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Maurizio Lazzaratok beste ikertzaile eta
pentsalari askoren obren artean aipatu du
Jacques Le Goff historialariaren La bourse
et la vie. Economie et religion au Moyen
Age. Honetan bildua da XIII.eko eskuliburu
baten atal hau, azalduz nola mailegu-emaile
batek bereganatzen duen besteren denbora.
“Usureroek bekatu egiten dute naturaren
kontra, nahi dutelako dirua sortzea dirutik,
zaldi batek bestea edo mandoak beste bat
sortzea posible balitz bezala. Okerragoa
dena, lukurariak lapurrak dira, berena ez
den zerbait saltzen dutelako, norberarena ez
den zerbait saltzea lapurreta baita.
Bestalde, saltzen duten bakarra delarik diru
esperantza, hau da, denbora, egunak eta
gauak ari dira saltzen. Baina eguna
argitasunaren denbora da eta gaua
atsedenarena. Argia eta atsedena saltzen
dituzte. Ez da zuzena eternoak diren argia
eta atsedena haiek beren esku edukitzea”.

Net Hurbil
Pello Zubiria

BATA BESTEAREN SEGIDAN IRITSI
diren finantza krisiek azalarazi dute
figura subjektibo bat gaur egun espa-
zio publikoa osorik hartzen duena:
zorpetutako gizakia. Zorraren feno-
menoa ez da mugatzen alderdi eko-
nomikoetara. Errejimen neoliberal
batean harreman sozialak mugatzen
dituen gakoa da, desjabetze hirukoi-
tza eragiten duelako: lehendik ahula
zen ahalmen politikoa, demokrazia
errepresentatiboak utzia, osten du;
lehengo borroken poderioz kapita-
listen ahalmenari kentzea lortutako
aberastasunik gehiena osten du; eta,
batez ere, etorkizuna lapurtzen du,
hau da, aukerak eta alternatibak
eskaintzen dituen denbora.

Zordun-hartzekodun harrema-
nak areagotu egiten ditu kapitalis-
moak bere dituen zapalkuntza eta
menderaketa. Zorrak ez baititu eza-
gutzen langileak eta langabetuak,
kontsumitzaileak eta ekoizleak, akti-
boak eta ez-aktiboak, jubilatuak eta
gutxieneko errenta sozialekin bizi
direnak. Denei ezartzen die indar
harreman bera: kreditu bat eskura-
tzeko ahulegiak diren pertsonek ere
parte hartu beharra daukate zor
publikoak sortutako interesen
ordainketan. Gizarte osoa dago
zorpetua, eta honek gutxitu ez
baina askoz handiagotzen ditu dife-
rentziak, “klase diferentziak” deitu
beharko genituzkeenak.

Bizi dugun krisiak erakusten du
neoliberalismoaren gai nagusietako
bat jabegoarena dela: hartzekodu-
naren eta zordunaren arteko harre-
mana lotuta dago kapitalaren titu-
luen jabe direnen eta ez direnen
arteko indar erlazioarekin. Sekulako
dirutzak pasatzen dira zordunetatik
(gizartearen gehiengoa) hartzeko-
dunetara (bankuak, pentsio funtsak,
enpresak, familiarik aberatsenak):
interesen pilaketarekin, garapen
bidean diren herrialdeen zorra pasa-
tu da 1970ean ziren 70.000 milioi
dolar izatetik gaur diren 3,54 bilioi
dolar izatera. Eta hala ere, tarte
horretan herrialde horiek pagatu
dute hasieran zor zutenaren ehun
eta hamar halako.

Zorrak, bestalde, sortzen du oso
berea duen moral bat, lanaren
moralaren oso ezberdina. Lanaren
ideologiak daukan ahalegina-ordai-
na bikotearen ordez ezarri da pro-
mesaren (onartutako zorra paga-
tzearen) eta erruaren (zorra onartu
izanaren) morala.

Alemaniako prentsak “greziar
parasitoen” kontra egin duen kan-
painak erakusten du zorraren eko-
nomiak daukan logikaren bortza.
Badirudi hedabideek, politikariek
eta ekonomistek ez daukatela mezu
bat besterik Atenasentzako: “oker
bat egin duzue”, “errudunak zare-
te”. Funtsean, greziarrak alferke-

rian bizi dira eguzkitan etzanda,
alemaniar protestanteak lanbro
artean jo eta su lanean ari diren
bitartean Europaren eta gizadiaren
onetan. Hau eta kolpe zorririk jo
gabe Estatu-probidentziak elika-
tzen dituen langabetuen kontua,
dena bat dira.

Zorrak versus askatasuna
Zorrak bere indarra badirudi ez
duela erakusten ez errepresioaren
eta ez ideologiaren bitartez. Baina
“librea” izan arren, zordunak ez
dauka aukerarik bere jarduera eta
aukerak onartutako zorraren ordai-
nak pagatzea baizik. Zu libre zara
zure bizimodua (kontsumoa, enple-
gua, gastu sozialak, zergak, eta abar)
dauzkazun zorrei aurre egiteko gai-
tasuna uzten dizuten neurrian.

Esate baterako, Estatu Batuetan,
master bat bukatzen duten ikasleen
%80k  pilatzen dute 77.000 dolarre-
ko zorra unibertsitate pribatu
batean ikasi baldin badute eta
50.000koa publikoan aritu badira.
Occupy Wall Street mugimendua-
ren barruan, ikasle batek deklaratu
du: “Nire ikasketa-kreditua 75.000
dolarrekoa da. Laster ezingo dut
pagatu. Bermea onartu duen gure
aitak hartu beharko du bere gain.
Gero bera ezingo da iritsi ordain-
tzera. Familia hondoratu dut nire
klasetik gora iristen saiatuta”.

Maurizio Lazzarato soziologo eta filosofo italiar Parisen bizi
denak plazaratu berria du La fabrique de l’homme endetté

(Gizaki zorpetuaren sorrera). Le Monde Diplomatiquek
otsailean hautatu ditu zatietako batzuk, eta guk hemen

horiek ipini ditugu euskaratuta. Besteren artean zorrarena
ere baden krisi handiari argi berezia ematen diolako. 

Zorpean sarraraziz
nola ostu diguten

denbora
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Mekanismo bera da pertsona
bakarrarentzako eta populazioaren-
tzako. Hil baino gutxi lehenago,
2001eko apirilean, Irlandako finan-
tza ministro izandako Brian Leniha-
nek deklaratu zuen: “2008ko maia-
tzean kargua hartu nuenetik ohartu
nintzen gure zailtasunak –bai gure
bankuen eta bai gure finantza publi-
koenak– hain handiak zirela, ezez
eta burujabetza galdua baikenuen”.
Europar Batasunari eta Nazioarte-
ko Diru Funtsari laguntza eska-
tzean “Irlandak uko egin zion bere
etorkizuna bere eskuz erabakitzeko
ahalmenari”.

Hartzekodunak zordunaren gain
daukan ahalmenak eramaten gaitu
Michel Foucaultek botereaz eman-
dako azken definiziora: botereak

“izaki libre” mantentzeko ahalmena
ematen du. Zorraren ahalmenak
libre uzten zaitu, baina bultzatzen
zaitu –berehala!– bide bakarretik
abiatzera: zure zorrak pagatzera
(baita horretarako Europak eta
NDFak beren politika ekonomiko-
ak inposatuz zorduna atzerakadara
kondenatuko badute ere).

Baina hartzekodun eta zordunen
arteko harremanak ez ditu kaltetzen
gaurko biztanleak bakarrik. Zorrak
ordaintzeko ez zaienez fiskalitatea
handitzen irabazi handienak dituz-
tenei eta enpresei –hau da, klaseen
arteko logikari kontra eginez–
zorraren kudeaketak etorkizuneko
belaunaldiak harrapatzen ditu.

Kapitalismoak eskua sartzen du
etorkizunean, gobernuak behartzen

dituenean beren zorrak pagatzera.
Horrela lortzen du kalkulatzea,
neurtzea, ezartzea gaurko jokabi-
deak bezala etorkizunekoak, hots,
orainaren eta biharraren arteko
zubia antolatzen du. Horrela, siste-
ma kapitalistak lortzen du segurta-
tzea bihar gauzak izango direla gaur
diren bezala, gaurko indar harrema-
nak berdinak izango dira etorkizu-
nean. Gaur daukagun sentsazio
arraro hau, bizi garela ez denbora-
rik, ez aukerarik, ez haustura posi-
blerik gabeko gizarte batean –zer
besterik salatzen dute “sumin-
duek”?– zorpetzean aurkitzen du
esplikazio nagusietakoa.

Duela mende batzuetatik da eza-
guna denboraren eta zorraren arte-
ko harremana, dirua prestatzearen
eta denbora lapurtzearen artekoa.
Erdi Aroan lukurreriaren eta intere-
sen arteko bereizketa oso garbia ez
izan arren oso ondo ohartzen ziren
dirua mailegatzen duenak zordunari
denbora “ostu” egiten diola, eta
horretan dagoela okerra: denbora
saltzen zuen, inorena ez dena, jabe
bakartzat Jainkoa duena.  

Gizarte industrialetan bai baldin
bazen artean denbora “ireki” bat –
aurrerapen moduan edo iraultza
moduan– gaur egun etorkizuna eta
bere aukerak blokatuta ikusten dira,
finantzek mugitzen dituzten eta
indar harreman kapitalistak betiko-
tzea bilatzen duten dirutza ikaraga-
rriek zanpatuta. Zeren eta zorrak
denbora indargabetzen baitu, auke-
ra berriak sortu ditza-
keen denbora, hau da,
aldaketa politiko, sozial
edo estetiko ororen
lehen gaia. n


