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 [L ABURPENA. [Jatorriz “Ilustrazioan” deitu izan zen hartan loretu zen, osorik loretu ere, 

batasun intelektualaren ametsa, hau da XVII. eta XVIII. mendeetan zehar hedatu zen 

gogoaren Ikaroren bidaia. Giza aurrerakuntzaren eta giza eskubideen menera dagoen 

jakintza sekularra izan da, izan ere, zibilizazioari Mendebalak egin dion ekarpen handiena. 

Horrela, hasiera eman zion mundu osorako izango zen aro moderno honi. Guztiok gara 

iraultza intelektual horren oinordekoak, baina gero porrot egin zuen.]  



XARMA JONIARRAREN BILA  

Argien Mendeari bukaera jakin bat ematekotan, frantziar iraultzarekin 

bukatu zela esan daiteke, eta Argien Mendearekin batera garai historiko 

hartan sustaturiko balioak ere galdu edo lausotu egin ziren. 

Erromantizismoak balio berriak ekarri zituen, estetika berri baten eskura. 

Baina hori iritsi baino lehen, Arrazoia goraipatu zuten Argien Mendeko 

pentsalariek; izan ere, Arrazoiaren Aroa ere deitu izan zaio Argien 

Mendeari. Baina gero Erromantizismoak Arrazoiaren ideala bazter utzi 

zuen eta giza izaeran hain garrantzitsuak diren sentipen eta emozioak 

aldarrikatu zituen ordez. Hortaz, Argien Mendearen filosofoen ideal 

arrazionalistari uko egin zioten pentsalari erromantikoek, eta horrekin 

batera, ezagutzaren batasunari ere. Giza izaera edo giza natura ezagutzea 

zen XVIII. mendeko filosofo eta zientzialarien azken helburua; azken 

batean, naturaren gailurrean ikusten zutenez gizakia, uste zuten natura 

ezagutzeko jorraturiko bide emankor beretik joan beharko liratekeela 

gizakia ere ezagutzeko. Baina Arrazoiaren gainbeherak eta sentipenen 

goratzeak, natur zientzietatik urrundu zituzten gizakiarekin zerikusia 

zuten kontuak; aurrerantzean, elkarrengandik urrun gelditu ziren batetik 

giza izaeraren inguruko ikasketak eta, oro har, giza zientziak deitzen 

ditugunak, eta bestetik natur zientziak. 

Hori horrela, hurrengo berrehun urteotan bide desberdinak urratu dituzte 

bi arlo nagusi horiek. Jakina, hori, ez da ona izan, eta ezagutzaren batasuna 

berreskuratzearen alde agertu dira hogeigarren mendearen itzal handikoak 

izan diren zenbait intelektual. Besteak beste, Edward O. Wilson entomologo 

estatubatuarra izan da argien eta ozenen mintzatu direnetakoa. Consilience 

bere maisulanean garatu ditu kontu honi buruzko ideia nagusiak. Wilsonek 

ezagutzaren oinarrizko batasunaren alde egiten du eta deitoratu egiten du 

ezagutzaren zatiketa. Holton zientziaren historigileak xarma joniar deitu 

zion ezagutzaren edo zientziaren batasunaren idealari, eta horrexen bila 

dabil Wilson. Unibertsoaren taxua azaltzen duten natur arau oinarrizkoak 

ezagutzeko asmo baikorra da xarma joniar izeneko hori. 

 

Joan den hamarkadan, xarma joniarra aldarrikatzen duten pentsalarien 

zirkuluetan hirugarren kultura izena erabiltzen hasi zen, gizakia bera eta 

gizakiaren ingurua ezagutzeko eta ulertzeko era berria izendatzeko. Orain 

hirugarren kultura esaten diogu natur zientzietan sortu eta garatu diren 

metodo eta teknikak erabiliz, humanitate deituriko disziplinen alorrera 



orain arte mugatuak egon diren gaiak aztertzeko bide berriari; bere 

bitartez, Erromantizismoarekin batera sortu ziren bi kulturen -zientzien eta 

letrenarteko amildegian zubi sendoa eraiki eta bi lurraldeak gobernu 

intelektual bakarrera ekarri nahi ditugu. 

Hurrengo paragrafoetan azalduko ditut hainbat adibide, diodanaz ondo 

jabetu dadin irakurlea. Adibide hauen bitartez azaldu nahi dut natur 

zientzien eta letren arteko sinergiak nola gerta daitezkeen eta zein handia 

den uztardura horrek duen ahalmena.  

HIZKUNZ IKERKETAK 

Kognizio-zientziekin duen harreman zuzenagatik, hizkuntzalaritza gero eta 

hurbilago dago zientzia esperimentaletatik. Ezagunak dira, esate baterako, 

hizkuntaren gogo-prozesamenduaren azterketarako erabiltzen diren 

neurozientzietan garaturiko teknikak. Erresonantzia magnetiko 

nuklearraren bidez lorturiko irudiak eta irudi horien azterketa 

matematikoak balio handiko informazioa eman digu alor horretan. Hain 

ezagunak izan gabe, oso interesgarriak dira hizkuntzen eboluzioari buruz 

egin diren ikerketak ere. Bizidunen eboluzioa aztertzeko erabilitako eredu 

berdinak edo antzekoak erabiltzen dira hizkuntzen eboluzioa ikertzeko. 

Bizidunen eboluzioan aspaldiko lehian dauden eredu gradualista eta eredu 

saltazionista erkatu dira hizkuntz familia zenbaiten dibertsifikazio eta 

bilakaera deskribatzeko, eta lortutako emaitzen arabera, saltoka 

dibertsifikatu dira hizkuntzak; hau da, zatiketaren hasierako uneetan oso 

arin bereizten dira leinu beretik sortzen diren hizkuntzak, baina gero, 

zatitu ondoren, askoz motelago doaz aldatzen hizkunzta sortu berriak. 

Bestalde, eskualde jakin batean dagoen hizkuntz aniztasunean geografiak 

zer nolako eragina duen ere aztertu izan da metodo matematikoak erabiliz, 

eta beste kultur osagai batzuekin gertatzen den bezala, eskualde baten 

ekialde-mendebalde ardatzaren arabera zabalak diren herrietan, hizkuntza 

aniztasun gutxiago dago ipar-hego ardatzean luzeagoak diren eskualdeetan 

baino. Giza mugimenduak errazago gertatzen dira ekialde-mendebalde 

ardatzean eta horrek errazten du kultur homogeneizatzea. Aurkakoa 

gertatzen da ordea ipar-hego ardatzean luzeak diren eskualdeetan. 

  



 

ERLIJIOAK 

Erlijioak -eta erlijioek- natur zientzietako ikertzaileen jakin mina erakarri 

dute aspaldidanik. Erlijioari dagokionez, hau da jaungoiko batean edo 

batzuetan, edo espirituetan, sinisteak gizakioi dakarzkigun onurak aztertu 

dituzte giza eboluzioan aditu diren zenbaitzuek, eta sinismenetarako 

neurona-zirkuitu bereziak ote ditugun ere baloratu dute beste zenbaitek. 

Erlijioak sortzeko eta dibertsifikatzeko egon daitezkeen arrazoiak ere ikertu 

izan dira. Adibide gisa, esan dezagun ikerlan batean lorturiko emaitzen 

arabera, harreman estua dagoela eskualde batean dagoen erlijio-

aniztasunaren eta gaixotasun-kopuruaren artean. Lana egin dutenen 

arabera, erlijioak erkidegoa edo komunitatea definitzen laguntzen du eta 

horrek esan nahi du harreman gehienak erlijio-taldearen barruan gertatzen 

direla; horrela, beste erlijio bateko jendearekin harreman urriagoak 

mantentzen dira eta gaixotasun larrienak kanpotik etorri ohi direnez, 

erlijioak bete dezake hezi edo mugaren zeregina. Hemen ere, matematikoak 

izan dira erabilitako tresnak. 

 

ETIKA 

Etikaren ikasketek beste ikuspegi bat hartu ahal izango dute 

neurozientzien alorrean azken urteotan egin diren aurrerakuntzei 

esker. Disziplina horren historia luzea izan arren, duela gutxi arte ezin 

izan dira aztertu erabaki moralen oinarri neurologikoak, ez behintzat 

gutxieneko zehaztasun batez. Biologia molekularrak batetik, eta 

garunaren anatomia irudikatzeko garatu diren teknikek bestetik, 

ekarpen garrantzitsua egin diote erabaki moralen oinarrien ezagutzari. 

Esate baterako, joan den hamarkadan ikasi dugu bestelako betekizunak 

dituen mezulari kimiko batek -oxitozinak- etnozentrismoa areagotu 

egiten duela.  

Bestalde, epai moralen oinarri neurologikoa gero eta hobeto ezagutzen 

dugu. Esate baterako, identifikatzen hasiak gara zeintzuk diren erabaki 

moralak aukeratzean aktibatzen diren garunaren gune nagusiak. Eta 

beste maila batean, ikasia dugu oinarri neuronal ezaguna duela 

erabakiak hartzerakoan irizpide deontologiko edo utilitaristetara 



jotzeak ere. Hortaz, gero eta hobeto ezagutzen goaz altruismorako 

joeraren oinarri neurofisiologikoa ere. Garun-azaleko intsularen 

aktibazio maila desberdina da gizaki bakoitzak duen 

berdintasunarekiko atxekimenduaren arabera. 

JOKAERA-EKONOMIA 

Eta moralarekin zerikusi zuzena duen ekonomian ere, aurkikuntza 

interesgarriak egin dira azken hamarkadan. Ekonomian gero eta garrantzi 

gehiago ematen zaio gizabanakoen portaerari; izan ere, ingeleraz 

behavioural economics (jokamolde-ekonomia) berba sortu dute pertsonen 

erabaki ekonomikoak ulertzeko eta erabaki horiek sistema ekonomikoan 

duten eragina ezagutzeko garatu den azpidisziplina izendatzeko. Bada, 

ezagutzen hasiak gara erabaki horien oinarrian dauden garuneko egiturak 

eta gogo-prozesuak.  

 

Adibidez, gizaki batzuek beste batzuek baino errazago hartzen dituzte 

arriskuak, eta jokaera desberdin horien oinarrian neurona-arkitektura 

desberdina dago. Hortaz, anatomiak eta bere menpe dagoen funtzioak 

baldintzatzen dute, neurri batean bederen, arriskuak hartzeko edo ez 

hartzeko joera. Bestalde, ez ditugu gustuko gizabanakoen arteko 

desberdintasunak eta gustuko ez edukitze horrek ere badu oinarri 

neurologiko jakin bat; noski, gizabanako guztiak ez gara berdinak kontu 

horri dagokionez ere. Eta beste eremu batean, merkatuetan aritzeak 

eskakizun moralak lausotu egiten dituela frogatu dute esperimentuen 

bitartez. 

Letrak eta artea 

Historia disziplinak aspalditik erabiltzen ditu natur zientzien eremuko 

teknika eta metodoak. Soberan ezagunak dira, esaterako, datazioak egiteko 

erabiltzen diren teknika isotopikoak. Baina azken urteotan zabaldu da 

natur zientzietako metodologiaren erabilera alor horretan. Egun datuak 

biltzeko eta lantzeko dugun gaitasunari esker jakin ahal izan dugu 

harreman zuzena egon dela Txinako historian zeharreko klima eta gerren 

artean, hozteek iparraldeko herrien inbasioak ekartzen baitzituzten. 

Beste alde batetik, herri-literatura eta herrien historiaren artean dauden 

harreman konplexuak aztertu dituzte azken urteotan. Erromatarrek 



Britaniara eraman zituzten gerlari sarmatarrek euren arrasto genetikoa 

utzi zuten Ingalaterrako jendearengan eta, horrez gain, baliteke Arturo 

erregearen elezaharra ere Kaukasotik Ingalaterrara eraman izana. 

Azterketa mota horrek, giza populazioen migrazioei buruzko informazioa 

aberats dezake, adierazle genetikoez gain kultur osagaiak ere barne har 

baitaitezke. 

 

Mundu osoko ipuinetako protagonista neska edo emakume gaztea 

denean, ezaugarri berdinak edo oso antzekoak erakusten dituzte ipuin 

guztietan, eta ezaugarri horiek bat datoz bere ugaltze ahalmen 

goreneko egoeran dagoen emakume baten ezaugarri fisikoekin; gainera, 

seme-alabak aurrera ateratzeko egokienak diren ezaugarriak hobesten 

ditu bere balizko bikotekidearengan. Hortaz, eredu biologikotzat har 

daitezke pertsonaiak, moldatze balio handia duten ezaugarrien eredu, 

hain zuzen ere. Horregatik, aintzineko eta industraliazio aurreko 

gizarteko gizabanakoen pentsamolde eta bizimoduak karakterizatzen 

lagun dezake estereotipo literarioen azterketa honek. 

Taiwan uhartean egindako beste ikerketa batean aurkitu dute kanta 

herrikoien aldaera desberdinen arteko aldea eta hizkuntza-aldaeren 

artekoa, aldaera genetikoen artekoa baino handiagoak direla; ondorio 

interesgarria atera dute emaitza horretatik: geneak izan gabe, kultur 

osagaiak dira herrien konfigurazioa antolatzen dutenak. Gainera, 

herrietako historia ezagutzeko, osagai genetikoa ez da aztertu behar 

den ondare bakarra, osagai kulturalak ere oso garrantzitsuak baitira. 

Europa osoan dagoen herri-ipuin baten aldaera guztiak aztertu dituzte 

beste ikerlan batean, eta populazioen genetikan erabiltzen diren 

teknika berberak erabili dituzte. Oso interesgarriak izan dira 

aurkitutako emaitzak: geografia da ipuinen aldaerak gehien anizkoiztu 

dituen eragilea; geografiaren atzean, talde etnolinguistikoa da bigarren 

eragilea, baina hizkuntza bera ez da hain garrantzitsua, hirugarrenik 

kokatuta baitago azken hau. Zenbait zientzialariren arabera, 

gizabanakoarekin batera giza taldea ere bada hautespen unitatea gure 

espeziearen eboluzioan; hori dela eta, giza taldea definitzen duten 

kultur osagaiak oso garrantzitsuak dira, beren menpe baitago denboran 

zeharreko taldearen jarraikortasuna eta, horregatik, kultur osagaien 

denboran zeharreko bilakaera ikertzeak balio handiko informazioa 



eskain dezake giza populazioen dinamika ulertze aldera. Zehazki, 

kultur osagaien aldaketez eta hedapenez ari naiz. 

 

Kultura 

Aspalditik pentsatu da giza talde handietan kultur aurrerakuntza errazago 

eta arinago gertatzen dela talde txikietan baino. Izan ere, gizabanakoen 

arteko elkarrekintzak eta harreman sareak oso garrantzitsuak dira ideiak 

trukatzeko. Bada, duela gutxi, indartu egin da hipotesi hori esperimentuen 

bitartez. Esperimentu horien emaitzen arabera, kultur osagaiak errazago 

transmititzen dira talde handietan talde txikietan baino, eta elementuak 

errazago galtzen dira talde txikietan. Horren ondorioz, kultur osagai 

gehiago metatzen dira talde handietan eta kultur bilakaera arinago 

gertatzen da. 

Azkenik, ez dut aipatu gabe utzi nahi azken urteotan eboluzionismoaren 

esparruan zabaltzen ari den adigi garrantzitsu bat. Gene- eta kultur 

koeboluzioaz ari naiz. Kultur eta gene-koeboluzioaren osagairik 

esanguratsuena kulturak eboluzioan duen eragina da edo, bestela esanda, 

kulturak giza espeziearen eboluzio biologikoa baldintzatzen du. Geratera 

hori bistakoa da zenbait janariren erabilera eta digestioari dagokionez, 

baina horiek ez dira koeboluzio horren adibide edo adierazle bakarrak. 

Judutar ashkenazien ahalmen intelektuala bide da koeboluzio horren beste 

adibide bat, eta hemeretzigarren mendetik aurrera hedatzen ari den 

demografia-trantsizioa, beste bat. Hiru adibide hauetan ikus daiteke kultur 

osagai baten eraginaren ondorioz aldaketa genetikoak gerta daitezkeela edo 

gertatutako kultur transmisioak espeziearen eboluzioan eragina izango 

duen demografiaren aldaketa ekarri duela. 

 

Azken hitza 

Hona ekarri ditudan kasuak adibide batzuk baino ez dira. Testu honi ez 

diot eman nahi izan hari jakin bat, eta arlo desberdinetatik hartutako 

adibide solteak erabili nahi izan ditut. Desberdinak dira, bai, baina 

denak dira jokaera baten erakusleak, alegia giza eta natur zientzien 

arteko zubiak edo harremanak gero eta ugariagoak eta gero eta 

indartsuagoak direla. Seguraki luzea izango den bide baten hasieran 

baino ez gaude, baina garrantzi handikoa da hau guztia. Giza 

zientzietan natur zientzien metodologia gero eta gehiago erabiltzen 



bada edo, beste era batera esanda, natur zientzietan giza zientzientzat 

garrantzitsuak diren gaiak aztertzen hasten badira, estutuz joango da 

igaro den mendearen erdi aldera C. P. Snowek definitu zituen bi 

kulturen arteko arraila eta, azkenean, errealitate bihurtuko da xarma 

joniarra, Argien Mendearen amets intelektuala. 


