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Joan zen astean (martxoak 27-30) ihardunaldi batzu eman ziren Donostiako AKMn
(Aurrezki Kutxa Munizipalean), Herria2000 Eliza aldizkariak antolatuak. Gaia:
"Bakea eta itxaropena Euskal Herrian".
Aldizkariarentzat eta bertako lantaldearentzat ez da gai harrotza. Aski trebatua
dago lehendik horrelako alorretan. 1979an
argitaratu zuen Euskadi: "La paz es posible", eta 1983an " U n a historia de incomprensión exige negociar"; batean eta bestean hainbat lagunen lankidetza eta eritziak
bildu zituen. Horien inguruan, berriz, Euskal Herri osoan antolatu zituen prentsaurrekoak eta mahainguruak. Berea du gaia aldizkariak, orain dela sei urte sortu zenetik.
Astealdiaren gai orokorra ez zen, formulatuta zegoen bezala, batere berria; gastatuegia, agian, nahiz eta oso gaurkoa izan:
horrexegatik, beharbada. Batek baino gehiagok idealismoaren kutsua hartu zion seguruenik, eta ironiarik eta gaiztakeriarik
gabe ere, irriparre etsia atera zitzaion agian;
kontradiktorioa ere ematen zuen astealdiaren tituluak: Bakearen i t x a r o p e n a ? Benetan? Itxaropenerako bakea? Zein bake?
Funtsean abstraktua zen ihardunaldien gai
orokorra. Hitz erabiliegien jokoa zirudien...
Bakea? Aspalditxo honetan hustutzeko
—hustuta geiditzeko— arriskutan dagoen
hitza gure Herrian, ahobetezko hots bezala,
baina hots soil bezala erabiltzen bait da; usteltzeko -ustelduta geratzeko- arriskutan
daukagu bakea hitza, sarriegi gertatzen bait
da etsaiari jaurtitzeko arma mingarria;
mezu profetikoaren itxura hartu arren batzutan, Herri honi beronen barruko larritasunetik predikatu beharrean, gainetik, boterearen tribunatik edo "neutraltasunaren"
katedratik botatako mehatxu demagogikoa
gertatzen da sarriegi bakea.
Itxaropena? Hizlari batek teologikotzat j o
zuen kontzeptu hori. Zergatik, ez dakit.
Adiera eskatologikoa, mundu honetaz haraindikoa duela itxaropenak? Nola ulertzen
den eta nola bizi den kontu. Nere ustez,
abiaburu eta printzipio antropologikoa eta
etikoa da aurrenik itxaropena; ez dago esperantza eskatologikorik, itxaropen historikorik gabe.
Zazpi hitzaldi lau egunetan: gehiegi seguruenik. Nere ustez, ez dira prediku idealista
eta abstraktutan gelditu. Aurrenik, hiru
ihardunaldi, bakerik ezaren sustraiak aztertzeko; urte askotako eta mende luzetako
bortxa instituzionalak eta estatalak erretako
lurrean eman ditu sustraiak gure herriko
biolentziak. Euskal Herriaren historia eta
borroka politiko nazionala; euskal gizartearen bilakaera eta egoera ekonomiko laborala; euskal komunitatearen menperapen
eta gatazka hizkuntzazko kulturazkoa. Ho-
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riek izan ziren lehen hiri hitzaldien hariak.
Herri honek jasan eta jasaten dituen desintegrazio nazionala, krisialdi ekonomikoa eta
langabezia larria, eta ordezkapen eta diglosia linguistikoa: ez dira beharbada gure arteko gatazkaren eta biolentziaren sustrai bakarrak, baina bai nagusiak. Ez dago, arazo
horietatik iheseginez, bakeaz eta itxaropenaz mintzatzerik. Bi hitzok Euskal Herriaren egoera gordinaren argitan jarri zirela
uste dut.
Osteguneko bi hitzaldiek ("Segurtasunaren ideologia" eta "Europa, arazo teologikoa" izenekoek) biolentzia instituzionalaren
eta estatalaren sare ideologiko-politiko-ekonomiko-kulturala sotatzera etorri ziren. Ordena da horren "arrazoi" handia: Estatubarruko ordena eta "serurtasun nazionala",
batetik, Hegoameriketako diktadurek landu
dutena, baina Europako "demokrazietan"
ere bere sustraiak bota dituena; estatuarteko ordena eta kolonialismo internazionala, bestetik, Europa etnozentristak zibilizazioaren
—"kristau
zibilizazioaren"—
izenean zabaldu dituenak Herrien Europa
berri batetatik bakarrik bidera daiteke bertako eta nazioarteko bakea. Giulio Girardi
hizlariak, munduko bi blokeetatik askatutako Europa berri bat irudikatu zuen, Hirugarren Mundutik begiratuta, eta ez eurozentrismotik.
Azkenik, ostiraleko bi hitzaldiek bakera
bideratzeko eta lortzeko lur berria landu
nahi izan zuten: etika berreskuratuz, batek
(Jabier Sadabak), fede profetikoa eta askatzailea berreskuratuz, besteak (Feliz Placerek). Politika eta kultura berrien hautapena
eta aukera eskatu zituen harek, "cambio"aren predikatzaileen "etika politikoa"
gaindituko duena; pobreen eta zapalduen
—herri zapaldu honen eta klase herritarren— askatasunaren aldeko hautapena eta
ekina eskatzen dio bakearen bideak fededunari, botere guztien —bai eta botere erli-
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jiozko eta elizakoaren— kateak etenez.
Iruditzen zaidanez, astealdi hori ez da
neutraltasunaren zelaian gelditu. Ez dut
uste, idealismoaren haizeak harrotzen ibili
denik ere. Istiluaren eta gatazkaren sustrai
luzeak larrutzen saiatu dela esango nuke:
gure errealitate kixkalgarrian eskuak sartuz.
Bestalde, Herri honek, gizarte honek, bere
herritasuna eta askatasuna lor ditzan ez da
beste biderik asmatu, erresistentzia herritarra, borroka eta, lana besterik: Jarkierazko
borrokaren barruan —eta barrutik— bakea
landu! Horra astealdiaren mezuaren laburpena.
Guztia entzun ondoren, hasierako galdera
aidean gelditu den susmoa daukat: bakea
eta itxaropena Euskal Herrian? Esandakoen
onarpen teoriko eta idealaren azpian halako
eszeptizismo — etsipen?— praktikoa nabari
dut. Bakearen helburua urruti eta itxaropenaren bidea luzea ikusten bait dira. Baina
bakezko jarkierarako indarrak berritzeko
balio izan du behintzat astealdiak. Seguruenik hortxe gainditzen da bakearen eta itxaropenaren kontradikzio-itxura hura, horiek
eguneroko ekinean mamituz doazen neurrian.
Botererik gabeko herriaren indarra, jarkiera eta erresistentzia da beti: Egiaren zorrotzak, iraupenaren gogorrak, irudimenaren b i z i a k , m a i t a s u n a r e n e k i n a k eta
itxaropenaren eutsiak eragindakoa.
Iruditzen zaidanez, astealdiak Jeremia
profetaren salakuntza hura errepikatu eta
zabaldu nahi izan du, zera oihukatzen zuenean, Jainkoaren izenean: "Nere Herriaren
zauria azaletik sendatu dute, Bakea! Bakea!
hotseginez; baina ez dago bakerik". Hotseginez iraungo dute; eta Herri honen zauria
"estaliz". Bakearen (?!) izenean.
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