Zaldibia fetitxismoaren eta ikonoklasmoaren artean
Uztailaren 2an herri-batzarre
batetan parte hartzeko aukera
izan nuen Zaldibian, gaia Udaletxeko koadroak. Batzarreko
kronika egina gelditu zen EGINen irakurleentzat; ez nator ni
ezer eranstera.
Gauza asko idatzi da koadro
horien inguruan. Gehienetan
koadro-kentzaileak itsusteko,
bezteko eta gaitzesteko: ezjakintasuna, oskurantismoa, bandalokeria eta nik ez dakit zenbat keria gehiago egotzi
zaizkien Zaldibiako «ikonoklastei».
Koadroak udaletxeko hormetatik kentzearena zurikatzeko
arrazoien artean, honako hau
irakurri dut: «Funtsean gure
asmoa zer ada: Udaletxea ez
dugula amai gabeko snatutegi
bat bihurtu nahi».
Herri-batzarre hartan gauza
asko ikasi nuen. Prentsan irakurritakoek, han entzundakoek
eta hor-hemendik agertu diren
arrazoi eta desarrazoiek, hainbat gogoeta egitera bultzatu
naute. Horietatik atera ditut ondoko lerro hauek.
Koadroen arazoa esan dut,
horrelaxe erabili izan delako.
Baina nik ez dut uste eztabaida
koadro artistiko batzuren inguruan ibili denik; bai ordea,
irudi jakin batzuren inguruan.
Utz dezagun bada, oraingoz,
koadro honen balio handia ala
txikia alde batera. Jakina da,
pintoreak ere aukeratu egiten
dituela bere irudiak, eta artea
eta ideologia ez dagoela erabat
bereizterik. Baina badago nolabait bi alderdiak banantzerik
ere; ea aipaturiko eztabaida garratz horretan irudien eta ho-

nek irudikatzcn dituzten halako
«pertsonaien» arazoa izan da
funtsezkoa, nahiz eta inoiz
balio artistikoaren «aitzakiak»
ere tarteratu.
Irudien arazoa aipatzean, berriz, zera gogoratzen dut: historian zehar ez direla makalak
izan borrokak, irudiak zirela eta
ez zirela. Gehienctan erlijiozko
kutsua eduki izan dute borroka
honck. Bi aipatu nahi ditut: lsraelgo profetena eta kristau ortodoxo ikonoklastena.
Moise, Israel hcrriaren gidan
eta hori Egiptoko morrontzapetik atera zucnari egolzi zion Israelgo tradizioak irudiak egiteko debekua. Bibliako Exodoa
izcneko liburuan hamar aginduetako bigarrenak honela
zioen: «Ez du/u egingo, goiko
zeruetan edo lurrean edo iur
peko uretan direnen harrilanduzko irudirik edo inolako irudikapenik». Israelgo profetek,
erlijioaren eskakizun etikoak
eta sozialak nabarmentzen
saiatu zircn haick, eta erlijioaren garbitasunaren izenean i d o
latriaren modu guztiak uxatzen
ahalegindu ziren haiek, tinko
prcdikaiu zuten irudien kontrako debckua: bertako errege,
printze eta printzesen aurka erc
bai.
Bibliako 115. salmoak ematen digu debeku eta mezu horien arra/.ota; honela dio:
«Haien -idolatren-jainko-iru-

diak zilar eta urre dira, gizonen
cskuak egindakoak: ahoa badute, baina hitzik ez; bcgiak
badituzte, baina ikusten cz; belarriak dituzte, eta ez dute entzuten; sudurra badutc, cta ez
dute aditzen; eskuak dituztc,

eta ez dute ukitzen; oinak dituzte, eta ez dira ibiltzen. Ez
dute ahotsik beren eztarrian».
Hitz batez, fetitxeak dira... Erlijioen hiztegian irakur daitekeenez, hitz portugesa omen da fetitxea. Kolonizazioaren garaian
bereziki Afrikako herrialdeetan
bertako herriek gurtu ohi zituaten irudi txikiei eman zien izen
hori. Erlijiokera horri fetitxismoa deti dio erlijioen historiak
Funtsean, irdui «hilei» jainikozko bizia eta indarra eta erli
jiozko gurtza eskaintzea da fetitxismoa.
Fetitxismoaren
aztarnak aurkitzeko ez dago,
noski, Afrikara joan beharrik.
Ezaguna da lehen kristauek
sinboloak erabili zituztela beren
sinesteak agertzeko, eta ez irudiak. Dena dela, VIII. mendean
piztu zen Ekialdeko kristauen
artean eztabaida eta borroka
gogorra erlijiozko irudien inguruan. Ikonoklastak deitu zitzaien irudien kontrakoei: hau
da, irudi-txikitzaileak. Teoria
teologoikoak ere muntatu ziren,
irudien alde eta irudien aurka.
Ikonoklasmoa izendatu izan da
geroztik irudien gurtzapena
kristautasunetik kendu nahi
duen irakatsia. Ezaguna da protestanteek erabat kendu dituztela saqntuen irudiak beren jaur e s l e k u e t a t i k ; eta a z k e n
kontzilioaren ondoko aldaketen
artean, gure arteko elizetan santuen irudiak desagertzea edo
gutxitzea egon dela.. Baina borroka ikonoklastetatik «ikonoenirudien» aldekoak atera ziren
garaile, eta «Ortodoxiaren jaia
sortu zuten. Heterodoxiarekin
berdindu zuten, bada, ikonoklasmoa eta ortodoxiarekin iru-

ohi da. Are handiagoa da
dien gurtzapena.
arrisku hori, kultura bera eliBaina nondik du guzti horrek
tista denean: hau da, halako
zerikusirik Zaldibiako irudien
pertsonaia jakintsu eta ospetsuinguruko
eztabaidarekin?
ren dohaintzat hartzen denean
Udaletxeko irudiak kentzeko
kultura, eta ez herriaren eguneerabilitako arrazoi aipaturikoaroko bizieratzat: herriak bizi direkin batera, beste aipamentxo
tuen eta eguneroko bizitzan
bat jaso dut irakurriberria
erabiltzen, adierazten eta sordudan M. Yourcenar-en Memotzen dituen balioak, ohiturak,
rias de Adriano liburutik. Erropentsakeak, jakintzak, teknikak,
mako enperadore handiak ez
gizarteko harremanak, etab.
du eritzi onik juduei buruz. Bealegia.
raren ahotan jarritako esaldi
honek hunkitu nau bereziki:
Biziera da kultura herritarra:
«El populacho, poco habituado
gaurko bizimoldea, etorkizunari
a las imágenes pintadas o esculbegira. Herri baten tradizio hispidas, de las cuales la (sic)
torikoak gaurko herriarentzat
lñpriva desde hjace siglos una
balioi kulturala izango badu,
supersticion harto desfavorable
bizia behar du izan tradizio hopara el progreso de las artes...»
rrek. Bestela tradizio horren or(188. or_) Metropolietako enpedezkaritzat ipintzen diren perradoreak ez dira hasten koloni
tsonaiak fetitxe hilak besterik ez
herrietako ohituren arrazoiak
dira: gurtu egiten diren idoloak,
aztertzen; asmatu eta eman eta
baina ez gaurko kultura herritaezarri egiten dituzte beren inrraren ereduak eta eragileak.
terpretazioak. Profetek irudien
kontra eramandako borroka suKultur tradizioa gaurko heperstizioaren
-fetitxismoarenrriaren bizi eta herritar bihurkontrako borroka zen hain
tuko bada, aurrenik ikasi eta
zuzen, Jainko bakar eta traszenezagutu egin behar da tradizio
dentearen izenean eta gizakien
hori; bereganatu egin behar du
askatasunaren izenean egina.
herriak; garbitu eta kritikatu
Adriano enpeadoreak ez zekien
egin behar du tradizio hori, benoski handik sei mendetara
retzako ereduak eta antiereduak
bere ondorengo beste enperaongi bereizteko eta bere gaurko
dore batek dekretatuko zuela
kultura sortuz eta agertuz joaerlijiozko irudiak kentzea.
teko oinarritzat hartu ahal izaBaina ikonoklasmoak galdu
teko. Ezagutzera eman gabe,
egin zuen eta «ortodoxiak» iragurtzera ematen zaizkio sarritan
bazi.
herrian kultur pertsonaia histoHemen ez dugu noski ortorikoak; fetitxe hilak besterik ez
doxia eta heterodoxia teologidira orduan pertsonaia horiek.
koen artean ezer erabaki nahi.
Eta ikonoklastek beren arraKulturaren arazoa izan da Zalzoiak dituzte orduan: Kultura
dibiakoa, eta ez «kultua»rena;
herritar eta biziaren izenean.
baina sarritan kultura erlijiozko
kultu bihurtzeko arriskua egon
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