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Abstract 
This article is meant to be an approach to Gotzon Garate the intellectual and his work. As well as becoming familiar with his 
production, analysing it and bringing it to the forth, we seek to establish the exact parameters of his contribution. On the one hand, we 
shall examine Gotzon Garate and his intellectual activity, always within the context of the Basque revival movement. On the other 
hand, we shall delve into Garate’s work and his intellectual activity from the tradition-modernity binomial standpoint. Moreover, we 
shall draw attention to the recovery of tradition as a task every cultural nation should carry out. In order to attain this, we use and 
examine different theories on tradition. In this first article, we limit ourselves to introduce Gotzon Garate and make a first approach to 
the man and his work. 

Laburpena 
Lan honen asmoa Gotzon Garateren lana eta zeregin intelektuala aztertzea da. Gotzon Garatek egindako lana ezagutu, aztertu eta 
eguneratzearekin batera, parametro zehatzetan ezarri gura da berak eginiko ekarpena. Asmoa egikaritzeko, helburu eta hipotesiak 
markatu dira. Helburuen artean bi hautatu dira. Batetik, Gotzon Garate eta bere zeregin intelektuala aztertuko dira beti ere testuinguru 
baten kokatuta, hau da, Pizkunde garaian. Bestetik, Gotzon Garateren lana eta zeregin intelektuala tradizioa/modernitatea binomioan 
kokatuko da. Hipotesiei dagokienez berriz, hari biri jarraituko zaie. Alde batetik, nazio kulturalak eta beronek dituen zereginen arteko 
bat hautatuta, tradizioaren berreskuratzean erreparatuko dugu. Horretarako, tradizioa terminoaren inguruko teoriak ustiatu eta aztertuko 
dira. Lehen artikuluan Garate aurkeztu eta hurbilpena egitera mugatuko gara. 
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1. Sarrera 

Lan honetan Gotzon Garateren izate eta egite 
intelektualari egiten zaio hurbilpena. Ikerketa beraz, ez 
da Garateren bizitzaren gainekoa. Garateren 
pentsamenduak eta jardunak dira jasotzen direnak. 
Gotzon Garatek intelektual modernoaren ezaugarriak 
betetzen ditu; kultur gizon bezala moderno hitza 
atxikitzen diogu, ezen intelektual modernoa baita 
bizitza osoan sustraiak tradizioan errotuta izan dituen 
arren. Lanaren atal batera mugatuko gara oraingoan 
Gotzon Garate aurkeztuz. 

Edozelan ere, ikerketaren abiapuntuan galdera hau 
dago: zein izan zan Gotzon Garateren ekarpena? 
Itaunaren erantzunean aurkitu ditugu gainerako lan 
lerroak. Gotzon Garate intelektualaren gaineko ikerlan 
hau lantzerakoan, gogoan izan dut, batetik, neuk 
ezagutu izan dudan pertsona jakitun bezain lagunkoia 
eta bestetik, herriminak bultzaturik euskara, Euskal 
Herria eta erlijio kristauaren alde apustu egin duen 
pertsona eredugarria.  

Egun, Gotzon Garatek ia aurkezpenik ere behar ez 
duen sasoi honetan, ezinbestekotzat jo dugu bere 
ekarpena aztertu, eguneratu eta zeuenganatzea. 
Pertsonaia ezaguna da Garate geurean baina, lana 
egiterakoan egiaztatu dugunez, gutxi dira Garatez 
idatzitakoak eta gutxiago aztertutakoak, hortxe lanaren 
berrikuntza. 

Hain pertsona polifazetikoa ikertzeak bere 
zailtasunak dauzkan arren, pozez eta neurri baten bere 
omenez idatzitako lana da hau. 

2. Lanaren kokapena 

Aspaldi ezagutu nuen Gotzon Garate. Oraindik 
institutuan nengoelarik abiatu nintzen Deustuko 
unibertsitatera. Han, bat gehiago banintz bezala bere 
ikasgelara sartu eta ikusi nuen, eskuak altxatuta, hantxe 
zebilen, “lagunok! baserrietara joaten naizenean…. eta 
New Yorkeko umeekin udak ematen ditudanean… 
”Harritu ninduen ilea zuri eta zimurrak aurpegian 
baserrietako istorioak eta New Yorkekoak ikasleei 
kontatzeak, biak parean, biak pertsona berak bizitakoak. 
Eta gero hitz egiten zuen bere kronika beltzei buruz, 
argitaratuta dituen istorioen giran hausnartuz… Eta 
hurrengo esaldian itzultzen zen Euskal Herriko 
Baserrietan jasotako esaeretara: bai, nik eurekin 
baserrian egiten nuen bizitza, lan, baserriko kide 
bihurtzen nintzen hilabetez, esaerak jasoz bide batez.  

Atsotitzak, 27 mila baino gehiago dira bere bizitzan 
zehar jasotakoak.  

14.458 euskal atsotitz , 5.208 espainol atsotitz, 
4.045 ingeles atsotitz eta 3.462 latin atsotitz biltzen 
dituena, guztira 27.173 atsotitz edo errefrau. 1967an  
ekin zion baserriz baserri esamoldeak biltzeko lanari 
euskal herrialde guztietan zehar.  
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Bestalde, euskara batuan idatzi zuten lehen 
idazleekin batera koka daiteke Garate. Liburu asko eta 
askotarikoak idatzi zituen. Guztira 30 baino gehiago: 
kronika, eleberria, narrazioa, saiakera, hiztegia, 
bildumak eta abar.  

Tradizioa eta modernitatea sumatzen dira Gotzon 
Garateren bizkarrean. Euskal hizkuntzaren 
aberastasuntzat jotzen zituen atsotitzak, esamoldeak. 
Baina era berean, kosmopolita agertzen zen. 

Esan daiteke beraz, ondarea eta jakintza identifikatu 
zuela, euskal tradizioa eta euskal kulturaren erroa: 
bizitzeko era bat. Identifikatu eta jaso zituen bizimodu 
jakin bat azaltzen duten atsotitzak, ahoz aho 
transmitituak izan direnak, eta baserrietan iraun 
dutenak. Beraz, ahozko ondarea identifikatu eta 
jasotzeari ekin zion, era horretara transmisioa bermatuz 
eta mundu ikuskera bat gaurkotuz. Hau da, zubi lana 
egiteari ekin zion.  

Behin euskal tradizioa lekututa landa lanaren bidez 
baserrietan euretan integratuz jaso zituen atsotitzak -
hilabeteak egiten zituen baserriko komunitatean beste 
bat balitz legez-. Jaso ez ezik, euren esanahia ikertu eta 
ulertzeko ahalegina egin zuen, adiera eta testuingurua 
garatuz. Euskal gizartearen diagnosia egiten du bere 
ikerlanean, esan nahi da, gizartearen ohiturak, legeak, 
egiturak, paisajea bera, janzkerak, ogibideak…paperera 
ekarri zituen. Euskal Herri osoko baserrietan jasotakoak 
aztertu, ikertu eta idazti egin zituen. Artean ahoz aho 
transmitituak izan direnak egungo parametroetan kokatu 
zituen, tradizioa unibertsalizatuz.  

Idatzi egin zituen gaur ia 800 orrialdetako liburuan 
irakurri daitezkeen atsotitzak. Zer esanik ez, interneten 
erraz edonork aurkitu ditzakeenak, ezen sarean baitaude 
munduko edozein bazterretatik irakurtzeko moduan. 
Euskal baserria munduan kokatu zuen. Eta, era berean, 
mundua euskal baserrira hurbildu. 

Bada, gehiago ere egin zuen. Garatek Deustuko 
unibertsitatean irakasten zuen, Euskal Filologian bera 
izan zen sortzailea, aipaturiko jakintza hori, era 
horretara, hezkuntza arautuan txertatuz. Baserrian jasoa 
unibertsitatean irakasten zuen. Bere arduren arteko bat 
zera zen, kaleak landa jan dezakeela; 
kosmopolitismoa/modernitatea baserriari/tradizioari 
(euskal kultura eta balio kristauak) gailenduko 
zitzaizkiolakoak buruhauste handiak zekarzkion. 

Gotzon Garatek tradizioa eta modernitatea elkar 
hartuta ulertzen zituen eta ikerlan honetan haren  tesiaz 
egingo dugu hausnarketa, hau da, tradizioa eta 
modernitatea ez direla zertan kontrajarriak izan 
azalduko dugu. Tarteka haren betaurrekoak jantzita 
ekingo diogu modernitatea/tradizioa binomioa 
aztertzeari. Aintzat hartuta, analisia gaurko egunetatik 
atzera begira egiten dugula. 

Baina itzuli gaitezen une batez, elkar ezagutu 
genuenekora, ezen, unibertsitatean ikusi eta gero, 
geroagoetara, irratiko esatariok daukagun zoria 

bitarteko, aurrez aurre eta luze elkarrizketatu nuen 
behin baino gehiagotan.  

2005ean Durangon aurkitu genuen elkar. Argizaiola 
omen saria jaso zuen eta neuri egokitu zitzaidan 
ekitaldiaren aurkezpen lanak egitea. Hunkituta agertu 
zen, behin eta berriz lagunok edo lagun maiteok esanez. 
Han ziren familiakoak edo eta baserrietako lagunak – 
maiatzaren lehenean elkartzen ziren bazkaltzeko, urtero, 
hutsik egin gabe-;  han ziren Euskal Herriko 
kulturgileak eta intelektualak ere.  

Samurtu ere egin zen, bera Elgoibarko semea izanik 
Durangon piztu zitzaiolako euskal kontzientzia, 21 
urterekin piztu ere. 

Orduantxe jakin nuen familiako lagun handia ere 
badela, ordura arte ez zidan halako interesik piztu. 
Entzun bai, sarri entzun izan nuen etxean haren izena, 
haren lanen ospea, berarekin egindakoak eta abar, baina 
besterik gabe. Gaur da eguna Gotzon joan zaiguna eta 
masterra biribiltzeko berriro nire bizitzan agertu dena. 

Ikasturteak aurrera egin ahala, lana zeren inguruan 
egin burutan nerabilela, egun askogarrenean, Garateren 
liburua aurkitu nuen kutxa baten, etxe aldatzean, 
Lauaxeta izenburukoa. Hasi nintzen irakurtzen, berak 
egindako ekarpen guztiaz interesatzen: euskal idazlea, 
hizkuntzalaria, josulaguna, Euskal Filologiako 
ikasketen sortzaile eta aitzindaria Deustuko 
Unibertsitatean, euskara maila intelektualera eramanaz, 
filosofia eta hizkuntzalaritzaren eskutik. Horrez gainera 
euskaltzalea eta abertzalea. Eta, zer diren gauzak, 
hortxe jakin nuen liburua eskuetan, beharbada Garate 
aspaldi zegoela itxaroten. Euskaldunok Garateri zor 
diogu euskara normalizatu eta estandarraren alde 
eginiko lana, saiakeran, eleberrian, ipuinean, kronikan, 
hiztegigintzan eta euskal hizkuntzalaritzan. Beti 
azpimarratzen zuen, dena dela, ezinbestekoak direla 
euskalkiak eta oso maite zituela. Zelan diren kontuak, 
gaur da eguna, goizero Bizkaia Irratiko Goizeko 
Izarretan saioan atsotitz bat irakurtzen dudana. Egunon 
esanez, bide batez, geure ondarea zabalduz, 
transmitituz.  

Gotzon Garateren lanez bada han hor-hemenka 
aztergairik. Baina, ikerketa sakonak ez hainbeste. Lan 
honen xedeen artekoa horixe bera da; Gotzon Garate 
nor izan zen azaltzea eta berak egindako lana geure 
egunetara ekartzea. Berak lehengoena berreskuratu zuen 
gaurkoentzako. Guk geuk ere lehengoa, hau da, berak 
landua, gaurkotu nahi dugu. Maila akademikoan ere 
Gotzon Garate Goihartzunek egindakoa aztertu, ikertu 
dezagun, era horretara arloa aberastuz.  Beharbada, eta 
bere borondateari keinua eginez, transmititzen jarraitu 
dezagun. 

2.1. Gotzon Garate: biografia laburra  

Gotzon Garate Goihartzun (Elgoibar, Gipuzkoa 
1934ko irailaren 1a - Bilbo, Bizkaia, 2008ko urriaren 
8a) euskal idazlea, hizkuntzalaria eta apaiz josulaguna 
izan zen. Abertzalea eta euskaltzalea. Madrilgo 
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unibertsitate Complutensean filosofian doktoratu zen, 
Innsbruck-eko Unibertsitatean Teologian lizentziatu, 
Deustukoan Filologia Erromanikoan eta Friburgokoan 
Marxismoan espezializatu. 1976an Euskal Filologiako 
ikasketak abiarazi zituen Deustuko Unibertsitatean, 
hura izanik ikasketok abian jartzeko lehen saioa 
unibertsitate batean. Euskal Filologiako katedraduna 
zen eta eskolak ematen zituen. 

Oso maiz joaten zen Estatu Batuetara, New Yorkera 
bereziki, literatura eskolak jasotzera. Hango 
latinamerikar jatorriko bizilagunekin espanglisa ikasi 
zuen, Indiara egindako bidaietan hindiz eta Moskun 
errusiera. Errusiako egonaldietan, Leninen jatorrizko 
idatziak ikertu zituen. Orotara bederatzi hizkuntza 
zekizkien: euskara, latina, espainiera, greziera, 
frantsesa, errusiera, ingelesa, alemana eta hindia.  

1967tik aurrera, euskal atsotitzak biltzeari ekin zion 
Euskal Herriko baserrietan, 2004an Atsotitzak liburuan 
argitaratuko zirenak. Guztira 27.173 atsotitz edo 
errefrau. Liburuak aipatuta, 30 baino gehiago argitaratu 
zituen: kronika, eleberria, narrazioa, saiakera, hiztegia, 
bildumak eta abar. 2005ean Argizaiola omen saria jaso 
zuen Durangoko Azokan kultura arloan egindako 
lanaren esker onez. 

2.2.  Atsotitzak 

Garateren aburuz atsotitzak euskal kulturaren 
zutabea dira.  

“Euskara aberasteko harrobi estimagarria, euskal 
folklorea ezagutzeko altxorra. Atsotitzek jende 
arruntaren filosofia, beraien pentsamoldea, nortasuna 
eta izaera  arakatzeko bide artesa erakusten dute” 
(Garate, 2004: 15). 

Kultura direla esateaz gainera zera ere badio, tresna 
direla. Eta tresnatzat hartzen ditu Garatek atsotitzak.  

“Euskal gizartea eta batez ere baserrietako 
bizimodua ikertzeko, tresna egokia dira atsotitzak”. 

Atsotitzak zer diren lanean zehar sakonduko den 
arren, aurrerapen edo lekutze gisa, lehenengo 
hurbilpena hauxe. Provervium esateko euskal izen bat 
baino gehiago erabili izan da. Supitak, esaera zaharrak, 
erran zuhurrak, hitz zaharrak, arrapuak, esalegeak, 
errapena, zahar hitz, zuhur hitz, errefrau eta abar. 
Axularrek errefran eta maizago erran komunak izenak 
darabiltza. Oihenarten liburuaren izenburuak halaxe 
dio: Atsotitzac edo refraüak,…Berriz, Elissalderen 
lanak izen hau dauka: Zuhur hitz eta erran zahar. 

Archer Taylorrek horrela definitzen ditu atsotitzak:  

Moral advice based on experience (Taylor, 1985:4). 

Lord Jhon Russelek egindako definizioa hain da 
ezagun ezen definizioa bera atsotitz bihurtu baita.  

A proverb is the wit of one, and the wisdom of many 

Atsotitzek herriaren arima edo izpiritua ispilatzen 
dutela maiz esaten bada ere, Gotzon Garatek aipatzen 

du atsotitzak  herriaren zenbait ohitura eta pentsamolde 
azaltzen dituela. Beste nazioetako atsotitzek bezala 
euskal esaerek ere herri xumearen filosofia, jakinduria 
eta praktika arruntaren laburpena agertzen dizkigute. 
Euskal Herriko jendearen usteak eta hausnarketak 
jasotzen dituzte.  

Euskal atsotitzek agertzen diguten gizartea 
baserrikoa da, laborariena, erabat euskaldun direnena. 
Hots, lurgintzatik bizi zirenena, animaliekin batera; 
guztiz daude loturik naturari, zuhaitzei, baso eta 
mendiei. Herriaren eguneroko bizimodutik atera direnez 
gero, gizarte bera islatzen da. Gizarteko mailak, 
ofizioak eta lanak, ohiturak, iritziak eta izpiritu-etika 
balioak. Euskaldunen kodigo morala eta sentimendu 
erlijiosoa igartzen dizkiguten testuak dira esaera 
zaharrak. 

Ahozko tradizioan oinarritutako gizarteetan 
gurasoek maiz beren jakinduria atsotitzen bidez erakutsi 
eta irakatsi izan die ondorengoei: Umearen zentzuna, 
etxean entzuna. 

Lerrootan argituko denez, transmisioak garrantzia 
handia dauka atsotitzez hitz egiten denean. Errefrauetan 
jendeak zelan pentsatzen duen, zer axola zaien, zer 
duten zilegi eta zer debekatuta, bizitzaren gorabeheretan 
zein jokabide hartu behar den eta abar agertzen da eta 
horixe da urteetan transmititu dena, hasieran ahoz eta 
idatziz geroagoetara. Zer esanik ez, atsotitzak 
euskararen harrobi aberatsa dira; hizkuntza zorrotza, 
zehatza eta egiazkoa ageri da. Garatek berak esana da 
hurrengo hau:  

Eskuarki baserritarren euskara errespetatzen 
saiatu naiz. Atsotitzak zazpi probintzietan bildurik 
daudenez gero, Euskal Herri osoaren euskara 
agertzen digute. (Garate, 2004: 53). 
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