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aurkoan Europa, kultur barrutia?
Paulo Agirrebaltzategi (*)

Urtarrilek 13 gaur. Merkataritzaren eta negozioen munduan sartuta ez gabiltzanontzat
BFZ/IVA eta eurodiputatuak dira Europa
batuaren (!) aurpegia. Barka. Euskadiko Orkestra ere Strasburg-en omen dugu gaur. Badugu. beraz. kultur delegazioa Europako Parlamentuaren urteberriko irekiera honetan
bertan Baina Europa horren izena oraingoz
EEE (Europako Ekonomi Elkartea) da; eta
horren goitizena. EME (Europako Merkatu
Elkartua).
Europaren historia modernoa estatuen eratze eta indartzearena da. Ezaguna da horien
eragilerik funtsezkoena boterearen (ekonomikoaren, politikoaren. kulturazkoaren) metaketa izan dela Dinamika horren bi aurpegiak
dira zentralismoa eta inperialismoa: batak
boterearen erdirapena lortu nahi du. eta besteak boterearen hedapena. Bi ardatz horien
gainean eraiki izan dira Europako estatu modernoak.
Jakina. zentralismoari eta inpenalismoari
kulturazko kutsua erantsi nahi izan diete;
modernotasuna eta unibertsaltasuna izenez
edertu nahi izan dituzte Beren kultura modernoa eta unibertsala saltzen saiatu dira Europako estatuak. beren armada. konkistadore,
misiolari. merkatari eta gobernadoreen bidez.
Europako estatuek beren munduzabaleko
inperioak galdu dituztenean eratu da
EEE/EME. Britainia Handiak bere inperioan
eutsi izan balio. gaur ez zen EEEkoa izango.
Estatu europarren interes ekonomikoak eta
bestelakoak defenditzeko eratu da «hamabien kluba*. Beste arrazoi handirik bilatu beharrik ez dagoela iruditzen zait.
Horregatik, Ekonomi Elkartearen gainetik
leudekeen «Europaren Batasuna» eta «Europaren Kulturazko Identitatea» etab. aldez
ondoren sortutako asmaketa ideologiko eta
intelektualak dira. Ez nago. hasteko. asmo
horien aurka: baina gerta daitezke, gertatu.
merkatu-Europaren estalgarri hutsak.
Egia esan. penagarri samarrak gertatzen
dira Europako intelektualen ahaleginak.
beren ahotsa entzunerazteko eta beren kultura europarraren mezua zahaltzeko. Europako estatuak ez dira noski kulturazko erakuntza sozialak: botere-aparatuak dira.
Horien Europaren aurrean. manifestuak egilea besterik ez zaie gelditzen Europako «intelektualei*. Europako Kultur Elkartearen
asmoa zabaltzeko
Badirudi horien topaketa edo kongresuetako lelo bihurtuko dela. Veneziakoan Maria
Antonietta Macciochi-k jaulki zuen slogana:
«Kulturarena izango da Europa ala ez da
ezer izango» Hitz berberak erabili zituen
handik urtebetera. orain dela hilabete gutxi
Madrilen egindako Europako intelektualen

(Inperioetatik Herrietara)
Kongresuak kaleratu zuen manifestuak:
«Kulturazkoa izango da Europa ala ez da
izango»
Basamortuko oihu patetikoen itxura hartzen dute manifestu horiek. Europako estatu
inperialista bakoitzak. bere inperioa galdu
ondoren. bere «kulturazko ondare historikoa»
gordetzean ipintzen bait du bere kultur politikaren ahaleginik handiena Botere estatalaren
ezaugarri eta euskarri bihurtzen da orduan
«kultur altxorra». Azken batez ez ote dira intelektual europarren kongresu eta manifestu
horiek Europa inperialaren «kultura uniber-

tsalaren» nostalgiaren adierazgarri? Estatuen
Europaren projektua gainditzen eta hausten
ez duen bitartean. horren gainegitura ideologikoa besterik ez da izango intelektualen
«Europa kulturazkoaren» asmoa.
Goian aipaturiko Madrilgo Kongresuaren
gaia Kultur barruti europarra izan zen. Kultur
antropologiaren historia apurren bat ezagutzen duenak badaki. zein garrantzi handikoak
izan diren «kultur barrutia» eta horrelako
kontzeptuak. kulturen arteko historia azaltzean. Kongresuak ez zuen eduki. seguruenik.
zientziazko terminologia zehatzik erabiltzeko
asmorik. Baina nabari da Europaren kulturazko berezitasuna eta berberatasuna baieztatzeko gogoa. Badirudi Europaren «kulturazko
unibertsaltasunaren» lekua. horren «kulturazko berberatasunak» - b a t a s u n a k - hartuko
duela orain: «Europar kultura unibertsala»
munduan ezartzeko projektuak pott egin duenean. bere kultur barrutiaren bila hasi da Europa: leku kultural baten bila munduan.
Dramatikoena zera da testuinguru horretun: Kultur identitaterik gabe gertatzean. noraezean dabilela Kulturazko Europa hori.
«American way of life» eskaintzen diote indarrik handienaz; funtsean kontsumismoaren
kultura eta kulturaren kontsumismoa... Agian
horixe dagokio egokien Estatu Batuen EUROpari. Badira, ordea. intelektualak -gure artean ere bai
Europaren «jatorri kulturazkora» jo nahi dutenak: Greziaren lilurak
hainbat jakitun betetzen du, Krutwig eta lagunak bakarrik ez. Hizkuntza bakarrean oinarritu nahi du zenbaitek Europaren kulturazko batasuna: esperanto berrian: edota
latin zaharrean, Erdiaroko batasunera iristeko. Venezian Anthony Burgess ingelesak
proposatu zuenez.
«Herrien Europa»ren alde eta «Estatuen
Europa»ren aurka Bartzelonan egin berria
den HEMEGA/CONSEO edo Estaturik gabeko Europako Herrien Elkarguneak emana
du bere Agiria. Europako hizkuntza eta kultura minorizatuen berreskurapen eta normalkuntzarako. Egia esan. Europaren kulturazko
batasunik aipatu ere ez da egiten hor. Herri
minorizatuen ikuspuntua Europaren kultura
estatalista/inperialisten ukapena da. Herrien
kultura-hizkuntzen herpizkunderako. Hortik
bakarrik abia daiteke Europa herriaren kulturazko identitatea.
Euskal Herriak Europan bere lekua eta
berberatasuna izatea kulturazko gudua irabaztetik etorriko omen zaio, berriki Michel
Unzuetak adierazi duenez. Gudu hori. ordea.
Euskal Herrian bertan irabazi behar dugu
aurrenik. euskara arma nagusia dugularik...
eta beste herri minorizatuekin batera.
(*) Idazlea

