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Ideologikeriak
eta norkeriak
Gurasoen eta umeen belaunaldi biak oso diferenteak direla, eta elkarri begiz-begi
jarririk daudela, esaten nuen. Noizpaiteko diferentziak, beren arteko kontradizio bihurtu
direla. Eta kontradizio hauen erdian, Hasarreturik, elkarren kontra burrukan hasiak ditugula, jadanik.
Burruka hau, hazaldien arteko burruka normal bat baino gehiago da. Bai bere funtsagatik eta bai bere moduagatik. Burruka honetan politikak dadukan inportantzia ikusteko (agiriko nahiz izkutuko politikak), ez dago teoria konplikatuak ikasten ibili beharrik.
Baina ez politika programatu batek —Euskal Herrian oraingoz inork ez daki, ez zahar eta ez gaztek, gerorako politika garbi samar nola programatu Iitekeen— ezpada bai,
sentiera eta jite sozial eta politiko jeneralek. Belaunaldi biotan, batean. eguzki denean,
bestean beti euri da, eta aldrebes. Honela gabiltza 1960 aldera hasi eta gaur arte.
Azkenean, 60garren urteetako haiek mentalidade diferenteen diferentziak zirela, esango nuke. Eta gaurkoak ere, gehien-gehienbat, mentalidade diferenteen kontradizioak direla. «H» kontuak eta beste, ez dira diferentzia sakonago horren anekdotak besterik.
Axala.
.•
hiago sumatzen dela, uste dut, gazteengan baino.
AGUR edo GOIZ ARGI irakuProblema latzak daude. Eta, ha- rriz, esaterako, hartzen d a inprelare, problemak berak ez baina, sioa, gure katramila guziak arrahaien ingurune e t a bazter guziak zoi pertsonalen kontu direla, maarakatzeko, jorratzeko e t a harro- rrokeria, ziraunkeria, satorkeria eta
tzeko, diskutitzeko,
xehakatzeko beste hamaika keria direla gaitz
eta, azkenean, problemei berei bai- guzien iturburuak. Maila hortan
no inportantzia gehiago zokoei eta mugitzen dira behintzat, jenerabazterrei emateko, joera izugarria lean, haien azterketak. Baina aski
dago.
da AGUR e t a GOIZ ARGI hoHormak hautsi eta etxea eror- rietxek irakurtzea, e t a ANAITAtzear dago, e t a gu, gure diskusio SUNA, ZERUKO ARGIA edo HEguziekiri, teilatua konpontzera jo- RRIA-rekin konparatzea, edo eusaten gara.
kal gazteria zerbait ezagutzea, hain
Izan ere, gehienetan, probleman mentalidade diferenteren
artean
bertan gaitasunik eta trebetasunik konfliktoak nahitaezkoak
direla,
ez dugu, diletante hutsak gara, ez- pentsatzeko.
jakinak, eta ez dadukagu, probleHaatik ere, problemak sujetibimari berari heldu ordez, haren in- zatzea ez d a zaharren edo eskuinguru-minguruekin enplegatu beste darren pribilejio. Itxuraz, itxura
erremediorik. S i t u a z i o honetan, objetiboagoa agiri dute, baina "ezgauza-ezagumen eta konpetenzia kertiar" batzuen esplikazioek ere
falta, erraz-errazenik, gauza guziei askotan problemak pertsonalizatzeburuz irakaspen ziurren b a t ira- r a e t a sujetibizatzera jotzen dute
kasten duen zerarekin disimulatzen funtsean. Modan dagoen zenbait
edo "erremediatzen" da: ideologia- ideologiak berak ere horixe errazrekin. Zenbait eta gai batetan adi- ten bait du. Alegia, hitzetik hortuago eta jakitunago izan norbait, tzera esango dizute, problemak obhainbat gutiago baliatzen d a ideo- jetiboki aztertu behar direla, ez
logiaz. Hainbat gehiago bere zien- dela sujetibizatu behar, etabar.
tziaz. Guziz konkret mintzatu ohi Baina gero esplikazio guziak "burda, e t a ez du lekurik ideologien- geskerian" akabatzen dira. Ikus
tzat. Baina berdin aldrebes: gau- ezazu HERRI GAZTEDI-ko Zenzaren ezagumen eta entendimendu bait azterketa. Burgeskeria, berriz,
gutiago, eta are jeneralkiago min- modu askotara aipa daiteke. Baina
tzatu behar, h a u da, are ideologia ia beti erabiltzen dizute esanahi
gehiago erabiltzen da. Hau da, are sujetibizatuarekin ezezik, esanahi
"jakitate unibertsal!" (batere ez guziz pertsonalarekin e t a sikologikonkretu) gehiago. Eta are esaldi zatuarekin ere. Dudarik gabe koneta ateraldi borobil, salomoniko, tzientziari, klasetasunari buruz-bugehiago.
ru, beregaintasunik ezagutzen ez
Ia denok diletante hutsak ga- zaiolako. Burgesok beti erreazioren herri batetan, ez d a harritze- narioak dira, beti autoritarioak,
koa, "zientzia unibertsalak" (ideo- eta beti mamutzar gaiztoak. Egia
logiak) hainbeste indar edukitzea. da, hitz horrek Euskal Herrian
Zer besterik itxaro genezake, li- h a r t u duen usadioarekin, ez dela
teraturako problemak konpontzen, posible burges bat pertsona dezenzientzia literariorik azaletik ere tea izatea. Izan ere, sikologismorik
ikusi gabekoak badabiltza. Peda- sinpleena izkutatzen duen sasigogiako problemetarako
egiazko -konzeptu hutsetan bukatu du hitz
pedagogorik ez badugu. Politika horrek, historiarekin harremanik
gazte
adoretsuek
badaramate. gabe.. Seinalerik nabarmenena, hitz
"Eruditos a la violeta" batzuk bes- hori irain edo insulto bezala eraterik ez bagara, filosofian sartu biltzea dugu: "hi burges bat haiz",
garenok, etab. Gure kultur soro- "halakoa burges tzar hutsa duk".
etan "ume-gorriak" besterik ez ba- Edo-ta, historiak burgesiarik ezagudago. Gaizki dagoena, ez da, ho- tzen ez zuen garaietan ere, burgeriek hori dena egitea. Ahal dute- sak barra-barra aurkitzen dizkizuna egiten dute. Gaizki dagoena, te: bistan dago esanahiaren aldahorien ondoan eta aurrean zien- kuntza.
tziaz hornitutakorik ez egotea da,
Problemen une bereko ideologiGida eta orienta litzakeenik ez
egotea. Eta besteok, gure lanetara- zapena e t a sujetibizazioa, une beko, prestamenik gabekook, lan pro- rean ideologismo eta sujetibismo
bisionalean bakarrik a r i garela, nahiko gordinak erakutsiz, ez da
"ezkertiarrena" bakarrik. "Ezkererrazegi ahaztea.
Lehenago esandako belaunaldien tiar" horiek teoriaren mailan inork
arteko elkarrizketa e t a komunika- baino nabarmenago egingo dizute
zio faltaz gainera, hori dena. Hor- nahasketa hori. Baina egunoroko
tan gara: "gazteak ez jakinez, eta praksian, kasurik nabarmenena, ezzaharrak ezinez, doaz egitekoak de- pairik gabe, "txartel" banakuntza
dugu. E. Osak zuzen salatu du,
seginez".
Badago beste zerbait oraindik, "batzuek oso gogoko lana dutela,
problemetan sakontzen (egin gene- jendea familia politikoetan klasizakeen apurra ere) uzten ez duena: . fikatzea". Honelako sorpresak egunoro hartzen ditugu: ZERUKO
problema denak sujetibizatzea.
ARGIA "aldizkari kristau-demokrata"
dela
(Haranburu-Altuna),
oraintxe enteratu naiz. ETOR "jePROBLEMAK SUJETIBIZAsuita" zela (Zelaieta, LUR, E.
TZEKO JOERA
Aierbe). Ikastolak "marxistak" direla (Arenaza), etc. Klasifikazio
Gazteek joera gehiago dute ideo- hauk, letra inprimatuz, baino gelogikeriara, zaharrek baino. Pro- hiago, esamesen bidez zabaltzen diblemak itxuragabeki sujetibizatze- ra, e t a iraunkortasun haina aldako joera, aldiz, zaharrengan ge- kortasun bizi eduki ohi dute. (Ez
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dago esan beharrik, klasifikazio
denak ez direla besterik gabe okerrak).
Hau ere, jeneralean, problema
bera alde batetara utzi, eta haren
ingurumariekin enplegatzeko modu
bat izaten da, Batez ere, klasifikazio hauk susmo sinple eta oinarririk gabekoei obedituz egiten direnean, "ezkil hotsek esaten dutenetik" (E. Osa). E t a gehienetan
halaxe egin ohi dira.
Honelako klasifikazioak. ez dira
beti "txartelaren" moduan egiten:
judizio alderdikorregiekin ere gauza bera egiten da, funtsean; Uste
dut, n i neu ere behin baino gehiagotan erori naizela huts hortan. Baina erori ez naizen kasu ru-Altunaren Hitzaurrea ez zait irakurle askoren bihotzetau inspibat hemen aipatzea, barkatuko dit amorraziorik gabe idatzitakoa iru- r a t u zueu amorrazioari ere, arranoski irakurleak. Ibon Sarasolaren ditzen. Eta Mitxelenaren erreazioa zoirik ez zitzaiola falta. Iruditzen
Euskal Literaturaren. Historia-n esa- ere ez zen amorraziorik gabekoa. zait, behintzat. Eta berdin Haranten den guziarekin konforme ez Arenazak disparatzen dituen arra- b u r u - Altunaren Hitzaurrearekin
nagoena, franko garbi erakutsita zoipideak ez dira amorraziorik ga- edo ANAITASUNA-ko (zenb. 245)
nago. Baina Azkarraga-tar Pelik ez bekoak, etab. Adibide moduan ba- Larresororen tesiak direlakoarekin.
Hau da, gure egoeran amorrazioa
daduka, erakutsi dudana baino ge- karrik aipatzen ditut guziok.
hiago zergatik ikusirik, GOIZ AREz noa n i amorrazio h a u k zu- zinez konprenigarri da, alde baGI-n. Eta Euskaltzaindiaren komi- zenestera edo gaitzestera. Konsta- tean eta bestean. Konprenigarri
sio batek liburu hori saritu badu, tatzera bakarrik, oraingoz. Duda- eta gehiago. Baina amorrazioak
bidegabezko iruditzen zait, sarizta- rik gabe, bakoitzak bereari oneri- amorrazioa biztu ohi du: batzutan
pen horren kontra nire izena ate- tziko dio. Baina beste honek ere halaxe komeniko da, gehienetan
ratzea.
duda haundirik gabekoa iruditzen ez, eta zaila da "haserretu eta beBeraz, problemak pertsonalizatze- zait: Ukronia inspiratu zuen amo- katurik ez egitea".
ko eta sikologizatzeko joera gogo- rraziorako arrazoirik falta ez bada
(ta ez d a falta!), Ukroniak berak
Joxe AZURMENDI
rra dago, horrela problemak bestelakotuz eta faltseatuz. Hau ez da
harrigarria: hain zuzen gure egoera sozialean inguratzen gaituzten
kondizio sikologikoengatik berengatik. Persegizio giroak, klandestinidadeak eta klandestinismoak, informazio agiririk ezak, lanaren gehiegiak eta segurantziarik ezak, ditugun medioen eskasiak bezalaxe,
horixe errazten bait digute. Gainera, gauzaren beraren edo problemaren beraren azterketa sakonagoak zailak dira, sustraiak argitu
nahi izanez gero, sustraiok ia beti
lurpean izkutatzen dira-ta: e t a
euskal "lurpe soziologikoa" konpliApirilaren 17an, gaueko 9etan, Endaiako «Varietes» zinema lekatu bezain misteriotsua e t a kokuan, «Zazpiribai» deitzen den espektakulua agertua izango da.
rapilatua da.
Aurretikako aipamenetan adierazi zen bezala, espektakulu hori
kantuz, danteaz eta poesiz osatua dago. Bertan parte hartzen duBERRIZ ERE AMORRAZIOA
tenak, Bidasoaz bi aldetako kantari eta soinulari ezagunak dira.
Horrela, Manex Pagola, Peio Ospital, Pantxoa Carrere, Iñaki UrBeraz, problema asko eta hauntizberea, Patxika Erramuspe, Ugutz Robles Arangiz, Xabier Lete,
diak daduzkagu, problema zailak
Lurdes Iriondo, Benito Lertxundi, Loli Ansa, «Argia» dantzarj taldaduzkagu, e t a ez dugu gauza
haundirik egiten, problemaotan ardeko dultzaina-jote "eta soinulariak, etabar.
girik egiteko. Alderantziz, lan a s ko egiten dugu, iluntasun gehiago
Lehenago^urtarrilaren 29an Baionako teatro munizipalean -Zazsortzeko: arazoak neurri gabeki
piribai» jokatu zenean, mugaz hemendikako zonbait jende sartu
ideologizatuz eta sujetibizatuz, Pro.ezinik geratu zen, hainbesteko jende multzoa bildu batzen teatroblemaren inguruak beti problema
ra. Oraingo hontan, egun hartan Baionara biltzeko betarik izan, ez
bera baino inportanteago bihurtuz.
zuten guztientzat jokatua izango da, bereziki. Horrela ba, inguru
Problemak hainbeste ideologizatzearen edo hain itxuragabeki suhauetako jendearentzat Endaia oso toki egokia izango delakoan
jetibizatzearen kausa
inportante
hautatua izan denez gero ea espektakulua ikusteko intentzioa dubat, berriz ere, amorrazioa da.
tenek
aurretik sarrera eskuratzeko alegiña egiten duten.
Euskal kulturaren langileak, zaharrak nahiz berriak, amorrazioz beEndaiako
emanaldi honekin, aldez aurretik erabakia zegoen
teta agiri dira. Arrazoi diferenzikloa hesten da. Horrek ez du esan nahi aurrerago ere beste
teak edukiko dituzte, noski: elkarren amorrazioz bait daude. Baina
zonbait herritan «Zazpiribai» agertua izango ez denik; hala ere,
amorratuta denak daude, ikus daiekainaren hasieran, Baionan, ikastoletaz arduratzen den «Ikas» eratekeenez.
kundeak prestatuko duen beste emanaidi batekin, programazioKintanaren Ukronia ez zegoen
amorraziorik gabe idatzita, eta ez
aren zatirik garrantzitsuena osaturik geratukp da.
dago hura gabinetean, amorrazioHorrela ba, garai egokia dela uste dugu euskal kanta eta
rik gabe, pentsatutako gauza bezala hartzerik. (Kintanaren "ideosoinu zahar eta berriak maite dituztenak Endaia aldean biltzeko.
logiaren" espilu garbi antzean!).
G. L
Eta sortu zituen erreazioak ere ez
ziren amorraziorik gabekoak izan.
Euskal. Literatura 72-ko. Haranbu-
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