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Wikipediak dioenez, sentimen-
talismoa mugimendu literario 
eta filosofiko bat izan zen –

Gotthold Ephraim Lessing idazle ale-
maniarrak Empfindsamkeit deitua–, eta 
sentimentalismo erlijiosoa eta morala 
ere ekarri zituen berekin. XVIII. men-
dearen bukaeran sortu zen, mende bat 
lehenago abiatua zen Argien Garaiko 
arrazionalismoari aurka eginda.
 Sentimentalismoak Erromantizis-
moari ireki zion atea, eta, mugimen-
du sentimentalistaren parte izan 
ziren sortzaile ugariez gain (Samuel 
Richardson, Sophie dela Roche, Edward 
Young…), haren eraginpean ere aritu 
ziren Jean-Jacques Rousseau eta Johann 
Wolfgang von Goethe.
 Segur aski, sentimentalismoa beha-
rrezkoa izan zen gehiegizko arraziona-
lismoari aurre egiteko, eta gogoratze-
ko gure emozioak eta sentipenak ere 
kontuan hartu behar ditugula, animalia 
arrazional hutsak ez garen heinean.
 Baina sentimentalismoak baditu 
arriskuak, neurriz kanpokoa bada.
 Mugimendu filosofiko gisara aspaldi 
desagertu zen arren, sentimentalis-
moak iraun badirauelako. Areago, senti-
mentalismoa, sentipenak eta emozioak 
pentsamendu arrazionalen gainetik 
jartzen dituen aldetik, nagusi da orain 

jendarte eta botere egitura mendebal-
darretan.
 Gehiegizko sentimentalismoaren isla 
dira telebistako iragarki hipergluzemi-
koak, ekimen solidario onkeriazale asko, 
Eguberrian bereziki, baina ez solik (eta 
elkartasun masifikaturako dei zuriak, 
non maiz ahalegin “txiki” bat eskatzen 
edo irakoditzen) baitigute herritarroi 

hala enpresa irabazi-asmodunek nola 
irabazi-asmorik gabeko erakundeek 
eta gobernuek beraiek, zertarako eta 
asetzeko berez herritarron zergen bidez 
bete beharko lituzketen beharrak (giza-
kien behar oinarrizkoenak, jana, ater-
pea, osasuna, hezkuntza eta halakoak) 
edo jendarte aurreratuek berezko omen 
dituzten beste egiteko batzuk (osasun 
ikerkuntza edota aberastasunen parti-
keta zuzen eta bidezkoa, kasu).
 Giza izaeran doakigu solidarioak 
izatea, estu lotuta sentitzea kidekoekin 
eta unibertsoko izaki bizidun guztie-
kin. Ebidentzia horri eutsita formulatu 
zituen sentimentalismo filosofikoak 
gizakion betebehar etikoak.
 Orain kapitalismoak gizakion egiaz-
ko sentipenak eta jatorrizko joerak 
manipulatu, eta hain zuzenak ez diren 
gauzak sinetsarazi nahi dizkigu, sen-
timenduak bezain gizatiarrak diren 
zentzuduntasun eta logika ororen 
gainetik. Herritarrok sentimentalismo 
azukretsuaren pean biziko ez bagina, 
erneago ibiliko ginateke, eta aberatse-
nei ez genieke utziko hain erraz ihes 
egiten haien irabazietatik behar dutena 
jendartearen beharrak asetzera bide-
ratzeko haiek ere duten eginbeharrari. 
Eta sobera egongo lirateke ongintzako 
erakunde eta antolamenduak. n
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