren piztu zen 

ondorengotza-lehian eta 1958tik 1964ra SESBko lehendakari izan zen. Bere agintaldian 

Stalinen garaiko barne-purgei azkena eman eta sobietarren bizi-kalitatea hobetzeko asmoa 

azaldu zuen, nahiz eta bere politikek ez zuten arrakasta handirik izan. Nazioarteko politikan 

AEBrekin harremanak hozteko asmoa behin baino gehiagotan adierazi bazuen ere, Gerra 

Hotzeko urterik gatazkatsuenei aurre egitea egokitu zitzaion. 1964an alderdikideek boteretik 

kendu zuten eta Leonid Brezhnev-ek ordezkatu zuen.   

 

Bestetik, John F. Kennedy, AEBko 35. presidentea. 1960an iritsi zen kargura eta hiru urte 

eskas egin zituen agintean. Bere agintaldia kanpo-politikan izandako krisiek markatu zuten: 

Berlingo Harresiaren eraikuntzak, lehen esku-hartzeek Vietnamgo Gerran, eta, bereziki, 

Kubarekin izandako gatazkek. Lehendabizi, 1961ean Cochinos badian Fidel Castroren 

gobernuaren aurkako inbasio-saiakera babestu zuten, baina Kubako indar iraultzaileek 

garaitu zituzten. Hurrengo urtean, Kuban bertan SESBren eta AEBren artean piztu zen 

Kubako Krisialdiaren protagonista nagusietakoa izan zen, Khrustxovekin batera. Dallas-en 

bisita ofizialean zela, tiroz hil zuten 1963an. Heriotza hura erabat argitu gabe geratu zen, 

eta, agian horregatik, Kennedy estatubatuarren ikono bihurtu zen. 

 

2. Zein izan ziren Kubako Krisialdiaren edo Misilen Krisiaren aurrekariak? 

 

1959an Kubako Iraultza gertatu zenetik, AEBren eta Kubaren arteko harremanak oso 

gaiztotuta zeuden. Iraultzak kolokan jarri zituen estatubatuarrek Kuban zituzten interesak, 

eta horrek eredu sozialista AEBren ateetaraino hedatzea zekarren. AEBko gobernuak ezin 

zuen hori jasan, eta, ondorioz, Kennedyren aurreko presidenteak, Eisenhowerrek, Kubaren 

aurkako politika erradikala agindu zuen: blokeo ekonomikoa, talde armatu kontrairaultzaileak 

babestea, espioitza, aireko eta itsasoko espazioak haustea... 

  

Azkenik, uhartearen inbasioa planifikatu zuten. 1961ean, jada Kennedy presidente zela, 

Cochinos badian lehorreratu zen AEBn entrenatutako Kubako disidente-talde bat, baina 

Castroren gobernuak berehala garaitu zituen. Hala ere, estatubatuarrek bigarren inbasioa 

prestatu zuten isilean, baina sobietarren zerbitzu sekretuek asmo haien berri eman zieten 

kubatarrei, misil balistikoak jartzea proposatzearekin batera. 
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3. Zer izan zen Kubako Krisialdia? 

 

Izen hori ematen zaio 1962ko udazkenean Sobiet Batasunak eta Ameriketako Estatu Batuek 

Kuban izan zuten hilabeteko gatazkari. Gerra Hotzeko enfrentamendurik larrienetakoa izan 

zen eta, ziurrenik, bi superpotentzien artean gerra nuklearra gertuen izan zen momentua. 

1962an, Castroren Kubako 

gobernuak eta SESBk gaitasun 

nuklearra zeukaten R-12 eta R-

14 misilak jarri zituzten Kubako 

kostaldean. AEBko zerbitzu 

sekretuek misil horiek aurkitu 

zituztenean piztu zen krisia, eta 

SESBk misilak erretiratu artean 

iraun zuen.  

 

1957an AEBk misilak ezarri 

zituen Turkian. Misil horiek 2.400 

kilometroko irismena zuten, eta, 

beraz, SESBko hiri 

garrantzitsuenetara heldu 

zitezkeen. Kuban misilak 

ezarrita, SESBk mehatxuari erantzun nahi izan zion, eta, era berean, bere aurkariari antzeko 

mehatxua sortu.  

 

1962ko urrian AEBen hegazkin sekretu batek argazkia atera zien sobietarren instalazioei, 

eta Etxe Zurian ohartu ziren ez zela nahikoa zeukaten misilen aurkako alerta-sistema. AEBk 

kargu hartu zien SESBri, baina sobietarrek entzungor egin eta haien asmo sekretuekin 

jarraitu zuten.  

 

Urriaren 22an Kennedyk 17 minutuko hitzaldia eman zuen telebistan herritarrei SESBren 

asmoen berri emateko. Horrez gain, iragarri zuen Kubari blokeoa ezarriko ziotela eta Karibe 

itsasoa armadak zainduko zuela itsasoz eta airez. Bi egun beranduago, Khrustxovek 

erantzun zion blokeoa bera erasotzat hartzen zuela, eta ez zuela onartuko ontzi amerikarrak 

Kubako uretan sartzerik. Itsasontzi sobietarrei Kubara joateko agindu zien, eta 

estatubatuarrekin topo eginez gero ez desbideratzeko. Dena den, ordu batzuk beranduago 

itsasontziei abiadura gutxitzeko agindu zien irtenbideren bat aurkitzeko.  
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Urriaren 24an eta 25ean gerra nuklearrak berehalakoa zirudien. Bi superpotentzien artean 

giroa oso gaiztotua zegoen, eta Kubak ere, bere aurkako inbasioren bat egonez gero, 

AEBren aurkako eraso nuklearra martxan jartzeko eskatu zion SESBri. Hala ere, hilaren 

26an bi presidenteek hasitako gutun-trukeak tentsioa baretzeko balio izan zuen. 

 

4. Zer egiteko izan zuten bi presidenteek krisi hartan? 

 

Gutunek erakusten dute bi presidenteek tentsioa baretu nahi izan zutela. Biek ala biek 

galtzeko gehiago zuten irabazteko baino, eta, ondorioz, presioei aurre egin eta egoera 

konpontzen saiatu ziren. 

 

Khrustxovek idatzi zuen lehen gutuna, bakerako deia eginez, eta Kennedyk ere bide beretik 

erantzun zion. Laster hasi ziren negoziazioak: estatubatuarrek Kubatik misilak kendu nahi 

zituzten, eta prest zeuden Kubaren aurkako inbasio-mehatxua eteteko; sobietarrek, aldiz, 

haien aliatua zen Kubaren segurtasuna bermatzeaz gain, AEBri eskatu zien Turkiako eta 

Italiako misilak erretiratzeko, SESBk ere Kubakoak erretiratuko zituela-eta. 

 

Azkenean, gutxieneko adostasuna lortu zuten, eta alde bakoitzak bere buruari aitortu zion 

meritua. Dena den, Gerra Hotzak aurrera egin zuen, nahiz eta zuzeneko borrokak saihesten 

saiatu. 

 

5. Zer izan zen krisiaren ondorioz sortu zen telefono gorria? 

 

1963ko ekainaren 20an, hau da, krisia amaitu eta urtebete baino gutxiagora, Moskuren eta 

Washingtonen artean abian jarri zen komunikazio-linea zuzena izan zen. Kubako krisian 

komunikazio-faltak gerra nuklearra eragin zuen ia-ia, eta halakorik ez errepikatzeko sortu 

zuten komunikatzeko bide hura. 

 

Telefono gorria kazetariek asmatutako kontzeptua da, ez baitzen ez telefonoa eta ezta 

gorria ere; mezu idatziak bidaltzeko telegrafoa zen, idatziz ahoz baino gaizki-ulertu gutxiago 

izango zirelakoan. Dena den, aurrerago telefonoa, satelite bidezko komunikazioa eta faxa 

ere erabili zituzten.  

 

Tentsioa asko handitzen zenean erabiltzeko sortu zuten, eta gerora etorri ziren gatazketan 

ere erabili zuten. Gaur egun ere erabiltzen dira haren antzeko komunikatzeko bideak.  
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22. Israelen Independentzia Aldarrikapena 

 

“Eretz-Israel [Israelgo lurraldea] judu-herriaren sorlekua da. Hemen sortu zuen bere 

nortasun espirituala, erlijiosoa eta nazionala. Hemen lortu zuen lehendabizikoz estatua, eta 

sortu zuen esanahi nazional eta unibertsalez betetako kultura. Hemen idatzi zuen Liburuen 

Liburua, eta hemendik eman zion munduari. 

 

Palestinatik erbesteratuta, judu-herria lurrari leial izan zen diasporan ibili arren, eta etengabe 

egiten zuen otoitz itzuli eta nazioa askatzearen alde. 

 

Lotura historiko horrek bultzatuta, juduak mendeetan zehar borrokatu ziren arbasoen 

lurraldera itzuli eta estatu-kategoria berreskuratzeko. Azken hamarkadetan, oldeka itzuli 

dira. Basamortua biziberritu zuten, hizkuntza berpiztu zuten, hiriak eta herriak eraiki zituzten 

eta etengabe hazten ari zen komunitate indartsua ezarri zuten, bizitza ekonomiko eta 

kultural propioa zuena. Bakea bilatu zuten, baina beren burua defendatzeko prestatu ziren. 

Aurrerapenaren abantailak ekarri zizkieten herritar guztiei. (...) 

 

Nazien holokaustoak, Europan milioika judu lurperatu zituenak, estatu judua berrezartzeko 

premia erakutsi zuen beste behin ere. Herri juduari estatua sortzeko ateak irekita, herri judua 

beste nazioen parekoa izango litzateke eta juduek aberrigabe egoteari utziko liokete. 

 

Europako hondamenditik bizirik atera zirenek, bai eta beste lurralde batzuetako juduek ere, 

bizimodu duinerako, askatasunerako eta lanerako eskubidea aldarrikatu dute, eta arriskuez, 

sufrimenduez eta oztopoez kexarik egin gabe, Palestinara sartzeko ahalegin nekaezina egin 

dute. (...) 

 

1947ko azaroaren 29an, Nazio Batuen Batzar Nagusiak Palestinan estatu judu 

independente bat ezartzearen aldeko ebazpena onartu zuen, eta herritarrei dei egin zien 

plana abian jartzeko beharrezko neurriak har zitzaten. (...) 

 

Beraz, Kontseilu Nazionaleko kideok, Palestinako komunitate juduaren eta munduko 

mugimendu sionistaren ordezkari garenok, bilera solemne batean gaude hemen, 

Palestinaren gaineko Mandatu Britainiarra amaitzen den egunean, eta herri juduaren 

eskubide natural eta historikoari jarraiki, hala nola Nazio Batuen Batzar Nagusiaren 

ebazpenari, aldarrikatzen dugu Israel izena izango duen estatu judua Palestinan ezartzea. 

(...) 

Tel Aviv (1948)  
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1. Nola egin zen Independentzia Aldarrikapena? 

 

1948ko maiatzaren 14an David Ben-Gurion Israelgo lehen ministro izango zenak irakurri 

zuen Tel Aviveko Arte Museoan. Maiatzaren 14a Palestinaren gaineko Mandatu 

Britainiarraren amaiera-egunaren bezpera zen; izan ere, maiatzaren 15a sabbat eguna izan 

baitzen, juduen egun sakratua. 

 

David Ben-Gurion sionisten burua zen, eta nazioarteko komunitatearen babesa zuen, AEBk, 

SESBk eta Europako herrialde garrantzitsuenek Israelen sorrera babestu baitzuten; aldiz, 

aurka zituen inguruko herrialde arabiarrak. Dena den, Ben-Gurionek eta sionistek Israel 

azkar errekonozitzea nahi zuten, baina independentzia aldarrikatu eta biharamunean Gerra 

Arabiar Israeldarra piztu zen.  

 

Independentziaren ondoren, Ben-Gurionek 15 urte egin zituen Israelgo lehen ministro 

(tartean urtebeteko etenaldia egin zuen kibbutz batera erretiratzeko), eta haren agintaldian 

ezarri ziren egungo Israelgo estatuaren zimenduak. Horregatik, Ben-Gurion hartzen da 

Israel modernoaren aitatzat. 

 

Aldarrikapenaren biharamunean sortu zen Israelgo estatua. Gaur egun Independentzia 

Eguna ospatzen da Israelen, urteko egun seinalatu bat; palestinarrek, aldiz,  egun berean 

Nakba oroitzen dute, hondamendiaren eguna. 

 

2. Zer aurrekari izan zituen aldarrikapenak?  

 

Hainbat erakunde sionistak izan zuten Palestinan herrialde judua sortzeko asmoa XIX. 

mendeaz geroztik. Juduak lehenagotik ziren gutxiengo garrantzitsua Palestinan, baina haien 

aurka Europan eta Afrikako iparraldean izandako eraso bortitzen ondorioz Ekialde Hurbilera 

migratu behar izan zuten. Halaber, XIX. mendearen bukaeran sionismoa sortu zen. Theodor 

Herzl buru zuen mugimendu politiko berri hark juduak "lurralde santura" masiboki migratzea 

bultzatu zuen, estatu judua sortzeko. Horiek horrela, juduak Palestinako populazioaren % 5 

baino gutxiago izatetik % 30 baino gehiago izatera igaro ziren 1880-1947 bitartean. 

 

1917an gobernu britainiarrak Balfour Adierazpena eman zuen argitara, zeinaren arabera 

Britainiako gobernuak sionistak babesten zituen eta helburuak lortzen ahaleginduko zela 

zioen. Juduen eskabideak babesten zituen adierazpenak, baina zehaztapen handirik eman 

gabe. 
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Dena den, I. Mundu Gerraren ondoren Otomandar Inperioa desegitearen ondorioz, lur haiek 

Erresuma Batuaren eskuetara pasa ziren, eta Palestinako Britainiar Mandatua izenez 

ezagutzen den lurraldea sortu zen. 1936tik aurrera arabiarren altxamenduak izan ziren 

britainiar okupazioaren aurka eta, bereziki, juduen gero eta presentzia handiagoaren aurka. 

Protesta eta altxamendu horiekin bukatzeko Peel Batzordea sortu zuen gobernu 

britainiarrak, eta batzordeak Mandatua bi estatutan banatzea proposatu zuen: bat judua eta 

bestea arabiarra. Hala ere, asmoak ez ziren gauzatu Britainia Handiko gobernuak proiektua 

ez zela bideragarria ikusi zuelako. 

 

II. Mundu Gerraren ondoren giroa oso gaiztotuta zegoen, eta Erresuma Batuak Nazio Batuei 

eskatu zien arazoa konpontzen laguntzeko. Nazio Batuek 181. ebazpena onartu zuten 

egoera bideratzeko 1947ko azaroaren 29an: Palestina estatu arabiar eta judu 

independenteetan banatuko zatekeen, eta Jerusalem, ostera, nazioarteko erakundeen 

administraziopean. Bozketan, 33 herrialdek alde bozkatu zuten (AEBk eta SESBk tartean) 

eta 13k aurka (arabiar eta musulman guztiek). Lurraldearen % 56 juduen esku uzten zuen 

ebazpenak eta ordurako bertan bizi ziren juduen % 82 estatu hipotetiko horren mugen 

barruan zeudekeen. Juduen gehiengoak begi onez ikusi zuen proiektua; ez, aldiz, 

arabiarrek.  

 

Ebazpenak epemuga ezarri zion Erresuma Batuari lurraldea uzteko (beranduenera, 1948ko 

urriaren 1a) eta bi hilabete baino lehenago bi estatu berrien sorrera aurreikusten zuen. 

Ebazpena onartuta, sionistak estatu judu berriaren aldarrikapen-testua prestatzen hasi ziren 

britainiarrek alde egiten zutenerako. 

 

3. Zer ondorio izan zituen adierazpenak? 

 

Azaroan Nazio Batuek 181. ebazpena onartu zutenetik, enfrentamenduak gero eta 

ohikoagoak ziren juduen eta arabiarren artean. Urte erdi iraun zuen Mandatu Garaiko Gerra 

Zibila deituriko gatazkak, eta Palestinako juduek eta arabiarrek elkarren aurka borrokan 

jardun zuten Erresuma Batuak, indar okupatzaileak, ez baitzuen ezer egiten giroa baretzeko. 

 

Hala ere, giroa are gehiago gaiztotu zen Independentzia Aldarrikapenaren biharamunean, 

herrialde arabiar batzuk ez baitzuten Israelen sorrera onartu eta, ondorioz, Liga Arabiarrak 

gerra deklaratu baitzion Israel sortu berriari. Siria, Libano, Egipto, Irak eta Transjordaniak 

deklaratu zuten gerra, Yemen, Saudi Arabia eta Libiako boluntarioen laguntzarekin. Gerrak 

15 hilabete iraun zuen (Nazio Batuek bultzatutako hainbat su-eten tartean), eta Israel erraz 

nagusitu zitzaion herrialde arabiarren aliantzari. Estatu juduak armistizioak sinatu zituen 
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aurkari guztiekin eta hiru ondorio nagusi utzi zituzten itun horiek: batetik, 181. ebazpenak 

aurreikusten zuen estatu arabiarra sortzea baztertu egin zen behin-behinean; bestetik, 

Israelek Nazio Batuen ebazpenak juduentzat aurreikusten zuen lurraldea baino % 26 

gehiago eskuratu zuen, arabiarrentzat izan beharreko lurrak okupatuta; eta, azkenik, 

arabiarren kontrolpean geratu ziren lurraldeak, Gaza eta Zisjordania, Egipto eta 

Transjordaniaren administraziopean geratu ziren, hurrenez hurren. 

  

4. Adierazpenak izan zuen epe luzeko ondoriorik? 

 

II. Mundu Gerraren osteko gatazka luzeena hasi zen Israelgo estatua sortu eta Palestina 

banatzean. Mendebaldeko herrialdeek, juduekin II. Mundu Gerran gertatutakoa ikusita, 

behin betiko konpondu nahi izan zuten "juduen auzia". Aitzitik, hartutako erabakiek arazo bat 

konpondu beharrean beste arazo larriago bat sortu zuten. 

  

Aipatutako 1948ko gerraz gain, gatazka asko izan zituen Israelek inguruko herrialdeekin eta 

Palestinako arabiarrekin: Suez-eko Gerra, Sei Eguneko Gerra, Yom Kippur Gerra, Libanoko 

Gerrak, Lehenengo eta Bigarren Intifadak, Gazako gatazkak… 

  

Azken hamarkadetan, auzokideekin harremanak hobetu ditu, bereziki botere ekonomiko eta 

militarrak limurtuta. Hala, egun bake-itunak eta harreman egonkorrak ditu Egipto eta 

Jordaniarekin. Libanorekin eta Siriarekin ez dago horrelakorik, ez batak eta ez besteak ez 

baitute Israel estatu gisa onartzen; hala ere, su-etenak adostu dituzte borrokak saihesteko. 

  

Egun, arazo larriena Palestinako arabiarrek dute. Israelen sorreratik izandako gatazka 

guztien ondorioz, Israelek gero eta lur-eremu zabalagoa du kontrolpean, eta arabiarrek ezin 

dute bizimodua eta jardun ekonomikoa aurrera atera. Gaza bi milioi pertsona baino gehiago 

hartzen dituen aire zabaleko kartzela handi bat da (Gipuzkoaren bostena baino txikiagoa), 

eta Zisjordania, juduen asentamenduen ondorioz,  inolako lur-jarraikortasunik gabeko 

lurraldea. Egoera horri inguruko herrialdeetan sakabanatutako ehunka mila errefuxiatu 

palestinarren auzia gehituz gero, epe laburrera oso irtenbide zaileko gatazka dela esan 

daiteke.  
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