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Aipatu	nuen	aurreko	batean1	gaur	egungo	estetika	filosofikoan,	artea	eta	
estetika	bi	gauza	ezberdin	gisa	har	tzen	direla.	Teoria	estetikoak	aldatuz	joan	
dira	azkenengo	urte	hauetan.	Artearena,	teoria	estetiko	filosofikoak	azter	di-
tzakeen	esparruen	arteko	bat	baino	ez	dela	ere	esaten	nuen	(interesgarrieneta-
riko	 bat	 seguruenik,	 baina	 bat	 besteen	 artean).	 Ingurumenaren	 estetikaren	
banderadun	den	Alen	Carlsonen	lana	ezberdintasun	hori	ongi	ikusteko	adibi-
de	ona	dela	aipa	tzen	nuen	orduan.

Ingurumenaren	estetikak	dituen	aspektu	interesgarrien	artean	dago,	duda-
rik	gabe,	estetikaren	eremu	teorikoa	artearen	er	tzetatik	harago	eramatea.	Eta	
horrela,	estetikaren	kon	tzeptua	bera,	era	egokiago	batean	uler	tzeko	moduan	
ipin	tzen	digu.	Baina	ingurumenaren	estetikaren	mugen	barruan	(gizakiak	na-
turarekiko	dituen	harreman	estetikoak	azter	tzean)	gerta	daiteke	paisaia	eta	in-
gurumen	naturala	 ikerketa	objektuaren	arreta	erabatekoa	izatea.	Eta	horrela,	
lehenago	arteak	teoriarengan	zuen	eragin	i	tsugarriaren	an	tzeko	zerbaiten	au-
rrean	egongo	ginateke	berriz	ere.	Horregatik	da	hain	garran	tzi	tsua	artearen	er-
tzetatik	harago	abia	tzerakoan,	bidearen	muturreraino	iristea.	Eta	horrek	izan	
behar	du	eguneroko	estetikaren	(aurrerantzean	EE)	eginbeharretako	bat.

Egon	 badaudelako	 naturarekin,	 paisaiarekin,	 edo	 artearen	 estetikarekin	
zerikusi	 handirik	 ez	 daukaten	 gauza	 asko,	 baina	 estetikaren	 eremuaren	 ba-
rruan	kokatu	beharko	genituzkeenak.	Eta	hori,	hain	zuzen	ere,	egunerokota-
sunean,	objektuekin	eta	giroarekin	gizakiok	ditugun	harremanetan	estetikak	
paper	garran	tzi	tsua	joka	tzen	duelako.	Hau	egun	askok	defenda	tzen	duten	zer-
bait	da,	eta	baita	teoria	estetikoaren	aurrerapenaren	sintoma	ere.	Eguneroko	
estetika	horren	teoriaren	hedaduran	ez	dago	objektu	pribilegiatu	bat	bakarrik	
(arte	lanak,	natura,	eta	abar),	baizik	eta	estetikaren	ikuspegitik	azter	daitezkeen	
objektu	ezberdin	ugari.	Askoz	ere	zabalagoa	eta	oinarrizkoagoa	den	zerbaite-
kin	gabil	tza	gaur	egungo	ikuspuntu	horretan.	Eta	zabaltasun	horrek	benetan	
oinarrizko	 aspektuetara	 eraman	 behar	 gaitu,	 arazo	 berriak	 sortuz	 eta	 arazo	
zahar	asko,	bide	batez,	sun	tsituz.

1	 GOGOA,	8(2):	257-258.
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Yosemiteko	parke	naturaleko	ur-jauzi	erraldoi,	Amazoniako	oihan	muga-
rik	gabeko,	Rembrandten	margo	edo	Beethovenen	sinfonietatik	at,	eguneroko	
esperien	tzia	arruntean	bizi	ditugun	fenomeno	askoren	artean	estetika	filoso-
fikorako	adibide	onak	ere	aurki	di	tzakegu.	Horren	kontu	eman	dute	azkenen-
go	urteetan	ingurumen	estetikaren	gorakadarekin	batera	(batera,	baina	beste	
ildo	batetik),	eguneroko	estetika	lan	tzen	hasi	diren	beste	ikerlari	askok.	Ho-
rren	 adibide	 on	 eta	 ezberdinak	 dira	 Jonathan	 Smithek	 eta	 Andrew	 Lightek	
argitaratutako	The Aesthetics of Everyday Life, edo Katia	Mandoki	mexikarrak	
ida	tzitako	lan	ezberdinak Estética Cotidiana edo	Prosaica titulupean.	Eta	esan	
beharra	dago,	 sortu	berria	den	eremu	honetan	 izen	bat	nabarmendu	behar	
dugula:	Yuriko	Saito,	azkenengo	urteetan	lan	asko	egin	baitu	honen	inguruan	
Japoniako	kulturaren	analisitik	abiatuz.

Yuriko	Saitoren	kokaera	kultural	eta	teorikoa	eskuartean	daukan	projek-
tua	aurrera	eramateko	guztiz	aproposa	dela	dirudi.	Alde	batetik,	Tokion	ikasi	
zuen	 filosofia	 (tradizio	 mendebaldekoan),	 eta	 geroago	 naturaren	 apreziazio	
estetikoari	buruz	egin	zuen	doktorego	 tesia	Estatu	Batuetako	Wisconsineko	
uniber	tsitatean.	Beste	aldetik,	bere	jatorri	kulturala	Japonian	izateak	pribile-
giozko	perspektiban	jar	tzen	du	zen	tzu	batean,	mendebaldeko	tradizio	artis-
tiko	 eta	 estetikoak,	 historian	 zehar,	 arte	 ederren	 eta	 eskulangin	tzen	 artean	
sortu	duen	mozketa	zorro	tza	ez	delako	hain	gogorra	izan	ekialdeko	kulture-
tan,	eta	konkretuki	Japonian.	Zen	tzu	batean	ez	dela	existitu	esan	dezakegu.	
Saito	urteetan	zehar	japoniar	kulturaren	estetikaren	ikerlari	eta	horren	irakas-
le	 izan	 da	 Rhode Island School of Design	 izenekoan.	 Modu	 kritiko	 eta	 anali-
tikoan	egin	du	 lan	hori.	Eta	badirudi	kultura	horretan	aurkitu	 izan	dituela	
adibide	ugari	 eta	onak,	hainbat	urtetan	 zehar	 ingurumenaren	apreziaziotik	
egunerokotasunaren	estetikaren	esparrura	iristeko.	Liburu	honetan	aurkezten	
dizkigu	urte	horietan	egindako	ibilbidearen	emai	tzak.	Beraz,	artetik	atera	eta	
ingurumen	naturalaren	estetikara	doan	bidetik	abiatuz,	egunerokotasunaren	
aspektu	estetikoetara	iristen	den	ibilbide	baten	aurrean	gaude.

Everyday Aesthetics	titulopean	EEra	hurbilketa	egiten	du.	Egileak	liburua-
ren	amaieran	ohartarazten	digun	moduan,	lanaren	helburua	ez	da	hori	baino:	
gaira	sarrera	ona	egitea.	Liburua	sarrera	batez,	bost	kapituluz	eta	konlusio	ba-
tez	osatuta	dago.	Saitok	hi	tzaurrean	margo	tzen	digun	paisaiaren	aurrean	jarri-
ta,	 batek	 senti	tzen	 duen	 poza	 handia	 da,	 ematen	 duelako	 fun	tsezko	 arazo	
ugari	konponduko	dituela.	Baina	esan	beharra	dago,	geroago,	testuaren	barre-
na	 sar	tzen	garenean	 senti	tzen	duguna	baino	handiagoa	dela	 lehendabiziko	
poz	hori,	kapituluen	garapenenan	ez	duelako	agindutakoa	hain	ondo	bete-
tzen.	Hau	aurretik	ohartaraziz,	esan	behar	da	uki	tzen	dituen	puntuak,	behin-
tzat,	ukitu	beharrekoak	direla.

Lehenengo	kapitulua	salaketa	batekin	hasten	da,	eragozpen	baten	salake-
tarekin.	 Gaur	 egungo	 estetika	 filosofikoaren	 diskur	tsoak	 nagusiki	 bi	 mota-
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takoak	direla	dio.	Lehenengo	motakoak	interesa	artean	soilik	daukatenak	dira;	
bigarrenekoak	esperien	tzia	berezi	batean	(ho	ts,	esperien	tzia	estetikoan)	zen-
traturiko	diskur	tsoak	dira.	Bi	eredu	hauek	beste	 fenomeno	estetiko	askoren	
azterketarako	oztopo	direla	pen	tsa	tzen	du	autoreak.	Artean	oinarrituriko	teo-
ria	estetikoak	erabat	murriztuak	gera	tzen	direla	uste	du.	Artetik	datorren	teo-
ria	estetikoak	ezin	du	beste	adibide	askoren	aurrean	era	aproposan	konturik	
eman.	Artistikoak	ez	diren	objektu	estetikoak,	artistikoak	direnen	azpitik	dau-
delaren	ideia	dago.	Egon	daitezke	eguneroko	bizi	tzan	estetikoki	errelebanteak	
diren	elementuak,	artean	oinarrituriko	teoria	estetikoetan	errelebante	tzat	har-
tzen	ez	direnak.	Artean	oinarrituriko	estetikak	eredu	kontenplatiboak	indar-
tzen	ditu,	baina	eguneroko	estetikak	kontuan	izan	behar	du	oso	interesgarria	
den	kasuen	bilduma:	ekin	tzetara	mugi	tzen	gaituzten	eguneroko	zenbait	kon-
tsiderazio	estetikoena,	hain	zuen.	Hau	da,	eragin	estetikopean	gaudela	geure	
egunerokotasunean	ekin	tza	ugari	aurrera	eramaten	ditugunean.	Eta	hori	ar-
tearen	teoria	konplexuen	edo	aparteko	esperien	tzia	estetikoez	guztiz	aparte.	
Neurri	arruntago	eta	ohikoago	batean	gerta	tzen	da	hau.

Argi	ikusten	da	honekin	eguneroko	estetika	ez	datorrela	artean	oinarritu-
riko	teoria	estetikoei	aurka	egitera,	horiek	osa	tzera	baizik.	Marko	teorikoa	za-
balagoa	aurkezten	du,	fun	tsezkoagoak	diren	egoera	eta	gertaeretara	joz.	Biga-
rren	motako	teoria	nagusiak	dira	esperien	tzia	estetikoan	(esperien	tzia	berezi	
eta	ohiz	kanpoko	batean)	oinarri	tzen	direnak.	Ideia	honen	ondorio	nagusie-
netariko	bat	da	arte	 lanetatik	alden	tzen	gaituela,	baina,	aldi	berean,	egoera	
oso	berezi	eta	mugatuetara	murrizten	gaituela.	Esperien	tzia	estetikoak	ez	ditu-
gu	artearekin	bakarrik	 izaten,	baina	 ezta	 edozein	gauzarekin	 eduki	tzen	ere,	
diskur	tso	hauen	arabera.	Saitok,	bi	aukera	nagusi	hauen	aurrean,	hirugarren	
aukera	 bat	 proposatu	 nahi	 du,	 askoz	 ere	 zabalagoa	 eta	 oinarrizkoagoa	 aldi	
berean.	Horrek,	nire	ustez,	ondorioak	izan	behar	ditu	teoria	klasikoetan,	este-
tikaren	ontologiarako	bidean	gaude	eta.	Baina	lehenengo	kapitulu	honetatik	
hasita,	 eta	 liburu	 guztian	 mantenduz,	 askotan	 nahasten	 du	 Saitok	 EEz	 hi-
tzegiterakoan	«estetika»	disziplina	filosofiko	bezala,	«estetika»	modu	sustanti-
boarekin.	Eta	estetikaren	oinarriak	jarri	nahi	baditugu	bereizketa	hauek	lehe-
nengo	momentutik	egin	beharrekoak	dira.

Bigarren	kapituluan,	EEren	beharra	arrazoi	pragmatikoak	emanez	defenda-
tzen	saia	tzen	da.	Esan	dugunez,	EEk	inplikazio	serioak	dauzka	eguneroko	bizi-
tzan:	ekin	tza	arrunt	askotan	hain	zuzen.	Inplikazio	horiek	egiten	ditugun	ju-
dizioetatik	datoz	gehien	bat.	Ingurumeneko	ondorioak	har	tzen	ditu	adibide	
gisa.	 Egiten	 ditugun	 judizio	 estetikoak	 ingurumenean	 eta	 gauzetan	 sor	tzen	
dituzte	aldaketak,	ekin	tzak	eragiten	dituztelako,	hain	zuzen	ere.	«Estetikaren	
boterea»	deri	tzo	ideia	estetikoek	munduan	aldaketak	eragiteko	daukaten	bo-
tereari.	Eta	hau	ez	natura	mailan	bakarrik,	gizarte	mailan	ere	bai.	Lege	askok	
ideia	edota	judizio	estetikoetan	oinarria	dutela	pen	tsa	tzen	du.	Lege	ba	tzuek	
animalia	ba	tzuk	babesten	dituzte	eta	ez	beste	ba	tzuk	(ugaztunak	eta	ez	insek-
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tuak	adibidez,	61	or.).	Eta	beste	zenbait	arau	edo	lege	(grafitiaren	aurkako	le-
geen	adibide	interesgarriak	ematen	ditu),	gertutik	ikusten	baditugu	ez	daukate	
arrazoi	teoriko	handirik	(estetika	aparte).	Gure	kon	tsumo	ohitura	askok	ere	
estetikan	dute	oinarria,	 eta	ohitura	horiek	natura	eragiten	dutenez,	hortaz,	
gradu	batean	hau	estetikaren	eragina	dela	uler	dezakegu.	Ematen	dituen	adibi-
deen	arteko	bat,	kon	tsumi	tzaileen	zura	exotikoen	nahia	da	(65	or.)	eta	horrek	
oihan	hezeetan	duen	eragin	zuzena.

Platonek	berak	ikusi	zuen	aspaldi	estetikak	ekin	tzak	baldin	tza	tzeko	duen	
botere	iluna	(berak	iluntasunez	begira	tzen	zuen,	behin	tzat).	Baina	esker	tzekoa	
da,	gaur	egun	(eta	Saitoren	liburuan	primeran	ikusten	dugu),	estetika	eta	ar-
tearen	arteko	ezberdintasunak	egin	ondoren,	daukagun	argitasun	teoriko	be-
rria.	Platonen	garaian	ez	bai	tzen	estetikaz	hi	tz	egiten,	ezta	arteaz	zen	tzu	mo-
derno	eta	orokorrean	ere,	baizik	eta	poesiaz	eta	musikaz	soilik.	Saitok	gradu	
baxuago	batera	apunta	tzen	du:	gure	egunerokotasunean,	gure	ekin	tzetan,	era-
giten	dituzten	judizio,	hobespen	eta	gustuetan	baizik.	Jendearen	erreakzio es-
tetikoak	ekin	tzak	baldin	tza	tzen	ditu.	Erreakzioa	ona	bada,	(hau	da,	baikorra)	
orduan	gauza	(objektua)	babesteko	eta	susta	tzeko	ahaleginak	egiten	ditugu.	
Erreakzioa	txarra	bada,	orduan,	axolagabezia,	arduragabekeria,	aldaketa,	sun-
tsiketa	etor	daitezke	ondorio	bezala.	Ba	tzutan	konzienteki	erabil	tzen	dugu	gi-
zakiok	estetikaren	eragin	hau,	besteetan	konzien	tziarik	gabe.

Oso	gu	txitan	aztertutako	fenomenoaz,	giro	edo	objektu	baten	«berezita-
sun	distintiboaz»	dihardu	hirugarren	kapituluak.	Adibideak	XVIII.	mendeko	
estetika	britaniarretik	eta	Japoniako	estetikatik	hartutakoak	dira.	Zer	da	objek-
tu	bat	balioesterakoan	berezitasun	distintiboa	nabarmen	tzea?	Hemen	dagoen	
dimen	tsio	morala	azter	tzen	du,	ikusiz,	nola	apreziazio	estetiko	horretan,	obje-
ktuarekiko	daukagun	harrerak	zer	jarreran	jar	tzen	gaituen	objektuaren	atribu-
tuen	aurrean:	errespetuko	jarrera	edo	errespetu	faltako	jarrera	moral	berezian,	
adibidez.	Objektua	bere	termino	propioetan	ikusten	dugulako	(hau	zen	Saitok	
aipa	tzen	zuena	Carlsonen	liburuan2,	natura	aprezia	tzeko	jarrera	egokia	«bere	
termino	propioetan»	zegoela).	Esperien	tzia	estetiko	positibo	hau	lor	tzerakoan	
objektuengan	elementu	moralak	gehituz	egin	behar	dela	dio.	Japoniar	kultu-
ran	hain	garran	tzi	tsua	den	giroaren	ideia	gogoan	har	tzen	du	jarraian.	Asko-
tan,	estetikoki	ederre	tsi	egiten	ditugun	gauzak	ez	direla	objektu	konkretoak,	
inguruak	edo	egoerak	baizik.	Giro	hauek	ba	tzen	dituen	zerbait	daukate,	gure	
judizio	estetikoen	pean	jauzten	direnean.

Japoniar	Kulturan	zenbait	ekin	tza	arrunt	edo	giro	«estetizatu»	egiten	dire-
la	esaten	digu,	eta	estetizazio	horrek	ospakizunaren	ku	tsua	daukala.	Baina	ez	
daukagu	«estetizazio»	horren	ideia	argirik	buruan,	ez	dakigu	ekin	tza	bat	den	

2	 Allen	Carlson	&	Sheila	Lintott	(arg.)	Nature, Aesthetics, and Environmentalism: from Beauty to 
Duty,	New	York:	Columbia	University	Press,	2008.
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eta	izatekotan	zer	moduko	ekin	tza.	Hemen	morala	eta	estetikaren	arteko	erla-
zioak	ez	dira	batere	argi	azal	tzen,	baina	argitu	beharrekoak	direla	dirudi,	ekar-
tzen	dituen	adibideak	ikusiz,	gogorrak	benetan.	Alemania	Naziaren	estetika-
ren	eginkizuna	jendearen	erabileran,	eta	gauza	bera	bigarren	mundu	gerran	
Japoniako	ejerzitoarekin.

Laugarren	kapituluan,	egunero	ohituta	gauden	zenbait	esperien	tzia	har-
tzen	 ditu	 adibide	 gisa,	 EEren	 garran	tzia	 teorikoa	 ikusteko.	 Iragankortasun	
«lege	existen	tzialarekin»	(horrela	esaten	du)	lotutako	zenbait	judizio	estetiko-
ren	analisia	egiten	du.	«Garbia»,	«ordenatua»,	«zahartuta»,	«zikina»,	eta	ira-
gankortasunarekin	zerikusia	daukaten	an	tzerakoak.	Ezerk	ez	du	berdin	irau-
ten,	dena	aldatuz	doa.	Baina	gizakiok	esfor	tzu	handiak	egiten	ditugu	gauzak	
berdin	irauteko,	edo,	behin	tzat,	beren	momentu	onenean	dauden	eran	irau-
teko	ahalegin	tzen	gara.	Hori	arrazoi	 fun	tzionalak	direla	medio	egiten	dugu	
askotan,	baina	arrazoi	estetikoak	direla	ere	esaten	digu	Saitok.	Gauzen	ezauga-
rri	optimoak	mante	tzea	nahi	dugu.	Gerta	tzen	diren	aldaketak,	«kualitate	este-
tikoetan»	bereziki	nabarmenak	egiten	dira	Saitoren	ustez.	Logela	garbitu,	idaz-
mahaia	taxutu,	hau	tsa	kendu,	gure	burua	apaindu,	belarra	moztu	eta	abar	dira	
adibide	onak.	Ekin	tza	hauen	guztien	a	tzetik,	zenbait	uste	eta	jarrera	estetiko	
dagoela	pen	tsa	tzen	du.	Besteek	guregan	era	tzen	dituzten	 i	txuran	oinarritu-
tako	 uste,	 ideiak	 eta	 judizio	 moralak,	 zenbaterainoko	 neurrian	 osagai	 este-
tikoa	daukaten	galde	tzen	dio	bere	buruari.	Gure	eran	tzunak	zahar	tzearen	eta	
desordenaren	aurrean	bi	mutur	dauzka.	Alde	batetik	ezinezkoa	den	gauzen	
kur	tsoaren	erabateko	kontrola.	Beste	aldetik	gauzen	iragaitearen	aurrean	laga-
tze	erabatekoa.	Bigarren	kasu	hau	azter	tzeko	britaniar	picturesque-a	eta	japo-
niar	wabi	kon	tzeptuak	erabil	tzen	ditu.	Eta	bien	erdiko	jarrerak	gero.	Ildo	ho-
netatik	sar	tzen	da	benetan	problematikoa	den	gaian.	Gauzen	eta	fenomenoen	
estetizazioaren	bidez	gizakiok	gauza	horiek	ospa	tzen	ditugu	eta	bere	«termino	
propioetan»	onartu.	Baina	orduan,	ordena	sozial	injustuen	aurrean,	edo	bote-
re	gehiegikerien	aurrean	EEak	erabat	akritiko	eta	arrisku	tsu	ager	tzen	da.	Hori	
dela	eta,	estetika	eta	behar	ez	bezalako	erabilera	politikoaren	arteko	harrema-
nak	azter	tzen	ditu	gero	(Nazien	eta	Japoniar	armadaren	kasuen	bidez,	195-196	
or.).	 Eta	 batek	 faltan	 bota	tzen	 duena	 arrazionalitate	 eta	 estetikaren	 arteko	
analisi	eta	ganorazko	hausnarketa	da.

Bosgarren	kapituluan,	berak	judizio	estetiko-morala	dei	tzen	duena	propo-
satu	eta	aztertu	egiten	du	aurreko	kapituluetan	esandakoaren	ondoren.	Judi-
zio	hauen	erlazioa	azter	tzen	du	egunero	erabil	tzen	ditugun	tresna	eta	sor	tzen	
ditugun	giroekin.	Propietate	estetikoen	bidez	azal	tzen	diren	bertute	moralen	
judizioak	dira:	ardura	eduki	tzea,	arreta	izatea,	kontua	izatea,	sentikortasuna,	
errespetua,	 eta	 abar.	 Tresnen	 kasua	 har	tzen	 du.	 Tresna	 horiek	 egiterakoan	
euren	aspektu	sumakorretan	artisauak	edo	diseinugileak	jar	tzen	duen	arretaz	
dihardu.	Balore	fun	tzionala	daukate	tresna	horiek,	baina	judizio	estetiko-mo-
ralen	 oinarria	 harago	 doa	 diseinuaren	 aspektu	 ba	tzuen	 arabera.	 Materialei	
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arreta	handia	jar	tzen	zaie,	adibidez.	Gero,	ardura	estetiko	eta	fun	tzional	hori	
komunika	tzen	 zaio,	 erabil	tzaileari	 (edo	 ekin	tza	 jaso	tzen	 duenari).	 Bere	 iri-
tzian,	Japoniar	kulturan	dagoen	sen	tsibilitate	estetiko	hori	moraletik	ezin	de-
zakegu	ezberdindu,	eta	hori	judizio	estetiko-moralean	oinarrituriko	tradizioa	
delako.	Ekin	tzetan,	sorkun	tzetan	eta	 irizpenetan	eduki	behar	dugun	zerbait	
da,	bere	ustean,	gizarte	hobe	baten	bila,	eta	bizi	tza	hobe	baten	bila	bagabil	tza.	
Bertute	 moralen	 espresio	 estetikoa	 dagoela	 kulturaren	 zenbait	 elementutan	
sostenga	tzen	du.	Pen	tsa	tzen	dut	oso	 interesgarria	dela	moralitatea,	kultura,	
eta	estetikaren	arteko	erlazio	hau.

Buka	tzeko,	 azkenengo	 kapituluan,	 ohartarazten	 digu	 egileak,	 ez	 zaiola	
erraz	egiten	konklusio	argi	batera	iristea.	Liburuarekin	ez	baitu,	momentuz,	
EEren	 ikerketan	 sarrera	 bat	 baino	 egin.	 Baina	 bidea	 hasteko	 testua	 baldin	
bada,	hobe	izango	li	tzateke	aspektu	oinarrizko	eta	fun	tsezkoetatik	hastea.	Eta	
hau	 tituluaren	 lehenengo	 zatiak,	 hau	 da	 «everyday»	 horrek,	 lor	tzen	 duela	
deri	tzot.	 Baina	 «aesthetics»	 bigarrenak	 anbiguotasun	 eta	 aldakortasunean	
jarrai	tzen	du	liburuaren	bukaeran.	Eta	parte	hori	garran	tzizkoagoa	da	aurre-
koa	 baino.	 Ondorioa	 ez	 da,	 berez,	 ondorio	 logikoa	 (hasierako	 premisa	 argi	
ba	tzuetatik,	argumentu	irmoen	bidez,	lor	tzen	duen	ondorio	argia),	baizik	eta	
liburua	amai	tzeko	 idazten	duen	errepasoa,	besterik	ez.	Eguneroko	estetikari	
arreta	 eta	denbora	 eskaini	behar	diogu	 egilearen	ustez,	harek	 gure	bizi	tzan	
daukan	 ondorioen	 kon	tzien	tzia	 izateko.	 Estetika	 gizakion	 bizi	tzan	 ez	 dela	
huskeria	bat	ezta	luxu	soila	ere,	gure	egoteko	modua	sakonki	baldin	tzatu	eta	
eragiten	duen	zerbait	baizik.	Gure	eguneroko	bizimoduarekin	daukan	lotura	
handia	eraku	tsi	beharra	daukagu.	«Estetizazioa»	gehiegikeria	izan	daiteke	eta	
ez	da	hori	(«estetiza	tzea»)	EEren	bete	beharra,	bien	arteko	(arrunta	denaren	
estetizazioa,	eta	estetikoki	apartekoa	dena	arrunt	bihur	tzea)	negoziazioa	bai-
zik,	praktikotasunaren	eta	kontenplazioaren	arteko	oreka	manten	dezagun.

Aztertu	dituen	gauzak	EEren	zati	 txikia	baino	ez	direla	dio.	Bigarren	 li-
buruaren	zain	jar	tzen	gaitu	orduan.	Bere	ideien	eztabaida	espero	duela	dio,	
halaxe	espero	dut	nik	ere.	EEren	barnean	ikerketa	egiteko	beharraren	garran-
tzia	argi	u	tzi	duela	espero	du	Saitok	berak	behin	tzat:	gure	bizi	tza	estetikoaren	
aspektu	egunerokoagoenetan	begirada	geldi	tzearen	garran	tzia.	 Ikerketa	 ildo	
honetatik	zenbait	gauza	lor	tzen	dugula	dio:	alde	batetik	artean	zentraturiko	
teoria	estetikoen	gabeziak	horni	tzea,	beste	aldetik	diskur	tso	estetikoak	aberas-
tu,	 eguneroko	 objektu	 eta	 fenomenoekin	 zer	 nolako	 harreman	 estetikoak	
dauzkagun	aztertuz.	Nahiz	eta	baliorik	gabekoak	iruditu,	egunero	har	tzen	di-
tugun	jarrera	estetiko	ugarik	izugarrizko	eragina	daukate	guregan,	geure	ekin-
tzetan	eragina	daukatela	pen	tsa	tzen	badugu.	Munduaren	egoera,	naturalki	eta	
sozialki,	gure	ekin	tzen	bidez	baldin	tza	tzen	dugu

Esango	nuke	bide	honetik	abiatu	dela	Yuriko	Saito	liburu	honetan.	Beste	
askok	lo	tsakizunez	eta	erdizka	markatu	duten	bide	batean	irmotasunez	sar	tzen	
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da.	 Japoniako	adibide	kulturalak,	estetikoki	hain	urruti	ailegatu	den	kultura	
baten	ezagu	tza	sakonak,	esan	bezala,	egoera	aproposean	eta	askotan	pribilegia-
tuan	koka	tzen	duela	uste	dut.	Saito	garbi	urrun	tzen	da	artearen	paradigmaz	
menderatutako	estetika	batetik,	eremua	beste	elementu	berri	ba	tzutara	ireki-
tzeko	 nahian.	 Hala	 eta	 guztiz	 ere,	 ez	 doa	 nire	 ustean	 estetikaren	 erro	 kon-
tzeptualera,	 nozioaren	 analisi	 kritiko-linguistikoa	 egitera,	 eta	 honek	 daukan	
aspektu	kognitiboak	azter	tzera.	Eta	hori	 izan	beharko	 li	tzateke,	nire	aburuz,	
estetika	filosofikoaren	premiazko	eginbeharra,	esparru	honen	aukera	teorikoak	
ongi	azter	tzeko.	Hasieran	estetikak	artetik	kanpo	(artearen	ikerketa	baino	zer-
bait	gehiago	delakoaren	aldarrikapenari	jarraituz)	bere	lekua	bila	tzeko	eskaki-
zuna	 egiterakoan,	 batek	 espero	 duena,	 gaur	 egungo	 zien	tzia	 eta	 filosofiaren	
lorpenak	 ikusita,	 horren	 justifikazioa	 eta	 defen	tsa	 egokia	 lor	tzeko	 erreflexio	
kognitiboa	eta	analisi	 linguistikoa	dira.	Baina	ez	dago	halakorik	Saitoren	 la-
nean.	Erabil	tzen	duen	lexikoan	ager	tzen	dira	teoria	estetiko	baterako	zentralak	
diruditen	zenbait	 termino.	Berak	ematen	die	beharreko	garran	tzia	hori	bere	
teorian,	baina	aldi	berean	ez	die	behar	bezalako	analisi	kritikoa	(linguistikoa,	
epistemikoa)	eskain	tzen.	Adibide	ona,	«propietate	estetikoak»	kon	tzeptuarena.	
Hasierako	momentutik	erabil	tzen	hasten	da	kon	tzeptu	asko	ulertuak	 izango	
balira	bezala,	horrela	liburuak	ematen	duen	aukera	handia	galduz.

EEn	ten	tsio	bat	dago	arlo	deskriptiboaren	eta	normatiboaren	artean.	Sai-
tok	dauzkan	arazoen	arteko	bat	da	poliki	poliki	doala	bere	diskur	tsoa	lan	tzen,	
argumentu	 logikoen	 lagun	tzaz,	kon	tzeptu	berriak	 integra	tzen,	baina	ailega-
tzen	dela	beti	normatiboa	den	momentura,	behar	ez	diren	indukzioak	atera-
tzen.	Adibidez	202.	orrian	azter	tzen	du	zenbateraino	ardura	tzen	gaituen	bes-
teei	 ematen	 diegun	 i	txura.	 Giza	 talde	 baten	 parte	 garen	 neurrian	 baloreak	
konparti	tzen	ditugu,	eta	balore	horien	artean	balore	estetikoak	aurki	tzen	dira.	
Horregatik	 i	txuraren	kezka,	 taldearen	sen	tsibilitate	estetikoan	parte	har	tzen	
dugulako.	Eta	horren	arabera	barnerago	edo	kanporago	kokatu	gaitezke	tal-
dearekiko.	Ez	da	gauza	erraza	balore	horietatik	kanpora	tzea,	egiterakoan	arris-
kuak	har	tzen	ditugu,	ero	ere	dei	gai	tzakete	egoeraren	arabera,	bakarrik	i	txura	
(estetikoki)	kontuan	hartuz.	Horregatik,	antropologikoki	begiratuta,	taldearen	
barrenean	 ikustea,	 hain	 gustuko	 daukagun	 lan	 horretan,	 i	txuraren	 ardura	
dago.	Baina	hemendik,	denok	onartu	dezakegun	ideia	honetatik,	pasa	tzen	da	
esatera	nolakoa	izan	behar	duen	ematea	gusta	tzen	zaigun	i	txura	hori.	Intelek-
tualki	zuhurragoa	 izango	li	tzateke	 lehenengo	iri	tzian	gera	tzea	(hau	da,	giza	
taldean	balore	estetikoak	daukaten	garran	tziaren	defen	tsan)	eta	ez	hastea	hain	
azkar	normatiboa	izaten.	Punk	mugimendua,	iri	tzi	normatibo	honen	aurkako	
adibide	ona	da,	eta	orokorrean	edozein	balore	sistema	klasikoren	aurkakoa.

Estetikaren	ontologia	edo	analisi	filosofikoa	ez	egitearen	ondorioa	honako	
hau	da:	ezin	dugula	argi	ikusi	adibide	askotan	non	dagoen	morala	eta	estetika-
ren	arteko	muga.	Eta	ziur	askotan	muga	hori,	berez,	anbiguoa	edo	iluna	dela,	
baina	 ilunagoa	bihur	tzen	du	oraindik	 aka	ts	metodologiko	honek.	Gero	eta	
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gehiago	ikusten	dugu	estetikako	antologietan	artearen	ontologiaz	diharduten	
artikuluak.	Artea	zer	den	eta	zer	ez	den	galde	tzen	dutenak,	noraino	ailega	tzen	
den	arte	lanen	izatea	eta	abar.	Estetikaren	oinarrietara	doan	honelako	liburu	
batean,	askok	espero	genuen	an	tzerako	hautura	(oinarrizko	estetikaren	arazo	
kon	tzeptualera)	joatea.	Eta	pena	da	horrela	ez	izatea.

Beraz,	 zer	 eskatu	 diezaiokegu	 liburuari?	 Oraindik	 konpondu	 eta	 landu	
gabe	dagoen	eremu	batera	ida	tzitako	sarrera	ona	izatea.	Eta	horixe	da.	Hasi	
baino	ez	duela	egin	dio	EEko	ikerketa.	Hori	horrela	dela	uste	dut	nik	ere,	eta	
egin	 (ikertu,	 ikusi)	 behar	 diren	 gauzen	 artean	 estetikaren	 ontologia	 batean	
oinarriturik	(arestian	esan	dudanez)	EE	honek	artearekin	dauzkan	harrema-
nak	ikusi	beharko	genituzke.
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