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Gotzai Berria
Badu bcrc garrantzia Glpuzkoako erriarentzat eta Gipuzkoako
kristau-elkartearentzat Gotzai Laguntzailea izendatzeak. Guk nahi
badugu eta nahi ez badugu badu bere indarra Elizak. Bta badu bere
indarra Gotzaiak. Horregatik nahi izaten dugu indar harrek aldero
egin dezala gure aldera.
Kristau-erriari eta apaiz-jendeari gehiegi galdata gabe aukeratua
izan bada ere, aitor dezagun kristau-elkartearen onari bakarrik begiraturik autatua izan dela. Oraiugoan ez da goiko zenbaiten gogoa
egiteagatik izendatua izan. Agintedun zenbaitentzat mingarri izanarren Jainko Erriaren onari begiratu zaio. Hau benetan pozgarri eta
c&kergarri zaigu. Behar lituzke kristau-erriak houelakoetan auta-bideak, baina ez da erraz oraingoz. Gainera aitor dezagun gutxienik
"apaiz-batzordearen" iritzia onartua izan dela hontan eta kristau-erriak eta apaiz jendeak aukera zezakeen gjzon Jbatetan jarriak izan
dircla begiak.
Aukera zitekeen gizonik egokienetakoa autatu dela uste dugu
eta kristau-elkartearen gogoa bete dela.
Ez goaz Joxe Mari Seticnen goralpenik egitera, ez bait du gure
goralpenen beharrik. Baina zenbait pcntsakizun jaulki nahi gintuzke
jendearen errotara. Ez dezagun pentsa gure Erriaren eta hcmengo
kristau-elkartearen gaitz guztiak senda ditzazkeenik. Ez dezagun ar
Mesias mirarigiletzat. Ez dezagun ar crortzcn ari den mundu zahar
baten eustailetzat.
Eska dezaiogun Eliza uztartua dagoen nztarritik askatzen saia
dedila. Kristau-elkarteko beste edenorrek baino indar gebiago du
hortarako gotzaiak. Ez dedila dirudunen eta agintedunen morroi izan.
Egon dedila erriko jende behartsuaren zerbitzuan. Egon dedila fcristau-elkartearen zerbitzuan. Jardun dedila egiaren mirabetzan.
Baina hau guztia betetzen kristau elkarteak lagundu behar dio.
Hortarako gizartean zer leku behar duen jakin bebar du kristauelkarteak. Gizartearen zerbitzuan dagocn ainestun-elkartc bat besterik ez dela jakin behar du. Gizon bakoitzak onartzen duen eran eta
neurrian gizonaren bizitzari erantzun osoago bat eskeintzen dion
elkarte xume eta apala dela. Azken etorkizun, eta geroari buruz
galdezka ari denari eta gizonaren sentiduari buruz kezkatua dagoenari itxaropentsu bezain dardartiar den erantzun bat eman nahi dion
sinestun-elkartea dela.
Bukatu da eta behin betirako, nik usle, Erri osoa kristau-erri
izate hori. Erri osoa sinestun izate hori. Euskaldun fededun izate
hori.
Erriaren errikeran, kulturan, rzkuntzan, kondairan eta aurrera-bidean txertaturik jardun behar ducn fededunen-elkartean bere lekua
du Gotzaiak. Ez jauntxo lekua, zerbitzari lekua baizik. Ez dezagun
dena Gotzaiak eta Gotzai-Iagantzaileak, ain iui.cn, konpontzea nahi
izan. Ezin du eta ez dagokio.
"Gotzaiarcn zuzen edo oker jardutearen aurretik eta gainetik
bakoitzaren erantzunkizuna dago". Ez dezagun ahantz. Gaur, Jainkoari eskerrak, gero eta gutxiago dezake gotzai batek, nahiz eta oso
argia eta langilea izan.
Bazan garaia eta noizbait ireki dizkizu ateak zure Erriki kristau-elkarteka. Elkarte hortako askok lehen ere irekitzen zizkizuten Ongi etorria zure Errira eta zure erriko sinestunen-elkartera. Onerako
izan dedila.

SiOMUMD

Ez da azti bat. Ez da sorginkeriazko bihurrikeriak egiten dakien
ñorbait, gizonaren barrua irakurtzen
dakien fakintsu bat baizik. Baiña
nik ez o'ut giza-barrunbeari buruz
duen Iritziaz mintzatu nahi. Gizonaren barruan aurkitzen dituen hlldo,
zauri eta gaitz asko kanpoko norbaitek edo zerbaitek egiñak dira: Glzarteko arazoak irakurtzen dakl gizonaren barrunbean. Ez daki gizarteko arazo boiek nola zuzendu, baiña erdiz-erdi asmatzen eta salatzen
ditu asko;
Freud ez da soztalfsta bezala hartzen. Ez zuen gizarte berdinago bat
egiteko ametsik ere egin, agian.
Baiña bai argazki ederra atera ziola
bere gara'tko gizarteari gizonaren
barruko gattzak ikusiz. Gizarteko
abaldunek eskuratu dituzte gizon
izateko bide guztiak agintaritzaren,
gizaiegearen, ordenaren, neurriaren... aitzakiz.
Egiazko egoera da hau. Hain
egiazkoa! Gizonaren jokabidearen
iturritzat bar diteke. Baiña uka eziñezkotzat ez ezik aide eziñezkotzat
ere jotzen du egoera hau. Alferrikakoa da aurka egitea. Barruko galxotasunetik eta larritasunetik ateratzeko bide bakarra egoera hontan
ondo Itsastea da. Beste sendabiderik ez dauka barru larriko gt'zonak.
Ez dago oakoitzari dagokion )anzkerarik egiterik. Egiña dagoenera
ahal den ondoen moldatu behar da.
Ez da harrotzekoa Freud-ek egoera hort gorrotatzea. Mendean hartzen bait du gizona gizarte zapaltzaille eta menderatzailleak bere
arau eta legeaz. Beste gizon arrotz
bat sortzen dute gizonaren barruan,
gehieneta debekatzaille diren arau
eta lege hauek. Gizon bakoitza gauzak epaitzeko, neurtzeko, pentsatzeko eta erabakitzeko ezaguerara heldu baiño lehen beste gizon arrotz
batek, beste *nl- arrotz batek menderatzen du. G'tzarte zapaltzailleak
ezartzen dlon *ni» arrotza gaillentzen zaio. Nahitaez glzarteko egoeraren afde larrl beharra, duen *nl»

FREUD

du g'tzartearen egoera galgarri horren aurka dabllen hainbestek eta
hainbe&tek. Marcuse-k dionez gizarteko etsai zanpatzaille hori besterik ez da *ni* arrotz hori. *Ni»
arrotz horren \osiaillu bat besterik
ez da neure egiazko -ni* hori. *Haren» esanetara dago • denerako
'hau*. Ez du beregisa ezer egiteko
ahalmenik eta eskubiderik. Zeharo
atxikia eta lotua dauka.
Holaz guziz ere ohartzen ari da
piskana piskana *nl» zapaldu eta
erdlbil hori bere egoeraz. Eta azpitik atera egin nahi luke. Askatu
egin nahi luke, nahiz eta ez beti
bide egokiak har: k'trola, zinea, aytoa, drogak... Bide horrek bizitzara,
ez heriotzera darama nere egiazko
*ni*

hori.
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mahain -ingurubaten
inguruan
Agertzen diren idazlan eta egin diren bilkuretatik epaitu behar baldin
bada, Frantzian, urte honetan, eztabaidagunerik estimatuenetakoa izan
da hauxe.
Gizona bere inguruaren kontzientzia hartzen ari da. Ez dela bera bakarrik mundu hontan bizi, ez dagoela lurrean bizi-iturriekin nolanabi
ibiltzerik. Gizona gero eta gehiago
geroari begira bizi denez gero, oraingo martxan mundua baldin badoa,
bemendik urte batzuetara zer gerta
litekean pentsatzen hasi da. Eta ikusi du ikusi lurraren aberastasunak
agortaraziz, ura erabat zikinduz, airea mikrobioz beteaz, bizimodua ezina izanen dela. Zer egin?
Baina zer egin behar den edo zer
egin litekeen erabaki aurretik (edo
erabakitzeko), fenomeno horren kausetara joan behar da. Zergatia, ba,
labur esanda, gaurko lantegiztatze-moduari ezartzen zaio. Eta honen
azpian, kapitalismoa ikusten da.
Baina ez dago hemen ere gelditzerik. Edward Goldsmith ekologista
inglesak dionez, lantegi nazionalizatuak ere berdin zikintzen bait du
ingurua, kausa nagusia, hona zientzia
eta teknika gizonaren gain daudela.
Michel Serres jaunak dionez, horiek
menderatzea da gizonaren oraingo
lana,

Mahain-ingur uhori, izan ere, izan
naizenetatik interesgarriena izan zen
nere gustorako. Aipatutakoarekin batera, han zeuden Elgozy idazlea ere,
eta gero Gruson ckonomista ezaguna, eta batipat Garaudy filosofoa.
Eztabaida, berehalaxe berotu zen.
Hizlari bakoitzak bazuen asko esateko. Eta egia esan, gaia agortzea ez
da batere erraza.
Guztion ahora zetorren lehea galdera hau zen: Bizitza eta mundua
aldatu? Baina zergatik?
Elgozy jaunak erantzun erraz bat
emanen du: bizi ezina delako. Aire
garbia arnasteko, ur garbia edateko... Aneto puntura joan behar duzu. Eta zarata? Nork jasan, egun eta
gau, automobilen eta abioien etengabeko zarata? Elgozy jaunak, hain
zuzen, problema horietaz, liburu bat
idatzia du: "Les damnés de l'opulence", alegia, ugaritasunaren kondenatuak. Honi, hiri handietako jendetza jarri, eta gainera teknologia ahalguztidunarcn zientziazko tirania...
eta agian Elgozyren ondorio beretara helduko zara.

Balña iñolz kukurruku jo ere egiten du azpi-azpitik eta *ni* arrotz
Gruson jaunak ere aldatu behaeta gizarteko etsal zapaltzaillearen
rra aldarrikatzen du, eta hori gauraurka altxa ere egiten da. Baiña
ko Hazkuntza eta Justizia elkargaitz
kanpoko erasoa ez ezik barruko kodirelako. Ekonomista protestante horapilloa ere ez da, berriketakoa Izanen iritziz, gure garaiko karakterisriten. Erru eta pekatu irudipenak \artzen zaizkio *Nt» arrotzak erabakikarik nagusiena hauxe da. Sustraian
Frantziako Akademiako Leprincetzen dio ona ala txarra dan. Glzarte
bertan dago usteldurik gure gizartemenperatzailleak ezartzen dio *ni» -Ringuet jaunaren iritziz (zientifiko
arrotzaren bidez onaren eta txarra- oso sonatua bera), zientismoaren in- gintza hau, giza- helbururik gabekoa
da-ta.
ren bereizkuntza. *Ni» arrotzarl ondo dagol.iona ona da eta gaizkl da- dar totalitarioak ekarri du batipat
baliogoen
gaurko
krisia.
Honek
ekatorkfona txarra da. Beraz, gizarte
Aldatu behar dela, eta zergatik almenperatzaillearl ondo dagokiona rri du autoritatearen autzea, honek
ona da eta gaizkf datorkiona txa- teknokraziaren nausitza, eta honek datu behar den ere adierazi ondoren,
rra da.
beste
hauzi bat dator mahain gaineezagutzen dugun guzizko" poluzio"
Nola erauzl erruaren eta pekatua- hau.
ra: Nola?
ren ustea eta Irudtpena? Freud-ek
ez du hortarako bidertk sumatzen.
Mundutik berezturik ala dena
Orain arte Leprince-Ringuet jauGaitzesten eta gorrotatzen duen gizartean murglfdurik datza. Ez zaio nak esandakoaz Lanza del Vasto apurtu eta deuseztaturik? Hautapen
bf *nf» hoien, arrotzaren eta etxe- eta gainontzeko izadi-zaleak pozik posiblezko bezala biok utziaz, ez
koaren artean pakeak egltea baiho
bata eta ez bestea hautatzen du Grublde egokiagorik bururatzen. Btak leudeke. Ez gero dionarekin ordea:
adisk'tdetu. Bien etsaigoaren gaiñe- zientifiko honek ez bait du zientzia son-ek. Arrazoizko plangintza baten
bidez
gizarte-arazoa konpontzera helt'tk larr't. Ez barruko egoera eta gl- ukatzen, ez gutiesten. Mundugintzan,
roa txartu, goxatu baizik.
dagokion lekua eman behar zaiola du ditekeela uste du.
Batña bau egiazko *ni» hori ze- dio. Eta leku hori ez da, orain bezaharo itotzeko bide da. Lehen balño
la, lehenengoa. Hori da dena.
Baina bide bat ala bestea hartu,
azpiago fartzeko bidea.
betiere esperantza beharko dela dio,
Bazterturik eta isildurik dagoen
Versailles-eko "Palais des Congres" eta gero eta gehiago gainera.
nere egiazko *ni» horl askatzettk
JKM3&Z3.
abfatu behar dugu. Irault diteke gl- delakoan Urriaren 1ean egindako
+JN&» arrotz horrek dolareak sa- zarteko egoera. Uxa dtteke nere ba- "mahain inguru" batetan LeprinceHori da, hori da!, dio Garaudy-k.
0tmrm bezsin estu zapaldurik eta rrutlk *nl» errotza. Beste askabtde-Ringuet jaunari hau dena eta askoz Esperantzaren baliogoa azpimarkatu
B N g t o A dauka nere eglazko *nf» rtk ez da.
gehiago entzuteko zoria izan nuen. behar dela azpimarkatzen du berak.
Horregatlk porrot eglten
IRASTORTZA

Antsiaturik eta noraezean dagoen
mundu batek, lehen lehenik esperantza du beharrezkoen. Esperantza, bai,
azkeneraino, helbururaino garamazkian bultza-gailu hori. (Tresnagailuen erlijioa" besterik ez duen gizarteari, helburua, xedea proposatu behar zaio. Horrek bakarrik ematen
bait dio zentzua bizitzari bezala munduari.
Elgozy-k, nahiz-eta horrea b e l t z
gizartea ikusi, kontzientzia hartzearekin eta kontzientzia aldatzearekin
gizarteari erremedioa bilatu diola dirudi gero. Ezetz, dio Garaudy jaunak. Kontzientzien aldaketa, gizonaren aldakuntza behar beharrezkoa da
zalantzarik gabe, baina estrukturen
aldakuntza ere hori bezain preminazkoa da. Biak batera. Eta bide horrek izea bat du, Garaudy-ren pentsamentuan:
autogestioa.
Pentsamentuaren lau puntatatik Versailles-eko Ekintza Sozialaren mahain ingurura bildu ziren lau gizonok hau
zuten batean gaurko gizarteaz mesfidantza eta biharkoaz esperantza.
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