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Eliza eta euskaltasunaren arteko loturaren aztertzea ez da ez ariketa erra
za, ez intsegu berria (1). Eta nahiz eta Euskal-Herrian, Europa mendebaldeko
bertze erresumetan bezala, Eliza katolikoa biziki ahuldu den, gai hori oraino
minbera da. Auzia -auzi bat balego-- ez dela trenkatua diote batzuk, egiturak
oraino azkarrak direla bertzek, aipatzea ez duela merexi bertze batzuk oraino,
eta abar. Dena den, ikusiz sekularizazio prozesua zertaratua den gaur Euskal
Herrian, pentsa daiteke gai horren jorratzeko momentu ona dela. AIde batetik,
tentsione erlijioso-politikoak ez direlakotz orain duela hogeita hamar edo be
rrogoi urte ziren horiek, eliz-egiturek ez dutelakotz gizartea lehen bezainbat
kontrolatzen, eta bertzetik garai hortako aktore nagusiak ikuspegi distantziatu
baten emaiteko gai direlakotz orain. Horiek horrela, hemen nahi nituzke la
burzki bi pundu aipatu. AIde batetik, gai horri buruz eginak izan diren lanak
lau sailetan bildu ditut (1). Ondotik nahi nuke erakutsi ikuspegi desberdin ho
riek nola balia ditazken bosgarren azterketa batean, gai zahar horri galdera be
rri zonbeit pausatzeko gisan (2).

1. Lau ikuspegi

Eliza eta euskaltzaletasunaren gaia, orohar, lau moldez aztertua izan dela
erran ditaike. Klasifikazione hau arbitrarioa da, alabaina, baina halere lotura
egiten du giza zientzietako eztabaida orokor batzuekin. Ikuspegi bakotxak be
rekin darama «nortasun narratibo» (identite narrative) bat, Paul Ricoeur-en
sentsuan (Ricoeur, 1985, p. 444) (2).

(1) Artikulu honen funtsa Hendaian 2002ko buruilaren 27an Euskaltzaindiaren biltzarrean
eman hitzaldi bat da. Milesker Piarres Xarriton-i Euskaltzaindiaren biltzarre hortarat gomitaturik.
Ni eta Euskal Herriari buruz lanean ari giren frango harekin zorretan gara. Hemen agertzen diren
azterketa laburrak beren osotasunean atxeman ditaizke: (It~aina, 2000) edo bertze artikulu batzu
tan bildurik (It~aina, 2001, 2002).
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1. Ikuspegi esenzialista: suposatzen da euskal nortasuna eta girixtinota
suna norberaren baitan aurkitzen direla. Nortasun kolektiboaren definizionea
primordialista da, eta erlijionearen definizionea biziki zabala: eliz-erakundetik
espiritualitateraino. Nortasun etnikoa eta erlixionezkoa bata bertzean nahasiak
dira. Euskaldun-fededun. Bada euskal arima bat (I' ame basque). Eskola ho
rrek bi bide jorratu ditu. Aide batetik, euskal antropologia klasikoarentzat, eus
kal gizona erlijiozkoa baldin bada, arrazoina mendez mende atxiki dituen si
nesmen eta jokamolde berezietan aurkitzen da, eliza katolikoak neurri batean
beren gisa utzi dituenak. Eskola horren metodoa arkeologia, ipuinen eta mi
toen biltzea da. Euskal gizonaren ikuspegi primitibista bat sortzen da, gaur arte
arrakasta ukan duena. Bertze azpi-eskola batentzat hargatik, ixtorioa berriz sar
tzen da, baina berdin esenzialista geldituz. Hemen, euskal gizona erlijiozkoa
baldin bada, lehen arrazoina da eliza-erakundearen gizona izan delakotz. Ber
din ontzat hartzen da euskal herri bat badela, herri hori berez fededuna dela,
eta herri hOltarik direla atera hunenbertze apezpiku, misionesta, apaiz, eta abar.
Ixtorioa gizon haundiena da eta froga estatistikoa da, 1960. urteak arte bede
ren. Euskaldunaren berezitasunaren onartzeak ez du erran nahi nortasun hari
politikoki piztua dela. Eskola hortako apaiz historialari batek hauxe idazten
zuen: «Le Basque est foncierement docile, enseigne par le clerge.» (Moreau,
1981, p. 14). Ikuspegi narratibo horrek komunitatea eliza katolikoaren denbo
ra luzean berriz kokatzen du.

2. Ikuspegi exegetikoa edo teologikoa: irakurketa honen boz-eramaileak
elizaren bihotzetik mintzo dira, erran nahi baita testu sakratuak aztertuz. He
men ere pausatzen da euskal espiritualitate berezi bat badela, baina herme
ncutika harren bidez galdera zera da: ze leku ematen du erlijionearen mamiak
(bai doktrinak bai tradizioneak) herrien nortasun kolektiboei? Hari hortarik
josten dira bai euskal liturgia edo euskal elizaren inguruko eztabaida eta teo
riak, bereziki Vatikano n. Kontzilioaren ondotik (inkulturazioa, askapenaren
teologia, eta ab.). Erakunde bameko ikuspegi bat da, frangotan kritikoa, bai
na bamekoa halere. Funtsezko galdera da: gauzak nola hobetu bametik? Eus
kal herriaren kasuan, hiru lan garrantzitsu sailka daitezke hemen. Lehenik, 1.
M. de Lachagak nahi izan du erakutsi 1978ean gutxiengo etnikoak elizan onar
tzea eliza berezien bidez eginen zela (Lachaga, 1978). Pierre Charritton-en te
ologiako tesiak, Frantziako Tolosan irakurria izan zena lehenik, eta Montreal
en argitaratua 1979an, gogoeta hori bamatzen du (Charritton, 1979). Lehenik,
aztertzen ditu elizaren jokaerak errealitate kulturalen artean, hogeigarren men
c1eko historio luzean. Gero, P. Charritton-ek molde kritiko batez behatzen du
elizaren doktrina herrien autodeterminazioari buruz (droit des peuples cl dis
poser d' eux-memes). Hirugarren parte aberats batean, iclazleak dio elizak be
har lituzkeela bere c10ktrinari erantsi gizazientzia zenbaiten (linguistika, an-

(2) J. Zuluikak euskul antropologiaren historiaren aztertzeko baliatu du nozione hori (Zu
laika, 1996).
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tropologia, zuzenbidea, soziologia) ekarpen baliosak. Ondarrean, euskal eta
quebec-iar kasuek ilustratzen dute aintzineko diskurtso teorikoa. Lachagak be
zala, P. Charrittonek ainitz baliatzen du Jean XXIII. aita sainduaren Pacem in
ten-is Entziklika (1963), gizonen eta herrien zuzenbideak berriz sartzen ditue
na elizaren doktrinaren muinean, prinzipioz bederen. Berrikiago, Felix Placer
en teologia tesia, 1998ean publikatua, ekarpen garrantzitsu bat da «bameko
ikuspegi kritiko» horretan (Placer,-1998). Kasu honetan, euskal elkarte girix
tino batzuk dira aztertuak, eta berezikiago haien girixtinotasunaren bizitzeko
proposamen altematiboa. Zirkulo hermeneutikoaren nozionea baliatua da,
ikusteko askapenaren teologia nola egokitzen duten talde horiek Euskal He
rriari. Funtsezko galdera hertsia da hiru lan horietan: erakunde katolikoak nola
integra ditzake bere bame-egituran eta prinzipioetan elementu kultural eta nor
taslln kolektibo bereziak? Him idazleak ber-denboran posizione zail batean
dira: erakundearen bihotzean dira ikusiz zein metodo baliatzen dute -teologia,
doktrina, tradizioa eta talde girixtinoen azterketa-, eta erakundearen bazterre
an, holako ikuspegi bat laister kritikoa agertzen delakotz. Erlijionearen defi
nizioa hemen substantiboa da, bametik ikusia, eta ez bakarrik funtzionalista
(ze funtzione betetzen ditllen erlijioneak gizartean) (Lambert, 1991).

3. Ikuspegi instmmentalista: arrunt bertze puntan, erlijionea ideologiaren
maska edo mozorroa bertzerik ez da. Irakurketa soziologiko estrukturalista edo
materialistetan, erlijionea menperatzearen forma bat da, bertze ainitzen artean,
oligarkiek kontrolatzen dutena. Garai batez bederen, P. Bourdieu-ren erlijio
nearen soziologia linea horretan sartzen zen, idazten zuelarik erlijionean be
rriz aurkitzen zirela klase eta talde sozialen arteko indar-jokoak (Bourdiell,
1971). Bertzalde, frantses erlijionearen soziologian luzaz nagusi ziren ikuspe
gi «holistak», bai Durkheim, bai Marx-en eraginez: ideia zen orduan, erlijio
nea, fait social (gertakizun soziala?) bezala, zela ulertzen ahal bertze faits so
ciaux batzuk aztertu gabe. Erlijioaren logika berezia, erlijio bezala, arrunt
baztertua zen (bederen Max Weber-en lanak berriz deskubritu arte). Euskal
Herrian, ohartzen gira ikuspegi hori pixka bat bereganatu zutela lehen euskal
soziologoek. Frangotan atzerrian formatuak ziren, bai Parisen, Berlin-en edo
Frankfurt-en, 1970. urteetan. Euskal gizartearen lehen «berzilari laiko» horiek
baliatzen zituzten ikuspegi funtzionalista, estrukturalista edo materialistak. Eta
azken eskola horrentzat bereziki, eliza bamean aurkitzen ziren konfliktllek
(<<kontraesanak») erreproduzitzen zituzten kanpoko konfliktuak. Hierarkia eta
apezgoaren «basearen» arteko tirabira gatazka politiko bat bezala irakllrria zen,
kanpoko gerlen miraila besterike ez zen. Egia erran, kontestu historikoak la
guntzen zuen holako irakurketa: frankismo garaiko eliza eta estaduaren uztar
tzea Hegoaldean, apezpiku gogor bat luzaz Baionan. Irakurketa politikoak zi
ren zerutik eroriak. Biziki lan garrantzitsuak idatzi ziren garai horretan: oroz
gainetik P. Iztuetaren tesia, Paris VIIIen aurkeztua 1976ean (Iztueta, 1981),
edo nazionalismoari buruz J. Apalategi (Apalategi, 1977) edo E. Lopez-Adan
en (Beltza, 1976) lehen lanak. Iparraldean, P. Bidart-ek 1977an argitarazi zuen
Baigorriri buruzko tesiak ainitz baliatzen zituen materialismo historikoaren pa-
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radigmak, eta gorago deskribitu dugun erlijionearen ikuspegia (Bidart, 1977).
Irakurketa horren mereximendua zen ikuspegi esenzialistetarik ateratzea. Eli
zatik kanpoko ikuspegi bat zen (nahiz eta soziologo horietarik frango semi
nariotik ateraiak ziren). Argatik, ikuspegi horretan aktorearen autonomia eta
estrategia -jokamoldea hitza da egokiena- desagertzen dira. Hemen estruktu
rak dira nagusi. Eta bertzalde, erlijionearen bameko dinamika berezia ez da
baitezpada kontuan hartua.

4. Kritikaren kritika: ikuspegi anexionista. Oraino bertze punta batean,
dena erlijionea da. Ideologia ez da erlijionearen molde berezi bat baizik. He
men, bixtan da aurkitzen direla «erlijione zibila» eta «erlijione sekularren» in
guruko eztabaidak. Eztabaida teorikoan ez naiz sartuko hemen. Doi-doia az
pimarratuko dut ikuspegi hori biziki baliosa dela nazionalismoen aztertzeko,
erlijione sekular bat bezala: bere sinesmenekin, bere liturgiekin, bere erritoe
kin, bere apezekin, bere sakrifizioekin. Euskal Herrian, 1980-1990. urteetako
antropologoen belaunaldi berriak gisa horretako lan eder ainitz atera ditu. Ikus
Teresa del Vallek (Del Valle, 1994) Korrikaz egin duen irakurketa (korrika bei
la sekular bat bezala), edo Joseba Zulaika Itziar-eko bortizkeria politikoaz ida
tzi duena (Zulaika, 1988), Josetxu Martinez-en euskal nazionalismoaren az
terketa (Martinez, 1999), edo Jeremy Mac Clancy-k erritual karlistekin egin
duena (Mac Clancy, 1993). Lan horiek -Zulaikak berak berriz irakurri eta bil
du dituenak euskal antropologiaren historia balios batean (Zulaika, 1996)- bi
ziki interesgarriak eta berriak dira. Sinboloei, erraiten ez diren keinu eta ja
rrerei ematen diete garrantzia. Dena ez da indar materialisten arteko lehian
iragaiten. Baina erlijioaren kasuan, erlijioaren erakundeak -eliza katolikoa,
gure kasuan- pixka bat desagertzen dira. Dena erlijiosoa delarik, neurri bate
an nahasten dira erlijiosoa eta sakratua. Sakratua den guzia ez da erlijiosoa,
are gutiago katolikoa. Erakundeak (institutions) badira (ikus Weber eta Tro
eltsch-ek nola berexten dituzten eliza / sekta / mistikoa), eta erakundeek, nor
ma eta erregela xixtima bezala, badute beren eragina aktoreen eguneroko jo
kamoldeetan.

2. Bosgarren ikuspegi bat

Ikuspegi horiek guziak baliosak dira, eta denek ukan dute beren arrakes
ta, bakotxak bere tenorean. Horiek horrela, nahi nuke bosgarren ikuspegi bat
proposatu, aintzinekoak baliatzen (eta ez baztertzen) dituen, bakotxa bere neu
rrian. Lehenik erran behar dut ikerketa horretan ez dudala aztertzen erlijionea
eta euskaltasunaren arteko lotura, baizik eta katolizismoa eta euskaltzaletasu
naren artekoa, ez baita arras gauza bera. Katolizismoa erlijione berezi bat da,
erakunde azkar eta intemazionalki zentralizatua den batekin (protestantismoa
ez bezala, adibidez). Eliza katolikoa erakunde bat da, Charles Taylor-ek (Tay
lor, 1994) hitz horri ematen dioten bi sentsuekin: erakunde-identifikatzailea
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aIde batetik, erran nahi baita aunitz jendek beren burua definitzen dutela ka
toliko bezala, beraz harreman bat, estua edo laxoa, atxikitzen dutela erakun
dearekin. Baina bertzalde, erakunde-instrumental bat da Eliza, erran nahi bai
ta ez dela erreferentzia espiritual huts bat: estruktura katolikoak badira
gizartean, izan daitezen eskola, gazte mogimendu, langile elkarte, hedabide,
eta abar. Eta ez aipa katoliko inspirazioa edo oinarria zeukaten erakunde se
kularizatu guziak. Bertzalde, euskaltzaletasuna aipatzen delarik, euskal norta
sun kolektibo mobilizatu bat da aztertzen, eta ez bakarrik bere burua euskal
duntzat daukanaren egoera. Mobilizazio horrek aunitz forma har ditzake:
politikoa, kulturala, ekonomikoa, edo denak nahasirik, militantzia orokor ba
tean.

Hipotesi orokorra liteke erakustea eliz-erakundearen eraginak aintzina se
gitu duela euskal gizartean egitura katoliko instituzionalak ahuldu eta ere. Mi
litanteen baitan bizirik segitzen dute erlijiozko heziketa batean ikasi balore, si
nesmen eta pratika zenbaitek, orohar, engaiamenduaren kultura batek eta,
beharbada, frangotan, intransijentismo mota bat: dena ez da negoziatzen ahal,
badira gauza batzu egiak direnak, beraz ezin hunkiak. Erlijionearen eragin hori
«difusoa» dela erran daiteke, bixtan da. Baina interesanta da ikustea ze neu
rritan atxemaiten den eliza-erakundeen eragina gaur egun militantzia euskal
zalea egituratzen duten erakunde laikoen historian, eta bereziki sortzean. Lo
tura aztertzen ahal da bi moldez bederen. AIde batetik, har ditzakegu bi
mugimendu edo ideologien boz-eramaile argienak: eliza katolikoaren «agen
te» profesionalak aIde batetik, hau da, apezgoa bere antolaketa piramidalare
kin, bikariotik Aita sainduraino, eta alderdi eta mogimendu abertzaleak ber
tzalde. Lehen pundu horren aztertzeko, metodo historikoa da egokiena: hartu
mogimendu abertzalearen faseak, eta behatu kasu bakotxean ze harreman izan
duen eliz-erakundeekin, bai Hegoaldean bai Iparraldean. Laister ohar gintez
ke abertzaletasuna ofizialki sekularizatu dela holako eta holako urteetan, bai
nan bertzalde eliz-agintarien hitzak -batez ere apezpikuenak- oraino inpakto
politiko azkarra daukala euskal espazio publiko desberdinetan.

Baina lehen desmartxa hori ez da aski barnatua. Horretan gelditzea gaia
ren axalaren pherekatzea da. Katolizismoaren eragina ez da bakarrik errefe
rentzia erlijioso esplizito baten bidez pasatzen. Argiki erraiteko, elizaren era
gina ez da gelditzen X alderdi politikoak deliberatzen duelarik ez dela gehiago
alderdi konfesionala izanen. Euskaltzaletasuna, mobilizazioaren kultura hori
lehen lehenik gaitasun (competence) bat da. Eta gaitasun horren eraikitzean
du eliza katolikoak eragin haundia izan, erran nahi baita euskal militanteen so
zializazio edo heziketan. Horrek ez du erran nahi, apentziarik ere, eliz-era
kundeak, erakunde bezala, nahitara bultzatu dituela hazten / hezten zituen gaz
teak euskal mobilizazioei buruz. Bixtan da ezetz. Baina alderantzizkoa berdin
gezurra liteke. Erakunde guzietan badira ez-usteko efektu batzu, eta neurri
haundi batean, euskal militantziaren eraiketa horietarik bat daiteke elizaren
tzat. Horrengatik dute bi erakundeek, katolikoak eta euskaltzaleak, hain ha-
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rreman minberatsua eta konplexua atxiki gaur arte, aspaldiko bikote baten gisa.
Mirailaren atzera pasa daiteke, bai politika sailean, bai kultura edo ekonomi
ko sailetan (3).

Alabaina, eragin horren neurtzea ez da baitezpada josteta. Metodologia ai
nitz baliatu behar dira: erakunde produkzionea, hedabideen diskurtsoa, politi
koena... Baina metodo baliagarrienetarik bat izan daiteke metodo biografikoa,
hau da, elizarekin harreman estua ukan duten militante zonbeiteri beren bizia
ren kondaraztea, haurtzarotik hasiz. Hautatu ditugun kasu gehienak seminario
tik pasatu dira, eta horietarik gehienek ezagutu dituzte 1960. urte hondarreta
ko krisi larriak, bai Derion, Donostian, Baionan edo Akizen (4). Elkarrizketen
bidez segitu ahal izan ditugu geroko militanteen biziak, haurtzarotik seminario
hondarreraino. Bizi-historio horiek labur bil genitzake hiru urratsetan.

a) Uzten den mundua

Haurtzaroaren munduan, bai erlijioneak bai euskaltasunak badute berezi
tasun bat. Frangotan bloke bat bezala aurkeztuak dira: euskaldun eta fededun
(Iehen ikuspegi esenzialistan bezala). Iparraldeko kasuetan, haur denborako
orroitzapenetan, ouo apezaren itxura frangotan heldu da ezpainetara. Bertzal
de, gehienetan, haur horiek ingurumen euskaldunean bizi ziren, oroz gainetik
Iparraldean, ikusiz inkestatu guziak barnekaldeko edo Lapurdi Hegoaldeko he
rrietarik ateratzen direla. Ingurumen euskaldun hori hizkuntzaren bidez da de
finitua: euskaraz funtzionatzen zuen gizarte bat. Baina nortasun kolektibo hori
«naturala» bezala kontsideratzen dute aktoreek, «teoriarik gabekoa», politiko
ki piztua ez dena. Kontzientzia, badelarik, hizkuntzari lotua da. 1940. urtee
tan Hazparne inguruan sortu inkestatu batek dion bezala: «Lehen euskaldunak
ginen naturalki, ohartu gabe. M. Jourdain bezala, prosa egiten zuelarik» (elk.).
Haurraren ikuspegia? Ez bakarrik. Gizarte baten errealitatea ere hor sendi da.
Ahatik, haurtzaroan ere, bereziki Hegoaldean, senditzen da nortasun
kolektiboaren irakurketa politikoak badirela (edozein zentzutan: abertzaleak,
karlistak, sozialistak... ). AIde batetik, hegoaldeko hirietan, alteritate Iinguisti
koaren esperientzia goizago egiten ahal du haurrak Esterentzubin edo Alduden
baino. Baina bertzalde, Bizkaia eta Gipuzkoan, gerla zibilaren memoria hor
da, bai eta aintzinagoko karlistada eta matxinada desberdinen kondaira ere.

(3) Azken pundu hori dut bereziki lantzen orain, behatuz ekonomiaren konzepzioneen gi
belean ze balore xixtima atxemaiten den. Iparraldean eta Hegoaldean jorra ditaizke: a) Ekintza
katolikoa eta laborantxa munduaren egituratzean, Paulo Iztuetak urratu bidea segituz, b) eliz gi
zon eta egituren lekua kooperatifen mogimenduan. Emeki emeki, erreferentzia katolikoa desagertu
da mundu hortarik, bainan mogimenduen sortzaileen baloreak oraino bizirik dira, bereziki gaur
egun ainitz aipatzen den ekonomia soziala eta solidarioaren mundu hortan (It\=aina, 2002).

(4) Hautatu kasuak Iparraldekoak, bizkaitarrak eta gipuzkoarrak dira. Ez dugu arabarrik ezta
nafartarrik kontsideratu, azterketaren mugatzeko. Horrek ez du erran nahi, alabaina, ez litaikela
gauza bera egiten ahal bi herrialde horietan.
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Kultura politiko berezi bat osatu dute historio desberdinek, eta aktoreek beren
haurtzaroa berriz irakurtzen dutelarik, sendi dira holako liferentziak.

Katolizismoari dagokionez, hor ere «fededunen» blokea ez da arras blo
ke bat. Haur denborako orroitzapenetan, erlijionearen konplexutasuna itxura
tzen dute pertsonen arteko diferentziek: adibidez, erretora eta bikarioaren ar
tekoa. Maiz -hemen bixtan da sinplifikatzen dudala- herriko erretora erlijione
gogor eta manatzaile baten seinalea da, «Elizako erlijione horrek kontrolatzen
zuen gizarte bat» (elk.)-en bamean. Bikarioa ahatik haurretaz eta gazteetaz ar
duratzen da, pilotaria da, antzerkiak edo dantza taldeak muntatzen ditu. Idea
lizazioaren irudi hori frangotan familiako edo herriko misionestek azkarki
indartzen dute haurraren irudimenean. Erlijionearen bi ikuspegi, beraz, Gi
puzkoako Goierriko kasu batek (l943an sortua) untsa biltzen duena:

«Gera, beharbada hori ere oso lotua zegoen guk garai hartan genuen parro
koa edo apez nagusia oso apez indartsua zan, personalidade haundikoa, forma
zione haundikoa, doktore bat zan, doktoragoa zuen bat, ez zan edozein. Gure he
rrian nola erori zen? Gaztiguz. Gaztigatua izan zen politika aferen gatik. Bainan
gizon horrek apezpiku izaiteko kapazitate eta preparazio osoa zuen. Argia, hizla
ria, inteligentea. Eta aldi berean jansenista zen. Hori zan bere pekatua. Eta or
duan jansenismo horrek postura oso gogorrak, oso bereziak emaiten zituen, eta
enfrentamentuak euki zituen apezpikuarekin, eta han utzi zuen bizi guztirako.
Gure herrian egingo zituen 40 urte edo gehiago, apez nagusi bezala. Orduan he
rria zeukan eskuan, herri guzia mugitzen zuen berak nahi zuen bezala. Eta es
trikto dana, disziplina batekin. Horrengatik inor ezin zan haren eskuetatik atera.
Nik erran behar dut, adibidez bere azken meza nik lagundu nion. Berak eman
zuen bere azken meza bere etxean, ia-ia hiltzear zagola, nik urtetan izan nintzen
bere meza laguntzailea. Gazte gazte hasi nintzan, ez dakit, 5-6 urtekin, eta bera
hil arte jarraitzen nuen here inguruan. Nere aita ere, hortako esan behar dut, men
talidade hartakoa zala, bat egiten zuen apezarekin, apezaren jansenismo mentali
dade estrikto hori, gogor hori. Eta orduan ni mentalidade hortan, giro horretan
sartu naiz. Azken urteetan, gizon hau hiltzear zagola, gure herrira etortzen da bes
te apez gazte bat, gazte-gaztea, apeztu berria, 23 urteekin apeztua. Eta hori be
rriz Espafiako gerra famatu harek kanporatu jende batzuen semea zen. Orduan he
men Iparraldean urteetan gurasoekin bizia. Eta orduan, biziki untsa ezagutzen
zuen hemengo giroa, hemengo kantuak, eskual kantu guztiak bazazkien, kantari
izugarria, harrigarria zan. Eta aldi berean zan gizon fina, idealista. Nere herrian
egin zituen dozena bat urte edo, eta gero misiora joan zen, eta geroztik misiola
ri da han, Ekuadorren. (... ) Eta orduan gizon hori, duela 10 bat urte etorri zan
esanez, erretretan sartzen naiz, eta nahi ditut ene azken urteak Gipuzkoan pasa
tu, nola hemengoa naizen, eta hemen bizi izan naizen, hemen nahi ditut eman.
Egon zan urte bat edo, eta berriz itzuli zan, esan zuen: ez da mundu hau nik nahi
dutan mundua. Hango pobrekin eta hango arazoekin askoz hobeto senditzen naiz.
Hemengoa etzuen jasaitcn. Hemengo bizia, aburgesatua, hautsia, zalapartatsua,
etzuen jasaiten. Etzah politikagatik, zeren politika giroan oso airoski sentitzen zan
hemen, abertzale munduan bazuen, exilioa pasatua eta dena, bainan, nahi badezu
ikusi zuen gizarte hau materializatu egin zala, gizartea urrundu zala. Abere-legea
ezarri zala, indarraren, konpetentziaren legea, eta sentsu hortan askoz hurbilago
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senditzen da hirugarren munduak daukan sinpletasun hortan. Han beharrezkoa
naiz, hemen ez. Eta geroztik han da. Bere erabakia hari da. Orduan uste dut ne
regan influentzi izugarria ukan zuen gazte horrek. AIde batetik, zahar horrekin
banuen lotura berezi bat, eta hau heldu zen nik 9 bat urte nintuela, eta orduan,
bai, gazte honek egin zituen parropian haurrentzako koral ttipi bat, forrnazione
ko taldetxo batzu, gazteekin. Bikario zen. LaguntzaiIea. Taldeetaz okupatzen zen,
bainan gazteetaz bereziki. Eta orduan, lanean nola ari zen beste parrokoaren la
guntzaiIe, talde hartan sartu ninduen berarekin. Eta talde hortan sartzean, pribiIe
giatu nintzen zentzu hortan. Bere forrnazio-informazio hori jasotzeko, bizi~zeko

dimentsio hartan. Oso ikuspegi haundikoa zen, eta laister nahi izan zituen bildu
apezgaiak, gu gazteongandik apezgai batzuek. Eta bazituen, dozena bat bazituen.
Harek hautatuak. Ou prest geunden, oso naturala zen. Apeza ongi ikusia zen gure
herrian, haundizki ikusia zen. Irudi haundia zuen apezak. Gizarte hartan toki ede
rra zuen. Bata, bere jansenismoarekin, eta bestea gaztea, oso idealista zen, giro
izugarria jartzen zuten. Desberdinak bainan konplementariak beharbada.» (5)

Emeki-emeki, elizgizonek ikusten dute beren aurrean dituzten haurretan
zoinek duten ikasketetako jite gehienik, eta selekzione informal batzuen bidez
semenario ttipiko bidea har-arazten diete. Iparraldean eta Hegoaldean hautatu
kasuetan, modelo tradizional hortarik pasatu dira denak, 1960. urteak jin arte.
Hemen ere, zaila da ondorio formal baten ateratzea. Haurren eliza-sartzea ote
da bakarrik «apez bokazione baten inposaketa», Ch. Suaud-k Vendee eskual
dean aztertu zuen bezala (Suaud, 1978)? Erakundeak arraberritzeko baliatzen
duen moldea? Gure kasuetan, gauzak ez dira hain argi. Bixtan da dimentsio
ne hori badela, baina motibazioneak aise konplexuagoak dira: inkestatu ba
tzuek diote zinez hautatu zutela bide hori, batzutan, kasu batean bezala, fa
miliaren nahikeriaren kontra. Bertze batzuek diote etzutela fitsik hautatu,
gauzak negoziatu zirela fraile baten eta aitaren artean. Bertze batzuentzat, hau
tu libre bat izan zen, baina haur baten erabakiak libre izaten ahal diren neu
rrian. Sozializazioa, haur denboran ere, ez da beraz transmisio hutsa. Haurrak,
lehen sozializazioan ere, hautuak egiten ditu, bere inguruan dituen «pertsonai»
(roles) zonbeiten artean hautu batzu egiten ditu, hautu horiek mugatuak badi
ra ere (ikus H.G. Mead, 1963, Dubar, 1991).

b) Deskubritzell dell mundua

«Erakundea gauza bat da. Bakotxak ze egiten duen erakundearekin, hori ber
tzerik da.» (elk., Bizkaitar apez ondo bat)

Seminarioan iragan urteak izigarri garrantzitsuak dira norberaren norta
sun indibidual eta kolektiboaren eraikitzean. Seminarioa berez «erakunde to
tal» bat bezala kontsidera daiteke, erran nahi baita kanpoko mundutik aparte
den laneko eta bizi toki bat, non pertsona ainitz elgarrekin bizi diren erakun-

(5) Elkarrizketa. Ondoko elkarrizketa zati guziak ene tesiaren inkestako grabaketetarik har
tuak dira.
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deak definitu arau zehatzen arabera (Pinto, 1989). Bainan erakundearen alderdi
«total» hori ez da batzuek uste bezain hetsia. Harrokan bezala, erakundean ba
dira artekak, nundik eraikitzen ahal diren harreman informal azkar batzuk ikas
leen artean, edo ikasle eta irakasle zonbeiten artean. Sare informal horien bi
dez eraikitzen da euskal nortasun kolektiboaren kontzientzia bat. Elgarrekin
bizitzea, familiatik urrun, izigarri garrantzitsua prozesu horretan. Adibidez,
Iparraldean, itsasuar edo aldudar gazte baten cursus klasikoa da, 1960. urte
hondarrak arte bederen: batzutan pasaia bat Baionako maftrise episcopate haur
kantari taldean, gero kolejioa eta lizeoa Uztaritzeko semenarioan (6), gero bi
urte Akizeko (Landes) seminario haundian, armada, eta Baionako seminario
haundia bururatzeko. Gero, batzuek uzten dute eta bertzeak apezten. Dena den,
belaunaldi batek elgar segitzen ahal du urte parrasta batez. Gauza bertsua erran
daiteke seminarista gipuzkoar edo bizkaitarrentzat, bakotxa bere sarean. Han
ahatik, frankismo garaiak izanki eta, erakundearen alderdi normatibo eta kon
trol politikoa azkarrago dira, oroz gainetik seminario diozesanoetan.

Diferentzia ttipi bat azpimarratu behar da halere sozializazio prozesu ho
rretan, apezgo sekularra eta erregularraren artean. Itxura guzien arabera, -bai
nan hor ere behar litekeaztertu ordenu bakotxean- zonbeit ordenu erlijiosoe
tan badirudi askatasun gehixago izan zela euskal gaien jorratzeko.
Frantxixkanoen adibidea ezaguna da, bai Donapaulen bai oroz gainetik Aran
tzazun. Hegoaldean, frantxixkano gazteen ibilbidea zinezko iniziazio kultural
bat zen. 1940. urteetan sortu haur bat 12 urtetan sartzen zen Arantzazun hiru
urterentzat, gero bi urte pasatzen zituen Foruan, bi urte Zarautzen, hiru urte
filosofia Olite-Herriberrin, eta berriz Arantzazura teologiarentzat. Toki bako
txean, hortarako jitea izaitekotan, lantzen zituen euskarazko testuak, eta tre
batzen zen idazle lanetan. Badakigu, sail horretan, ze harreman estua ukan du
ten Jakin aldizkaria eta Arantzazuk. P. Iztuetak, 1. Intxaustik, P.
Agirrebaltzategik eta bertze batzuk hurbiletik aztertua dute ze garrantzia ukan
zuten ordenu erlijioso horiek kultural sailean, euskararen erakundetze proze
suan (7).

Ideien zirkulazioa orduan iragaiten da. 1960. urteetan, ainitz gazte abertza
le bilakatu ziren seminario denboran. Bertze hainbertze, alderantziz, ez ziren
apentziarik ere ideologia hortara hurbildu. Abertzale bilakatu direnentzat, badi
ra bederen bi kasu. Batzuentzat, oroz gainetik hegoaldean, haurretan errezebitu
sozializazioaren segida bertzerik etzen. Bertzeentzat -eta Iparraldeko kasu gehie
netan- abertzalegora pasatzera bihotz-berritze bat bezala izan zen. Bihotz-berri
tzea, P. Berger-en hitzetan, iraganaren irakurketa dramatiko bat da (Berger, 1973,
p. 91). Abertzalegoaren deskubritze hori iragan zen erakundearen bazterretan zi-

(6) Horiek oro bariazionekin: batzuk kolejioaren parte bat segitzen dute Hazparnen, ber
tzek baxoa prestatzen Baionako lizeo katoliko batean, etab.

(7) Ikus baita ere. J. Intxaustik bultzaturik, Arantzazun 2002ko ekainean Euskal Herriko or
denu eta institutu erlijiosoen historia biltzarrean eman diren hitzaldiak.
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ren presuna batzueri esker, edo kanpotik jinikako prentsaren bidez. Hona adibi
dez zer dioen 1940. urte hastapenetan sortu seminarista lapurtar batek:

«Orduan gintian gu 18 urtetan. Uztaritzen, lehenean edo bigarrenean. Or
duan hasi zian Enbata. Ximun Haran, Jakes Abeberry eta horiek Bordelen zitian
ixtudiante, eta horiek muntatu ziteian Enbata. Eta igorri ziteian dohaike, eta guk
ukan ginian betL Neretzat izan zian argi bat piztu balitz bezala. Hori argi ta gar
bi ikusten diat, eta uste diat bestendako ere. Nik segurik hola bizitu nian. Es
kualdun izaitea etzian gehiago une tare. Nik ordu artean hola bizitu izan nian.
Ambiente hartan, zian une tare eskualdun izaitea. Eta hori, jornal hori leitzean,
gero gure artean ere hasi gintian mintzatzen, eta hori neretzat izan zian, ene bu
ruan, ene aite-aitamen eta ene baitan naukan kulturaren onartze bat bezala, ene
baitan argi haundi bat piztu balitz bezala. Orduan hasi zen. Eta gero, bon, an
tzerki bat edo bi muntatu ginintian, egin ginian ere Manex Pagolarekin aldizkari
ttipi bat... Orduan jatzarri gintian pixka bat.» (elk.)

Pertsonen arteko harreman inforrnaletarik ere pasatzen ahal zen mobili
zazio politikoaren dekubritze hori. Adibidez, Hazpame inguruko seminarista
honek hona zer dioen bere Akizeko seminarioko egonaldiaz:

«Bazen orduan gurekin Leitzako apez-gai bat, orai apeza dena, eta enetzat,
lagun bilakatu ginen, eta harek zauzkitan lehendabizikotz euskal ixtorioaren gau
zak esplikatu. Harekin kontzientzia hartu nuen Euskal Herria etzela bakarrik he
mengo hiru probintziak, bainan bestaldeko lauak... Harekin naiz egiazki abertza
letu. Orduan P. ere sartu zen Amaia ikasle kultur talde batean, eta pixka bat Euskal
Herriko ixtorioa, kulturaikasten ginintuen, ikerketak. Monzon ere han ginuen eza
gutu jin beitzen mintzatzera Euskal Gobernuaz eta 36ko gerlaz. Orduan nintzan
abertzaletu. Bixtan da Enbata eta orduan hasi ziren, Enbataren irakurtzen. Nere
tzat, c'hait une decouverte, hori dena, une decouverte. Zure nortasunaren kon
tzientziatzea gauza berria zen, barneko iraultza bezala. Gero iresten duzu emeki
emeki, naturalki eskualdunak beiginen. Junta egiten da gero. Bainan, gero ene fa
milian ez ziren ideia hortakoak» (elk.)

Bihotz-berritze politiko hori kanpoko gertaeren arabera gerta zitekeen.
1960. urte hastapenetan seminariorat heltzen ziren Iparraldeko euskaldunen
tzat, Aljeriako gerla bihurgune garrantzitsu bat izan zen, eta -nahi etzen ira
kurketa hori, apentziarik ere, Ipar Euskal Herriko orduko gazte gehienena
deskolonizazioaren mugimendua Euskal Herrira aplikatzen ahal zela pentsa
tzen zuten. Eta eliza sartzen zuten irakurketa horretan. Hona zer dioen hain
xuxen gai horretaz baxenabartar seminarista ohi honek:

«Baxorik ukan ez ginuenek Aljeriako gerlarat joan behar ginuen. Artetik
erraiteko egia da, nik pertsonalki orduan, prest nintzala joaiteko, eta halako in
formazionea edo intoxikazionea ginuen biltzen denbora hartan, nun gu prest gi
nen bertzeak bezala, frantsesen aide borrokatzerat joaiteko, eta deus ikusteko ez
ginuen lurralde hartan. Behintzat guk, deus ikustekorik, frantsesek bazuten ba, be
reziki dirudunek bazuten ikusteko. Kolonia zen eta ixtorio. Erraiteko denbora har
tan, Uztaritzeko kolejioan ere ze informazione pasatzen zen. Eta formakuntza mi
litarra Uztaritzeko zelaian, jostalekuan egiten ginuen. Irakasle bat baginuen, apez
bat, eta hori dena erakusteko da ze girotan bizi ginen, eliza eta armada elgarri 10-
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tuak alabaimn, cta Aljcriako kasuarckin anitzcz gehiago. Eta egoera bera bizi izan
ginuen IIazparneko kolegioan Inclochinako gerla ari ze1::lrik. Geroztik, ikusi cta
orroitzcn bcitzira gauza horiclaz, ikustcn cluzu zc lotura, zc informazio, ze into
xikazio izugarria izaitcn zcn. Alabainan, komunixten kontra, nolaz ez, eta ixtorio.
Denak onelsiak ziren, apostolu horiek clena, eliza ofizialak onesten zituen, eta
gcro pratikarat cmaitcn, alabainan. (... ) Akizeko egomlclitik goiti, hor hasi ginen
ainitz gauzcri oharlzcn, cta bon, Aljeriako gcrla ustc clut bururatua zen, cta han
go ... ainitz gauzcr oharturik, Euskal IIcrria crc kolonia bat zela, eta ixtorio, hor
gure pentsamolclea iclekitzen joan zen, eta gero elizako pentsamolclearen alcletik
cre, gu hasiak ginen olclartzen cre, egia cia, zeren eta ikusten baiginuen eliza ka
toliko, erromano, apostoliko horren pentsamolcle integrista biziki hetsia zela, eta
gure herriak bazuela bestc pcntsamQlclc iclekiago, gizatiarrago baten beharra eta
ixtorio. IIoriek clcnak, uste clut gatazka bete-betean ginen hor, 1968ko maiatza ere
prestatzen ari zen nunbeit, emcki cmeki, alcle guzietarik, icleia berriak sartzen ari
ziren. Eta guk 68ko mai::ltza, nahi bacluzu, 1966-7an egin ginuen Baionako se
menarioan. Gure heinekoa, batere 68koari pentsatu gabe, bixtan clena.»(elk.)

Erakundearen ez usteko efetu baten bidez, ainitz gazte orduan l11ilitante
bilakatu ziren. Nahitaez, etxetik urrun bizi ziren ideien nlllndll batean, prinzi
pioen mundu batean. Sel11inarioan sartzea lehen haustura bat zen gazte ho
rientzat, eta hausturatik atera zitekeen gogoeta. Haien aintzinagoko bizil11ol
dea kultura bihurtzen zen: problel11atizatua zen. Eta eliz-erakundeak azkmizen
zuen harrel11an bikoitz hori. AIde batetik, semenarioko antolaketa hierarkiko
hori ainitzek ez zuten gehiago jasanen eta oldartuko ziren. Baina bertzalde, se
l11inarioan iragan urteak heziketa urteak ziren, euskaltzaletasunaren jorratzeko
parnda bat, infomlalki baldin bada ere. Seminarista gipuzkoar batek azpima
rratzen zuen ambiguitate hori oroitaraziz liburu marxistak debekatuak zirela
sel11inarioan, etaliburutegian kolorezko xingola berezi batekin seinalatuak zi
rela. Debekatuak ziren, baina hor ziren, eta ez bertze ponbait. Tentsione hor
tarik aterako zen krisia.

c) MlIndllen rtrteko ler/in: erlijionearen krisia eta nortasllnaren krisia

Tentsionehorien guzien aurrean, bulta baten buruan, norbernk berriz ne
goziatzen duerakundearekin daukan harremana. Bertze ainitz jokaeren miean,
ainitzek hiru jarrereren artean hautatu elute, A. Hirschman-en tipologia segi
tuz: atera, l11intzatu, eelo leial egon (exit, l'oice, loyalty).

Lehen kategori:1 batentzat, eliz-ernkundean egoitea eta euskal militantzia
ezin josiak dira. Bi konfliktuak arrunt nahasiak elim. Adibidez, Baionako se
minarioako 1967-8ko konfliktoan (edo DonostianJ966an, edo Derion 1968an)
bame izan zirenentzat hori aski argi da. Ordutik harnt, ainitzek seminarioa utzi
zuten, bai eta elizarekin zuten harremana. Bertze batzuentzat aldiz, nahiz eta
beren apezgo egitasmoa baztertu, ez zituzten elizarekin harreman guziak pus
katu. Entseatu ziren eliza bametik aldatzea, adibidez, Donostian bezala 1965
67an, edo Akizen 1970-72etik goiti seminarioen bizi-balelintza eta pedagogiak
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berrituz. Batzuk, nahiz eta laikoak bilakatu, aintzina segitu zuten elizako mi
litante bezala, bainan militantzia hori beren euskaltzaletasunari uztartuz. Be
ren gerlak: euskararen lekua kateximan, mezan, apezpikua kontseilatzea eus
kal gaietan. Laikoaren konzepzio kontzilioarioak hori indartzen zuen.
Hirugarren kategoria batek hautatu zuen erakundearen baitan egoitea bururai
no, apez bilakatuz, bainan leialtasun egokitu batean: apez euskaltzaleek ten
dentzia bat osatzen zuten (eta dute) diozesako apezgoaren artean, eta azpi-egi
tura bereziak sortu zituzten (Euskal Herriko Apaizen Koordinakundea, edo
Herriarekin Iparraldean, adibidez). Bame militantzia bat bultzatzen zuten, eus
kararen aIde jokatuz elizan, mugaz gaindiko harremanak bultzatuz elizan edo
hitza hartuz arazo politikoeri buruz.

Aktoreak berak eliz-heziketaren eragina neurtzeko tenorean ez dira elga
rrekin ados. Batzuentzat, euskal militantziara pasatzea eliz-erakundearen kon
trako oldartze bat izan da, ontsa berexiz «erakundea» eta «Krixtoren mezua».
Militante gogorren kasua da frangotan, bainan ez bakarrik. Berriz hartzen di
tuzte girixtinotasunaren alderdi gogorrenak: sakrifizioa, martirioa, bekatuaren
sentsua. Bertze batzuentzat, urruntze baketsu bat izan da. Harremanak atxiki
dituzte elizarekin, baina gehiago sartuz euskal militantzian. Eta, nahiz eta gu
txiengo ahul batentzat bi engaiamenduek ez duten pitsik ikustekorik elgarre
kin, gehienak ados dira lotura baten ikusteko beren heziketa girixtino (katoli
ko baino gehiago, kasu huntan) eta beren militantziaren artean. Hona zer dioen
adibidez Akize eta Baionako seminarista ohi honek, geroztik bere engaiamen
dua kantuaren bidez landu duena:

«Halaere, nik erran dezaket ene partetik, eta uste dut hori aski argi dauka
tala ene buruan, enetzat, gizonaren aldeko borroka batean, fededun batek, kristau
batek, lehen lerroan behar duela. Eta nik, erran nezake, abertzale balin baniz da
kristau naizelako, edo fededun naizelako. Abertzale naiz fededun naizelako. Erran
nahi baita gizonaren aldeko borroka batean, fededunak, kristauak lehen lerroan
behar duo Eta hau da gure kulturaren defenditzea, gure hizkuntzaren defenditzea,
gizonaren aldeko borroka. Eta hor elizak lehen lerroan behar duo Nik uste dut hori
aski argi daukatala, eta erran dezaket hola hitz laburrez, ni gaur egun abertzale
balin baniz, da fededun naizelako.»

Ideia bertsua adierazten du gem ekonomia sozialean, ikastoletan eta eus
kal kulturan aktiboa izanen den militante baxe-nabartar honek, Baionako se
minarioko krisia bametik ezagutu zuena 1967-68-ean:

«Ene iduriko, jarraipen hutsa da. Nik ez dut Elizaren egitura ofiziala utzi
dutalakotz, ez dut utzi Kristoren mezuak ni baitan sortu duen gogoeta, ikusmol
dea eta engaiamendua. Ezina zen. Bestenaz, etzuen zentzurik. Ordu arte ikasia
ren ukatzeak ez du zentzurik. Ez, ez, ordu artio zinez gure gain hartua ginuen,
ene kasuan, ene gain hartua nuen eliza egitura batek eman dautan formakuntza
hori, bere ongai guziekin, bainan dudarik ez da gaitz senditzen nituenak ukatu di
tudala eta oldartu naizela horien kontra, bainan bon, hori dena atxiki dutala prak
tikoan emaiterat entseatu, eta horren iturria nun den erranez, hori dudarik gabe»
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Bertze batzuentzat, lotura bat bada bainan ez da hain argia. Eliz-erakun
dean pasatzea izan daiteke ikasketa negatibo bat ere: erran nahi baita han ika
si dutela erakunde azkarregietaz mesfidatzen. Eta batzuek erakaspen erlatibis
ta hori aplikatu dute gero alderdi politiko edo sindikatetan.

Hemen aipatzen den desmartxa ez da baitezpada berria zientzia soziale
tan. Frantziari mugatuz, lan mota bertsuak eginak izan dira Bretaniako CFrC
militanteeri buruz (Berlivet, Sawicki, 1994) edo alderdi sozialisteko katoliko
ei buruz (Donegani, 1979). Euskal Herrian, bertze tokitan bezala, beti intere
santa da behatzea aktoreek nola eraikitzen dituzten beren «mundu sozialak»,
Berger eta Luckmann-en sentsuan (Berger, Luckmann, 1986), eta oroz gaine
tik nola justifikatzen dituzten gaur egun mundu horiek. Diskurtso auto-bio
grafikoan, frangotan koherentzia emaiten da iraganari. Lehen uste nuen eta
orain badakit. Gauzak konplikatuagoak dira ikusiz euskaraz frantsesaren croi
re aditza bi hitzez itzul daitekela: ustea edo sinestea, bakotxa bere sentsuare
kin. Jakitea, ustea eta sinestea: erlijioaren «eragina» gogoaren hiru joko ho
rien artean kokatzen da nonbait.

* * *
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