
 

Euskalingua 2013,23,55-65  © Mendebalde Kultura Alkartea, 2013 55 

Gotzon Garate. Tradiziotik modernitatera III 

Udane Goikoetxea Bilbao 

Kazetaria 

goizekoizarretan@hotmail.com 

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 fore, we seek to establish the exact parameters of his contribution. In order to accomplish 
our aim, we have set ourselves certain objectives and hypotheses. We shall examine Gotzon Garate the man and his intellectual 
activity, always within the context of the Basque revival movement. The present paper contemplates Garate, a learned man, and the 
significance of his work for Basque culture. 

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. Gotzon Garate kultura gizon edo intelektuala eta bere lana aztertuko ditugu artikulu honetan 
beti ere euskal kultura bidelagun dugularik. 
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1. Sarrera 

Intelektuala azken finean, kultur arloko pertsona da, 
ez politikaria. Intelektual modernoa XIXgarren mende 
amaieran sortzen da. Intelektuala kausa publikoaren 
alde ari da desinteresatuki. Intelektualak politikan 
eragiteko kultur bitartekoak erabiltzen ditu.  

Gotzon Garate hortxe kokatzen da. 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.  

Horixe dugu artikulu honetako haria: Gotzon Garate 
kultur giona. 

 

2. Tradizioaren eraikuntza euskarazko 
kulturan 

Euskalduntasunaren tradiziorik ez balego ez 
litzateke existituko euskalduntasun modernorik. 
Aitzitik, ez dago Euskaldun modernorik izandako 
euskal izaeraren katea etenez gero. Izan beharra dago 
beraz, identitate modernoa eraikitzeko. Gure aurrekoek 
edo arbasoek sortu zuten eta zeukaten euskal izaerari 
zor diogu orain euskaltasunaren identitate moderno bat 
sortzeko aukera, eta horrela behin eta berriz, 
belaunaldiak joan eta etorri. Identitatea ez da sortzen 
ezerezetik. Identitateak eraiki ez ezik, existitu ere egiten 
dira. Funtzionatu egiten dute. Milaka urtez existitu da 
Euskal Herriaren izaerari dagokion herri identitatea. 

Aldatuz eta garatuz doa zelan ez. Bizirik dago eta 
aldakorra da. Bere izaera berriztatuz egiten da eta dugu. 
Izana, tradizioa, egungo garaietara egokitu eta 
egokitzen dugu. 

Bizi garen egunerokotasunean, orainean, lehena eta 
geroa elkarrekin moldatzen diren une horretan, 
pertsonok giza talde baten partaidetzan bizi gara, 
identifikazioa etengabe taldean bilatuz. Identifikazio 
honek bi alde ditu bederen: batetik, tradizionala, 
historikoa, eta bestetik, kulturala, etorkizuneko 
irudikapenei zuzendua, erreprodukzioaren eta 
berriztatzearen arteko jokoa. Tradizioan biltzen dira, 
egonkortasuna edo permanentzia, belaunaldiz 
belaunaldi sortu diren esperientzien espazioa, eta, 
transmititzen diren edukien denbora. Tradizioaren 
oinarrian gogorapen kolektiboa dago. Hautatzen ez 
dituen beste guztiak ahazmenaren erreinura bidaltzen 
ditu, ahazmenera, gogorapen ezera. Memoria ahalmen 
indibiduala izan arren, kolektiboa ere bada, taldeek ere 
gogorapenak dituztelako: ohiturak, mitoak, artea, 
tokiak, esanahia.  

Horrela, narrazio ezberdinen bidez elkartrukez 
eraikitzen den esanahi bereko imaginarioa sortzen da. 
Honek ematen dio norberari zentzua besteengandik 
desberdinduz.  Orain artekoetan, tradizioa ahozko 
ondarearen bidez erreproduzitu da belaunaldiz 
belaunaldi, gizarte batek gorde dituen kultura, 
esperientzia eta ohiturak, ipuinetan, abestietan, 
errezoetan, sineskeretan, alegietan eta beste batzuetan 
gordetakoak bilduz.  

XX. mendean bilketa lan handiak egin dira corpus 
handiak antolatuz, klasikoenak aipatzearren horra hor 



 

  © Mendebalde Kultura Alkartea, 2013 56 

On Joxe Miel Barandiaranen, Resurrección Maria de 
Azkueren, On Manuel Lekuonaren lan-bilduma 
izugarriak.  

Ahozko tradizioa informazio iturri handia da 
herriaren pentsaeren eta ohituren gainean, eta, askotan 
historiografiak eman dituen ikuspegien aurrean 
ezagutza kontrajarriak ezarri ditu, historiaren ezagutza 
aberastuz. Gurasoengandik seme-alabenganako 
irakaskuntza izan da jakituria honen oinarria. Gaur 
egun, ahozko tradiziotik zetorren familia transmisioa 
aldatu egin den honetan, maiz eskolaren ardurapean 
jartzen da eginbehar hau ere, hau da, idatzizko 
bildumetan pilatutako ohitura eta kanta zaharrak 
irakastea. 

Euskal gizartean kultur aniztasuna izan da nagusi 
eta, aldi berean, baita bereizgarri ere, ezen kultur 
produkzioa, baldin hau hizkuntza adierazpenaren 
aldetik begiratzen bada, bitan banatzen baita: 
erdarazkoan eta euskarazkoan. Paulo Iztuetak 
ezinbestekotzat jotzen du banaketa hori egitea. Argitzen 
duenez, badira, eta ez gutxi, euskal lurraldean eta 
euskaldunek egindako sorkuntza intelektual eta artistiko 
guztia euskal kulturaren zakuan sartzen dutenak. 
(Iztueta, 1996 :217).  

Beste batzuek berriz, euskal kultur aniztasuna 
azpimarratzen dute eta, ondorioz, euskal kulturen 
barruan euskarazkoari lekutxo bat eskaintzen diote. 
Egia da kultura era askotara egin dela Euskal Herrian, 
hau da, hizkuntza asko erabili izan dira eta erabiltzen 
dira kultur tresna gisa. Iztuetak azaltzen duenez, hala 
ere, ezin hartu daiteke euskal kulturatzat euskal 
lurraldean mamitu den guztia.  

Kultura, hizkuntza eta identitatearen gainean hitz 
egiterakoan, euskaldunaz ari gara eta adierazi nahi da, 
denboran zehar badela substantziarik –
euskalduntasunari dagokiona- gizarteko 
elkarreraginaren ondorioz itxurazko aldaketak ezagutu 
arren, badirauena. Walter Brugger-ek bere Fisolofiako 
hiztegian (Brugger,1965: 254) dakarren adibideaz 
baliatzea zilegi zaigu, giza gorputza gorputza 
denboraren joanean atalik atal aldatu arren, gorputz 
berbera da urteak igarota ere.  

Arrazoitze bidean itauna da, giza izaeraren batasuna 
kultura anitzetan banatzen bada, zertan oinarritzen diren 
kultura horien arteko desberdintasunak.  

Kulturen edo kulturaren definizioari erreferentzia 
eginez, Tylorrek esana ekarri nahi dugu lerrootara.  

Conjunto complejo que abarca los saberes, las 
creencias, el arte, las costumbres, el derecho, así como 
toda disposición o uso adquiridos por el hombre 
viviendo en sociedad (Bonte eta Izard, 1993: 201). 

Gizarte bat besteetatik bereizten duen ezaugarrien 
artean hizkuntza dugu garrantzitsuena edo 
garrantzitsuenetarikoa. Hizkuntza eta pentsamendua bat 
eginda ulertzen ditugu, ezin askatuzko loturaz.  Eta 
hizkuntza ez da mezuak komunikatzeko tresna huts. 

Soziolinguistikako printzipio onartua da hizkuntzek 
esanahi edo konnotazio sozialak transmititzen dituztela.  
Azken baten, hizkuntzak talde sozial edo etnikoen 
identitateekin loturik daude.  

Gainera, hizkuntzaren garrantzia gehitu egiten da 
dakigunean beste esperientzia etniko batzuei eusteko 
erabiltzen dela.  Euskal Herrian, bestalde, jakin 
badakigu identitate etnikoari dagokionez hizkuntzak 
funtzio integratzailea daukala.  

Hizkuntzak gurasotasunaren berri damaigu, ondarea 
adierazten digu eta fenomenologiari ere eutsi egiten dio. 
Gisa honetako zama daraman ibilgailua baliokotzat jo 
behar da, baita zamaren partea ere, bere horretan eta 
berez hain baliotsua dena. (Fishman, 1995: 25) 

Paulo Iztuetak zalantzarik gabe baieztatzen du:  

Beraz, euskal kultura euskaraz egindakoa da, euskal 
idazlea euskaraz idazten duena den bezala. Ez gaiak eta 
ez odolak egiten du euskal kultura, ezta euskara 
ezagutze soilak, euskaraz idazteak baizik. (Iztueta, 
2002). 

Guk euskal kultura darabilgunean, kultura 
eraginkorra, modernoa, egunean eguneko behar 
guztietara moldatzeko gauza dena bilatzen dugu, 
hezkuntza akademikoak eskaini dezakeen eduki 
utilitarista duena, baina horregatik kultur tradizioari 
uko egin gabe, euskal kulturaren berezitasuna osatzen 
duten elementuak ahaztu gabe… Beraz, euskal kultura 
euskaraz egindakoa da, euskal idazlea euskaraz idazten 
duena den bezala (Iztueta 1996:32). 

Kultura unibertsal edo orokorraren ondoan badira 
kulturak. K. Mitxelenaren formulaketan egoki 
adierazten da esan nahi dena.  

Eta hizkuntzaren muinean eta hondoan Giza 
Mintzaira den bezala kulturen hondarrean ere Giza 
Kultura dugu.  Alde batetik kultura giza fenomenoa da, 
gizadi osoak bentura horretan parte hartzen duelarik. 
Baina Giza Kulturaz gainera kulturak ere badira, 
kulturatxoak, eta bar, bereizgarriez bereizten eta 
mugatzen direnak.  (Mitxelena, 1972: 123-156) 

Artean aipatu dugunez, tradizioaren eraikuntza 
kulturgileek edo intelligentsiak zeresan handia daukate. 

Intelektualak aipatu ditugu eraikuntza horren 
giltzarri bezala. Badirudi historikoki terminoa 
Boborykin izeneko nobelagile errusiarrak zehaztu zuela 
1860garren urte aldera. Lucas Verdúk dioenez, katedra 
gabeko irakasle taldea izendatzeko sortu zuen, 
errekurtso handi gabeko idazleak eta artistak 
zerrendatzeko, bigarren mailako nobleak, onurarik 
lortzen ez zuten elizgizonak. (Gonzalo Herranz de 
Rafael, 1992: 108) Amando de Miguelek terminoa 
aldez aurretik Polonian erabilia izan zela dio, XIX 
garren mendearen lehenengo erdian edo.  De Miguelek 
baieztatzen du Poloniako intelligentsiak erreferentzia 
talde heziari egiten ziola, nobleziatik hurbilekoei eta 
botere girokoei. 
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Verdúk azaltzen duenarekin gatoz bat, hau da, 
Garate kulturgile eta intelektuala izan zen. Boterea 
legitimatzen du baina zein botere da gakoa. Berak 
botere ez establezituaren alde egin du lan uneoro. 
Gotzon Garatek tradiziotik eta modernitatetik, bietatik 
edaten du, hare gehiago, bateragarriak direla sinistu eta 
lantzen du. Garatek egindako lanak aztertuta ikusi 
daiteke “euskal” modernitatea edukitzeko “euskal” 
tradizioa ulertu, jaso eta zabaltzea ezinbestekoa dela, 
egokitzapenak egiten badira ere berdin. Ezen, 
modernitatearen betaurrekoz begiratzen baitugu 
tradiziora, eraikitzen den tradiziora modernitateko 
tresnekin begiratzen dugu. 

Smith-en iritziz batez ere abokatuz, kazetariz, 
mediku eta maisuz osatzen da intelligentsia, hau da, 
hezkuntzako goi mailako kideak litzateke intelligentsia 
bere aburuz. Eta gaineratzen du, funtzionarioak, 
elizgizon batzuk eta abar.  

           Karl Mannheimek dio hezkuntza dela lotura 
gunea:  

Y aunque sí bastante diferenciados para poder 
considerarlos como una clase particular, existe, sin 
embargo, un lazo sociológico unificador entre todos los 
grupos de intelectuales; de modo principal la 
educación, que les une de manera evidente… (Gonzalo 
Herranz de Rafael, 1992: 109). 

Unibertsitatea, hezkuntza eta curriculum nazionala 
dira euskal intelligentsiaren aldarrikapena. Euskal 
Herrian aspaldi salatua izan da euskal intelligentsiaren 
gabezia; ez unibertsitaterik, ez hezkuntza sistemarik, ez 
curriculum nazionalik. Intelligentsia arrotzak, aro 
historikoetan Elizakoak eta aro modernoetan 
estatuetakoak, ez du sekula aintzakotzat hartu ezagutza 
ofiziala izan ez den besterik, gizabanakoak berezkoa 
duen kultura eredu soziokulturaletatik eratorria, hain 
zuzen; arrazoia eta unibertsala kontzeptuak beretzat, 
propiotzat hartu dituelako. (Iztueta, 1996:23) 

Euskal Herriko goi mailako kultura eredua erdaraz 
landu da, ez euskaraz. Gaur egun bizi dugun egoera 
euskal gizarteak eta, bereziki goi klaseek historikoki 
egin dituzten kultura aukeren erabakien ondorio zuzena 
da. 

…esan dugu Euskal Herriak bizi izan dituen gizarte 
baldintza sozio-ekonomiko eta politikoetan bilatu behar 
direla arrazoiak. Frantzia eta Espainiako Estatuen 
garaipena,zalantzarik gabe, erabakigarria gertatu da. 
Ez, hala ere, euskal burgesiaren konplizitaterik gabe, 
azken batean, garai bakoitzeko komunitate intelektuala 
osatu izan duen sektore horren lankidetza aktiborik 
gabe ez baitzen hain erraz gauzatuko euskarazko auzo-
erdarekiko mendekotasun estrukturala. (Iztueta, 1996: 
446). 

Erresistentziaren bidetik, eraso ideologiko 
intelektualari erantzuteko proposatzen diren irtenbide 
eta konponbideak aurrera aterako badira, gero eta 
justifikazio zientifiko eta arrazoituen beharrizan 
handiagoa dago. Horretarako, ezinbestekoa da 

intelligentsia propioa antolatzea, harik eta efektibotasun 
handiena lortzeko Euskal Herriaren eraikitzeko 
prozesuan.  

Intelektual modernoa XIX. mende amaieran 
sortutako figura eta lehenagoko intelektual, profeta edo 
pentsalari mota desberdinak bereiztu egiten dira. 
Intelektual moderno, zehazki, kultur arloan diharduen 
pertsona litzateke zeinak bere prestigioa baliatuz 
politikan eta bereziki nazioaren patuan eragin nahi 
duen. Aditu desberdinek ematen dituzten definizioak 
ildo horretatik doaz.  Carlos Serranok dioenez, adibidez:  

En los ochenta y noventa del siglo XIX, y más aún 
en los primeros decenios del siglo XX, es cuando 
empiezan a intervenir en el debate público y sobre 
temas generales aquellos que ostentan una capacidad 
reconocida y sancionada por un título académico o 
profesional, sobre el que pretenden asentar su 
autoridad. (Serrano, 2000: 21) 

Eric Storm-en arabera:  

Definimos al intelectual como a un profesional del 
campo cultural, que desde una posición independiente, 
con el solo prestigio de su renombre, intenta influir en 
el rumbo político del país apelando a la opinión 
pública (Storm, 2002: 48). 

Intelektuala azken finean, kultur arloko pertsona da, 
ez politikaria. Intelektual modernoa XIXgarren mende 
amaieran sortzen da. Intelektuala kausa publikoaren 
alde ari da desinteresatuki. Intelektualak politikan 
eragiteko kultur bitartekoak erabiltzen ditu.  

Gotzon Garate hortxe kokatzen da. 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.  

 Intelektualek XIX. mendean bultzatutako 
pizkundeen ereduan hiru urrats paradigmatiko azaltzen 
ditu Ane Larrinagaren tesiak. Lehendabizi kontzientzia 
kolektibo baten sorrera egon ohi da non, hizkuntza 
komunitateak –hastapenetan, haren kide batzuek- 
elkartasun edo nortasun ikurtzat hartzen duen hizkuntza. 
XIX. mendeko Europan aski nabarmena da historiak 
bazterrean utzitako hizkuntzen eta kulturen aldeko 
interesa eta kezka. Ildo horretatik, Alemaniako 
pentsamendu erromantikoak izan zuen eraginik zenbait 
herrialdetan bizi izandako pizkunde literario eta 
kulturaletan. Elkartasun kontzientzia hori, dena den, 
besteari buruzko harremanetan eratzen da.  

Kontzientzia kolektiboak desberdintasunaren 
egitatea hartzen du oinarritzat. Baina, publikoki adierazi 
behar den heinean, kontzientzia hori ideologia 
bilakatzen da pentsamenduaren esparruan eta proiektu 
politiko egintzaren barruan.  Horixe bigarren urratsa. 
Eta azkenik, pizkundeen hirugarren osagarria hizkuntza 
politika da, hizkuntza gutxituaren iraupenak beraren 
gaineko egintza planifikatua eskatzen baitu 
Modernitatearen baldintzetan. Politika horren egintzak 
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dira linguistikoa eta hizkuntzaren erabilera sustatzea 
edo normalizazioa.  

Eusko Pizkundea deritzogun mugimenduaren 
egintza soziokulturala gizartea nahiz kultura 
erreformatzeko asmoekin sortu zen.  Paulo Iztuetak 
dioenez, antzekotasun handiak zeuden euskal 
mugimenduaren eta garai bereko Espainiako 
erregenerazionismoaren artean (Iztueta, 1996: 313, 
319). Haren ustez, Eusko Pizkundea eta 1898ko 
belaunaldiaren inguruan Espainian eratu zen 
erregenerazionismoa paraleloan doazen bide bi dira, 
baina kontrako norabideetan; lehenengoak Euskal 
Herria onera ekartzeko jardun zuen, mugimendu 
foruzale eta nazionalistaren ondoan; bigarrenak, aldiz, 
Espainia Indarberritzearen alde egin zuen hark indar 
koloniala izateari utzi ondoren.  

Pizkunde mugimenduak aldarrikatutako soberania 
kulturalak eta soberania politikoak jatorrizko tradizioa 
berreskuratzea eta hura testuinguru modernora aldatzea 
planteatzen zuten desafio modura.  Tradizioak eta 
Modernitateak osatzen dituzten eraikuntza sinbolikoak 
berriz interpretatzen dira Pizkunde mugimenduan. Izen 
ere, bien berrirakurketa funtsezkoa da nortasun kultural 
berriak eratzeko eta Modernitateari buruzko diskurtso 
hegemonikoari aurre egiteko.  

Mugimendua garaiko kultura eliteen sektore batzuek 
bultzatu zuten besteak beste.  Eliteen artean kulturgileez 
gainera, hainbat erakunde lokaletan agintea zeukaten 
elite politikoak ere bazeuden.  

Euskalgintzaren esparrura ekarri dituzten 
berrikuntza politiko, intelektual eta kognitiboak aintzat 
hartuta, hiru une historiko nabarmendu daitezke kapital 
kulturalaren metaketa prozesu horretan: Eusko 
Pizkundearen garaia lehena, 1960/70 hamarraldietako 
kultura pizkundea bigarrena, eta 1980ko hamarraldiko 
instituzionalizazio autonomikoaren garaia hirugarrena. 
Horietako bakoitzak erakusten duenez, euskal kultura 
esparruan gertatutako aldaketak beti etorri dira euskal 
gizarteak bizi izan dituen bestelako egitura aldaketekin 
batera. Hartara, kultura esparruaren autonomia onartzen 
bada ere, argi geratzen da eraldaketa politikoek eta 
sozioekonomikoek astinduak eragin dituztela 
euskalgintzan nagusi izan diren interpretazio 
markoetan. Aldaketa uneetan, intelektualen sorkuntza 
lana areagotu egin da eta iraultza sinboliko 
garrantzitsuak gauzatu dira hizkuntzari eta kulturari 
dagozkien arloetan ere. 

2.1. Euskal kulturaren garapeneko epeak 

Iztuetak lau aro nagusi markatzen dituen arren 
euskal kulturaren garapenean, Garatek eta bere lanak 
1960. hamarkadan abiatzen den Pizkundeagaz daukate 
lotura zuzenagoa. Iztuetak aipatzen dituen aroetatik 
lehenengoa 1512rarte luzatzen da ahozko tradizioa 
idatzira igarotzen denera arte. Foruen abolizioa aurretik 
kokatzen du bigarrena 1875arte. Hirugarrena  1876 eta 
1975 bitartekoa, “hizkuntz asimilazioaren tunel luzea 
eta berreskurapen saio nekosoa” deitzen du; bertan 

estatu-integrazioa, gerratearen etena eta erbestaldia, 
frankismo ondoko susperraldia, pizkundearen lorpenak, 
zein modernitatearen ataria kokatzen ditu. 1976tik 
aurrerakoa hizkuntzaren normalkuntzaren aroa deitzen 
du. 

Eusko pizkundearen mugimendua: gizarte 
aldaketa bortitzaren eraginak euskal kulturan eta 
hizkuntzan, tradiziotik modernitaterako lehen urratsak. 
Galtzen ari den euskal tradizioaren goraipamena, herri 
kulturaren berreskurapenerako ahaleginak (hizkuntza 
barne), material etnografikoaren bilaketa, lehen 
azterketa  filologikoak…Hitz batean, egitasmo kultural 
bat diseinatzeko lehen ahalegina. 

1960ko hamarkadako kultur pizkundea: bigarren 
gizarte aldaketa bortitza. Programa kulturala eta nazio 
eraikuntzarako programa lotuta. Urrats berriak: 
tradiziotik modernitaterako bilakaera (tradizioren osagai 
batzuk aro modernoan integratuz: hizkuntza eraberritua, 
garai berrietara egokitua, adibidez) 

Eusko Pizkundearen mugimendua XIX. Mendearen 
azken herenean hasten da. Epealdi bi azpimarratzen 
ditugu, 1960/70 eko kultura susperraldia eta 
instituzionalizazio autonomikoaren osteko garaia.  

Eusko Pizkundea tradizioaren eta modernitatearen 
arteko dikotomia haustea izan zen pizkundearen 
mugimendu etnolinguistikoak izan zuen desafiorik 
handienetakoa. Pizkundearen jatorrian aldaketa 
politikoek eta ekonomikoek  gizarte tradizionalean  (eta 
beraz, hizkuntza komunitatean) sortutako dislokazioa 
egon zen. 

Asmoa gizartea eta kultura erreformatzea zen, asmo 
horrekin sortu zen. Elite kulturalek eta politikoek eratu 
zuten euskararen eta euskal nortasunaren aldeko 
pizkunde mugimendua hizkuntza eta etnizitatea  
elkartuz. Horretarako sortu ziren aldizkariak, erakunde 
kulturalak, ezagutza desberdinak eta bar. 

Mugimenduaren ekarpen nagusietarikoa 
modernotasuna izan zen; Sasoi hartako kulturgileek 
hizkuntzaren praktikak erregulatzeko zeukaten interesa 
ez zen arraroa garaiko mundu intelektualean. Europako 
herrialde garatu guztietan bultzatzen ari zen gizarte 
erreforma proiektuak hemeretzigarren mendean. Garai 
horretan, gizarte zientzien garapenak legitimatu egin 
zuen gizartea bera aztergai hartzea. Hasieran gutxiengo 
intelektual batek landutako ikusmoldeak gero gizarteko 
sektore zabaletan sustraituko dira.  

Mugimendu honetan ezinbestez aipatu beharrekoa 
da uneko egoera: Euskal gizarteak egiturazko aldaketa 
bizi zuen, aldaketa sozioekonomikoa, kultura esparrua 
aldatu zen. Frankismoaren industrializazio eta 
modernizazio fase berriak, immigrazioa, hazkunde 
demografikoa, urbanizazioa, eta ideia berriak 
(sekularizazioa, ikusmolde berriak) giltzarri izan ziren.  

1960-1970eko susperraldian eragina dauka marko 
politikoak. Kultura susperraldia eta euskal nazioaren 
ikusmolde berria zekarren definizioa uztartuta agertu 
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ziren. Euskara euskal nortasun kolektiboaren eta 
nazioaren osagai bilakatu izanak, ondorio nabarmenak 
izan zituen euskal hizkuntzaren eta eta kulturaren 
berreskurapen eta modernizazio lanetan.  

Eta horrelaxe, marko horretan ulertzen da 
erakundetze prozesua. Kultura esparruen preminei 
erantzutera dator, kulturgileen gidaritzapean. Kultura 
instituzioak sortzen dira: Eskolak, alfabetatzeko eta 
euskalduntzeko erakundeak, argitaletxeak eta bar. 
Apurka ugaritu eta espezializatu egingo dira 
erakundeak. Hortik aurrera, eta mugimendua indartu 
ahala, kultur esparrua sortu zen, eraiki zen; kulturgileak 
eta kulturgile espezializatuak agertzen dira.  

Kultura esparruaren giza azpiegitura eta azpiegitura 
instituzionala ezartzeaz gain, euskalgintzaren 
mugimenduak gune kognitibo bat osatzea izan zuen 
helburu hasieratik. Helburuen artean hizkuntzaren 
berreskurapena, modernizazioa, hizkuntzalaritzaren eta 
literaturaren garapena eta eskolak sortu eta indartzea 
nabarmentzen dira. 

Ondorioak beraz, kulturalak eta politikoak dira: 
Batetik, euskarazko kultura esparruaren eraketari 
hasiera emateko oinarriak jarri ziren. Bestetik, diskurtso 
hegemonikoak kolokan jarri ziren: euskara eta euskal 
kultura gizarte modernoak jarritako baldintzetara 
egokitzeko gai zen. 

Aurreko hamarkadako kultur jarduera isolatuak 
orduantxe txertatzen dira ekintza kolektiboaren 
gorputzean. Lehen pausoak ematen hasiberria zen 
euskal ezkerrarentzat, hamarkada hau data mugarria da. 
Gizarte aldaketa sakonak gurutzatzen dira epealdi oso 
laburrean. Kulturgintzaren alorrean, hainbat ekimenek 
orduan dute loraldi betea, ideologian, kantagintzan, 
bertsolaritzan, euskararen berreskurapenean eta 
hezkuntzan.  

Euskal pentsamolde klasikoan arrakalak ikusten dira 
orduan. Bizkor igaro zen euskal gizarteko sektore bat 
existentzialismotik sozialismo humanistara, eta 
hemendik marxismo korronte desberdinetara.  

Euskal kantagintza berriaren protohistoria 1950eko 
hamarkadan kokatu behar bada ere, gizarteratzea 
1962tik aurrera egin zen. Gero etorri ziren kanta talde 
antolatuak: Ez dok amairu (1965), Oskarbi, Beti Alai 
eta abar. Bertsolaritza plazaratu eta indartu Euskal 
Herriko Txapelketa Nagusiarekin (1960) egin zen. 
Alfabetatu eta euskalduntzeko plangintza 
Euskaltzaindiaren zuzendaritzapean antolatu eta 
erakundetu 1966an egin zen lehenengoz. Kultur 
egitaterik garrantzitsu eta emankorrenetako bat, 
Ikastolen antolakuntza eta garapena izan da, ikastetxeen 
kopuru hazkunderik bizkorrena 1960-70 epealdian 
eman zelarik 71 ikastetxerekin.  

1960ko hamarkadatik aurrera euskal kulturaren 
bilakabidea gehien ezaugarritzen duen elementua herri 
mugimenduek ezartzen duten dinamika erritmo bizia da, 
kasurik gehienetan oinarrizko kultur azpiegiturak 
herritarren militarismoari esker burutuak izan zirelarik. 

Lege babesik gabe eta askotan mota bateko nahiz 
besteko zapalkuntzaren menpe, euskal kulturari 
frankismoaren erraietan har zezakeen arnasbide bakarra 
herriaren ekimenetik zetorkion. Ideologi 
desberdintasunak egon arren, eta bazeuden ordurako 
nahikoa nabarmenak, frankismoaren zapalkuntzak 
mantendu zituen isilpean. (Paulo Iztueta, 1996:342) 

Kultur mugimendu berria gorpuztu, 1960ko 
hamarkadan gorpuzten da maila kolektiboan, alternatiba 
berriak erakundetzen direnean. Orduan mamitzen da 
euskal kultura tradizionalean berebiziko izua sortzen 
duen heterodoxia anitzaren mamua. Orduan hasten da 
egituratzen euskal ezkerraren pentsaera. Orduan 
mamitzen dira belaunaldi berriaren kultur emaitzak.  

J. Intxaustik horrelaxe dio:  

1960ra hurbiltzean, gerra egin gabeko gazteak 
datoz, euskal lantegian errelebo indar oldartsua 
eskainiz. Hizkuntzaren aldeko grina nabaria da: 
aldizkariak, taldeak, erakundeak, alor berriak, 
inbertsioak…Hizkuntza mintzatua, irakatsia, kantatua, 
idatzia…Astekariak, irratiak…Kultur asteak, 
hamabostaldiak, bertso txapelketak, 
jaialdiak…Ikastolak, alfabetatze kanpainak, Euskal 
Unibertsitaterako ahaleginak…Hizkuntza batasun 
proiektuak…Kanta Berria, argitaletxeak, liburu eta 
diska azokak…Euskal liburuaren eta kazetaritzaren 
goraldia…(Eusko Jaurlaritza, 1990: 148) 

Lehen aroa nazionalismo historikoaren ideologia 
tradizionalak ezaugarritzen duen moduan, bigarrenaren 
mugarria (1960-1975) belaunaldi berriarekin sortzen 
den ezker nazionalismoak gaien erabileran nahiz 
pentsaeran dakartzan aldaketa sakonek finkatuko lukete. 
Handik aurrerakoa, euskal gizartearen ondoko historian, 
euskal nazionalismoaren familian erreferentzia bi 
dauzkagu: zaharra, politikan autonomista eta 
ikusmoldez eskuinekoa, eta berria, independentziaren 
aldekoa eta joeraz ezkerrekoa. Oraintxe hausten da 
lehen aldiz euskal gizarte tradizionalari buruzko 
ikuspegiarekin. Oraintxe mamitzen dira, arrazonatzen, 
formulatzen modernotasunari egotzi ohi zaizkion 
elementurik nagusienak, bereziki: hiri-kulturari 
datxekion maila laikoaren eta erlijiosoaren arteko 
disasoziaketa, euskaldun fededun horren zatiketa, eta 
kultur jardueraren politizatzea. Modernitatearen edukia 
euskal kulturara dakarrena nazionalismo berria da.  

2.2. Gotzon Garate kokatuz 

Gotzon Garatek esaten zuen hauxe:  

Euskaldun batzuek Euskal Herriaren independentzia 
Madriletik libre ibiltzearren nahi dute. Edo ekonomia 
hobea lortzearren. Beste batzuek ordea, geure 
nortasunari eutsi nahi diogulako. Garbi ikusten dugu, 
independentziarik gabe euskara ez dela beharrezkoa 
izango eta Euskal Herria Erdal Herria bihurtuko dela.  

Gotzon Garatek esaten zuen, euskalduna gehi 
euskaltzalea zela. Eta, proiektua zegoen jarduera 
guztien atzean. Eta, proiektu hori zen euskara eta herri 
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tradizioak hartu eta modernizatzea, bizimodu 
garaikidera moldatzea, biziberritzea azken batean. 
Horrek arlo asko zituen: euskara indartu eta hirian 
sustraitzeko sortu zuen Euskal Filologia Deustuko 
Unibertsitatean; hizkuntza estandarizatua erabiltzen 
zuen bertan beti baina, euskalkiek estandarrari 
dakarzkien aberastasunak alboratu gabe. Herri 
tradizioak biziberritzeko jaso eta ikertu zituen ahozko 
tradizioko kantu eta doinuak hirian irakasteko. Bere 
proiektu guztien funtsa izan zen herri tradiziotik abiatuz 
euskal nazio kultural modernoa garatzea, eta horrek 
lotzen ditu jarduera eremu guztiak. 

3. Gotzon Garateren lanen analisia 

Halaxe jaso dugu Garateren testu baten: 

Berrikitan euskaldun batek artikulu bat idatzi zuen, 
dena euskaraz. Une batean, ordea, hauxe esan zuen: 

Zuri, behar bada, erderaz esaten dena gertatzen 
zaizu: “Piensa el ladrón que todos son de su 
condición”. 

Idazle horri galdetu nion: “Hi, zergatik idatzi dek 
hori erdaraz?” 

“Euskaraz  nola esaten den etzekiat nik”. 

Baserritarrek atsotitz nahikorik badute hori 
adierazteko. Bat: 

“Axeriak buztan luze; beste denak horrela dutela 
uste”. (Garate, 1996) 

Gotzon Garatek artikulu honetan argiro azaltzen 
duenez, maiz beste hizkuntza batera jotzen da geure 
hizkuntza atsotitzez janzteko. Berak baina, modu 
zehatzean dakar lerrootara geure tradiziora begiratzea 
nahiko izan daitekeela gaur egun ere hizkuntza moderno 
besteko sustraitu eta aberatsa erabiltzeko. Bere lanik 
gehienetan aldarrikatzen du tradizioaren beharra eta 
erabilera. Eta hain zuzen ere, tradizioa/modernitate 
binomioan sakontzen gabiltzalarik batez ere hizkuntza 
arloari erreparatuko zaio atal honetan.  

Dena dela, eta teorizazioari eskeinitako puntuetan 
garatu denez, Garateren tradizio/modernitate zubi lana 
ez da inondik inora ere hizkuntzara bakarrik mugatu. 
Oso dira anitzak egindako lan eta hausnarketak. 
Zerrenda horretan atsotitzen bilketa lana gailentzen 
bada ere, ugariak dira eman zituen artikuluak. Gaien 
artean daude honakook: Euskal Herria elebidun izataren 
kezka, Euskal Unibertsitatea sortzeko beharra, euskara 
batuaren eta lekuan lekukoaren harremanak nahiz 
euskal identitatearen beharra, erlijioa eta abar luzea. 
Bere liburu eta artikuluak aukeratzerakoan, denbora 
muga aintzat harturik, batez ere tradizioa/modernitatea 
binomioari erreparatu zaio. 

Denboraren eta lan honen mugen arazoak direla 
medio, aztergaiari dagozkion datu guztien bilketa 
ezinezkoa egin zaigunez, Gotzon Garateren garai 
desberdinetako lan batzuk hautatu dira, eta ez haren 
obra idatzi guztia. Ondoren zehazten diren lanek 

osatzen dute analisi azterketarako erabilitako lagina: 
liburuak eta artikuluak erabili ditugu: liburuak eta 
artikuluak 

-Elizondoko eskutitzak (1977, Gero) 

-Esku leuna (1977, GAK) 

-Lehortean (1979, Gero)  

-Muskilak (1980, Mensajero) 

-Aldarte oneko ipuinak (1982, Gero) 

- Alaba (1984, Elkar) 

-Erdarakadak (1988, Gero)  

-Zakurra, zeure laguna (2002, Elkar) 

 -Euskal tradizioa eta molde berriak(2003) 

-Atsotitzak (2004, BBK) 

-Bizkaiera (1992, Riev) 

-Ohitura eta folklorea euskal atsotitzetan (1996) 

-Euskal Herria elebidun (2000, Jakin) 

-Zer nolako unibertsitatea? (Jakin) 

-Euskarazko tradizioa  

Honako kategoria hauek eraiki dira 

Tradizio/Modernitate kontzeptuek Gotzon Garateren 

lanetan duten askotariko adierazpena sailkatzeko: 

 

 
TRADIZIOA MODERNITATEA 

Euskal kulturaren 

jatortasuna 

Kosmopolitismoa 

Herri kultura Kultura jasoa 

Hizkuntza dialektala Hizkuntza estandarra 

Eliztar jatorriko balioak Pentsamendu moderno 

sekularra 

4. Emaitzak 

Artikulua amaitzeko ondorio batzuk laburbilduko 
ditugu.  

4.1. Gotzon Garate euskal tradizioaren 
berreraikitzean 

Gorago ere aipatu izan dugun moduan, Gotzon 
Garatek esaten zuen, euskalduna gehi euskaltzalea zela.  

Bere proiektua zen euskara eta herri tradizioak hartu 
eta modernizatzea, bizimodu garaikidera moldatzea, 
biziberritzea azken batean. Herri tradizioak 
biziberritzeko jaso eta ikertu zituen ahozko tradizioko 
atsotitzak, kantu eta doinuak hirian irakasteko. Bere 
proiektu guztien funtsa izan zen herri tradiziotik abiatuz 
euskal nazio kultural modernoa garatzea, eta horrek 
lotzen ditu jarduera eremu guztiak. 

http://eu.wikipedia.org/wiki/Elizondoko_eskutitzak
http://eu.wikipedia.org/wiki/1977
http://eu.wikipedia.org/wiki/Esku_leuna
http://eu.wikipedia.org/wiki/1977
http://eu.wikipedia.org/wiki/Lehortean
http://eu.wikipedia.org/wiki/1979
http://eu.wikipedia.org/wiki/Muskilak
http://eu.wikipedia.org/wiki/1980
http://eu.wikipedia.org/wiki/Aldarte_oneko_ipuinak
http://eu.wikipedia.org/wiki/1982
http://eu.wikipedia.org/wiki/Alaba_(eleberria)
http://eu.wikipedia.org/wiki/1984
http://eu.wikipedia.org/wiki/Erdarakadak
http://eu.wikipedia.org/wiki/1988
http://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Zakurra,_zeure_laguna&action=edit&redlink=1
http://eu.wikipedia.org/wiki/2002
http://eu.wikipedia.org/wiki/Atsotitzak
http://eu.wikipedia.org/wiki/2004
http://eu.wikipedia.org/wiki/BBK
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Nazionalismoa euskara galduta edo ia galduta 
zegoen leku edo lurretan sortu zen. Hasieran beraz, 
oinarriak hizkuntza bai baina, hizkuntza baino beste 
oinarri batzuk hartu zituen abiapuntuko nazionalismoak. 
Sorrera horren ondorioz historikoki euskara garrantzitsu 
izan da baina ez nahitaezko; Kataluniako 
nazionalismoan, aldiz, hizkuntza hasieratik beretik da 
oinarri. Gerra osteko etena hasten denean, hor beste 
oinarri bat hartzen du abertzaletasunak, oinarri Etnikoa, 
hizkuntzan oinarritua. 

Gotzon Garate belaunaldi honetan kokatzen da, 
abertzaletasun etnikoko kidea. Hor ulertzen da bere 
eslogana. Euskalduna gehi euskaltzale. Hau da, 
euskaldun kontzientziatua, alegia, euskaldun izanik 
borondatez ere aukeratzen duena bere herri edo aberri 
dela Euskal Herria. Hizkuntza berreskuratzea, hizkuntza 
bera, ohartu da, dela herri baten izaera islatzen duen 
elementua ibili izan denean Euskal Herriko probintzia 
guztietako baserrietan. 

Oinarrizko elementu den hizkuntza horrek, 
hainbesteko indarra izan du Gotzon  Garateren aurrean 
ezen, liluratu egin baitu eta, bere benetako bizileku edo 
aberri pertsonala euskara bera izan da. Hizkuntzak 
berak zenbateraino bereganatu du Gotzon Garatek. 
erlijiotsu izanik ere, euskararen inguruan egin izan du 
bere bizitza osoan. Euskara, Euskaltzaletasuna, 
nazioaren batasuna eta abar ziren bere mundua. 

Gotzon Garatek gazte gaztetarik euskaldun 
euskaltzale moduan definitzen du bere burua. 1934an 
jaioa, lau urteko mutikoa zen gerra amaitu zenean. 
Euskaraz hitz egiten zuen etxean. Baina, eskolan eta 
kalean ez zuen euskal girorik bizi izan. Behin baino 
gehiagotan adierazi zuenez, Francoren garairik 
gogorrenak harrapatu zuen. Euskararen kontzientzia 
hamabi urterekin hartu zuen. Durangora joan zen 
ikastera, euskarari jaramon handiegirik egiten ez 
zionean. Durangon Josulagunen San Jose ikastetxean, 
ordea, lagun euskaltzale handi bi egin zituen, Jabier 
Bastida eta Iñaki Bereziartua azpeitiarrak. Horiei eta 
beste zenbaiti esker euskaltzaletasuna erne zitzaion. 
Geroztik, euskara egiten saiatzen zen. Herrira itzulirik, 
lagunarteko hizkuntza aldatu zuen, gaztelaniatik 
euskarara. 

Euskadirekiko gogoa ez ezik, liburuekikoa ere piztu 
zitzaion gaztaroan. Horretara, Roman Garatek, bere 
anaiak, parte handia izan zuen. Gotzonek kontatutakoa 
da Roman kantu zale handia ere bazela. Garai haietan 
telebistarik ez etxean eta anaia zaharragoaren kontuak 
entzuten zituen. 

Apaiz izan ez banintz ez nituen hainbeste liburu 
idatziko esaten zuen Gotzonek. Josulagun izateak 
diziplina eta ikasketa onak bermatuko zizkiola eta, 
anaien bideari ekin zion. Eta, beti euskaraz. 

Hemeretzi urte bete zituenean sartu zen Loiolan, 
1953an. Urte biko nobiziatuaren ostean etorri zen beste 
urte biko junioratua, ikasketa klasikoak lantzekoa. 
Horrekin batera hizkuntzak ikasteko aukera baliatu 

zuen. Ordurako, frantsesa eta ingelesa bazekizkien eta 
alemana ikasten hasita zegoen. Junioratuan horiek 
hobetu eta eta alemanari eta errusierari ekin zien. Baina 
beti esten zuen, zein den nire hizkuntza? Euskara.  

Hizkuntzak jakiteak mesede handia egin zion, hala 
munduan ibiltzeko nola liburuak irakurtzeko. Europa 
osoan ibili zen, Moskutik Italiara. Afrikan, Asian eta 40 
urtez New Yorken. 

Ikasketak atzerrian egin zituen. Austrian, 
Innsbrucken ikasi zuen Teologia. Karl Rahner bera izan 
zuen irakasle. Alemanez jarduten zuen egun osoan 
baina, irakasleek alemanez esaten zutena euskaraz 
idatziz. Lau urte egin zituen Austrian. Gero, Euskal 
Herrira etorri eta Loiolan apaiztu zen. Hogeita hamaika 
urte zeuzkan. Hilabete Kordoban ere egin zuen, karrera 
osteko nobiziatu gisakoan. Gero Friburgora, Suitzara 
abiatu zen marxismoan espezializatzeko. Urte bira, 
jesuita nagusiek hala aginduta, espezializatu egin zen 
eta bere jakintza Deustuko unibertsitatean irakatsi.  

Doktore tesia ere marxismoaren gainekoa egin zuen: 
Karl Marx y los nacionalismos separatistas. Orduan 
ere, Euskal Herriari begira egin zuen tesia; bere iritziz 
garai hartan marxismoa eta abertzaletasuna zirelako 
indarrik handienak. Tesia izan zen gaztelaniaz ondu 
zuen liburu bakarra, Madrilgo Complutense 
unibertsitatean defendatu behar zuen eta. Esaten zuen: 
ni euskalduna naiz eta ez dut nire euskalduntasuna 
diruagatik edo izenagatik salduko. Horixe erantzuten 
zuen liburuak gaztelaniaz idazteko esaten ziotenean. 

Bere lehen artikulua Euzko Gogoan idatzi zuen, 
Guatemalan, 1959an. Anton Hilckman aleman 
hizkuntzalariaren artikulua zen, euskararen goresmenaz 
idatzia. Gotzon Garatek euskaratu zion eta Jokin 
Zaitegiri Guatemalara bidali. 

Euskaltzalea eta tradizio biltzailea zen Gotzon 
Garate. 1967an euskararen jabe egiteko asmoz abiatu 
zen baserrietara. Euskal Herri osoko baserrietan egon 
zen. Lexikoa, esapideak, atsotitzak eta gainerakoak 
biltzen zituen. Baserria neure unibertsitatea esaten zuen. 
Lan handi bi sortu zituen baserri haietatik: Erderakadak 
liburua, euskara ona helburu zuena eta ia 800 
orrialdetako Atsotitzak liburua. Esapideak liburua ez 
zuen lortu hil orduko argitaratzerik.  

Modernoa ere bazen. Indian txanda bitan egon zen. 
Hindia praktikatzera joaten zen, hango gizartea 
ezagutzera. New Yorken ia 40 urtez eman zituen udak. 
Manhattanen eta Bronxen egoten zen hangoekin egon 
eta hangoei laguntzen. India eta New York, biak ala 
biak irakurri daitezke bere argitalpenetan.  

Gotzon Garatek Euskal Filologia ikasketak ere 
burutu zituen. Filologia erromanikoa ikasi zuen, ostean 
Euskal Filologia sortu ahal izateko. 1977ko maiatzean 
artikulua idatzi zuen Euskal Herriko argitalpen 
guztietan: Datorren ikasturtean euskal filologia 
ikasketak egin ahalko dira Deustuko Unibertsitatean. 
Bere hitzak dira hauek: “Euskal Herrian apaizak 
euskararen alde agertu behar du. Euskal Herriak 
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eskubidea du bere etorkizuna erabakitzeko, hots, 
autodeterminazioaren eskubidea aldarrikatu behar du”. 
Bere lagun ziren Mikel Zarate, Santi Onaindia, Alfonso 
Irigoien eta bar. Horiek jardun ziren berarekin Euskal 
Filologiako irakasle lanetan. Gotzon Garate 2008an hil 
zen.  

4.2. Tradizioa eta modernitatea hizkuntzan: 
Elebakar tradizionaletik eleanitz 
modernora. 

Gotzon Garateren testuetan agertzen diren 
euskaldunak ez dira orokorrean elebakarrak, elebidunak 
edo eleanitzak baizik; agertzen diren elebakarrak 
gainontzekoen eredu dira:  

Baserritarrak geure irakasle ditugu. (...). Ez dago 
esaterik maisu-maistra horiekin ikasi dudanak zelako 
mesedea egin didan”. Garate, 2003:81).  

Beste kultura batzuekin nahiz hizkuntzekin 
kontaktuan, ukipenean bizi dira. Ondorioz, 
globalizazioaren barruan sarturik, inguruko hizkuntzen 
eragina sumatzen dute euskarak eta kulturak.  

Tradizioa eta modernotasuna dela-eta, ohar hau 
dakar Gotzon Garatek:  

Hauxe da egungo egunean egiten den hutsik usuena. 
Euskadi Irratian, adibidez, euskaraz oso ongi egiten 
dute. Kontu honetan, ordea, ia beti TRADIZIOA 
zangopilatu egiten dute: -dar, -tar bukaera duten 
adjektibo jentilizioak, honela erabiltzen dira zazpi 
probintzietan: Izen arruntekin aurretik ipintzen da 
ingelesez eta alemanez bezala. (Garate, 2003) 

 Zertan antzematen dugu ingurukoen eragina? 

Betiko euskaldunek ez bezala, gaurkoek 
abstraktuegi mintzo gara, gaztelaniak eta frantsesak 
eraginda. Behin honezkero, ezin pentsa genezake 
lehengo moldeetara itzultzerik, egoera soziolinguistikoa 
behin betiko aldatu baita. Euskara hutsean bizi arren, 
aldameneko hizkuntzen eta kulturen eragina etengabeko 
bilakatu da, ez euskara moldean bakarrik, baita 
kontzeptuetan eta mundua ikusteko eran ere. 

Hori horrela, Gotzon Garateren idazlanetan ez 
ditugu konparatuko bakarrik euskara tradizionala -
euskalkietakoa- eta euskara modernoa -euskara 
estandarra- bakarrik, errealitatea interpretatzeko modu 
asko ere badira euskaldunen artean. Horretan, kontuan 
hartu behar ditugu espainola eta frantsesa, baina 
ingelesa ere bai ze, irratian ohartu gabe esaten dugu: 
“Abesti hau Kepa Junkerarena da. Bera musikari 
ospetsua da” esaten dugu, eta ingelesez bera izenordea 
beharrezko da pertsona gramatikalak bereizteko, baina 
euskaraz bera ez da behar ze da esatean badakigu bera 
dela, ez da zertan esan ingelesen erara he/she; esaten 
badugu ingelesaren eraginez da. Adibide honetan aise 
ikusten da inguruko berbeten eragina, bai hizkuntzan 
baita kulturan ere. 

Berez, Gotzon Garateren ustez, irtenbiderik idealena 
euskara ona erabiltzea da.  

Guk baina, ikusten dugu moda berriko esamoldeak 
nagusituko direla geroan, beti ere, tradiziotik 
datorrenarekin batera. Horren adibide adierazgarria da 
mantendu berbaren erabilera. Gotzon Garatek 
artikuluetan nahiz hitzaldietan aipatu izan du zelan oker 
erabiltzen den mantendu hitza euskara modernoan. 
Harentzat, hau da baserritarrarentzat, tradizioan 
“Espetxean mantentzen dute” da “Le están alimentando 
en la carcel”; baina gaur eguneko euskaran “Espetxean 
atxikitzen dute” esan gura du. Horretan, erdararen 
pentsatzeko moldeak nagusitzen dira euskaldunen 
artean. 

Gorago idatzi dugun arren, molde berriak tradiziotik 
datorrenarekin batera funtzionatuko dutela, beti ez da 
hala ezen, “Espetxean mantendu”rekin gertatzen den 
antzera, menperaturekin ere halako zerbait pasatzen da: 
“Euskara ongi menperatzen du” erdararen itzulpen 
hutsa da Gotzon Garateren iritziz. Baserritarrak 
harriturik gelditzen direla dio esaldi hau entzutean. 
Beraientzat eta “euskaraz pentsatzen dutenentzat” 
euskara menperatu esatean ulertzen da euskara azpiratu, 
hankapean hartu, mendean eduki. 

Gotzon Garatek euskara onaren ereduen bila betiko 
euskaldunengana jotzen duenean, erlijioko perpausa 
asko jartzen ditu testuetan. Batetik, euskara ederra 
horietan aurkitzen duelako; bestetik, tradizioa gorde 
gura duelako nahiz eta gaur eguneko eleberria idatzi. 
Begira aditza aipatzean, zaindu, jagon zentzuan, adibide 
klasikoak erabiltzen ditu: 

Bere bizia begiraturen duenak, galduren du hura. 
(Leiz Mat, 10, 39). 

Baldin bizitzen sarthu nahi bahaiz, begiraitzak 
manamenduak. (Leiz Mat 19,17). 

Begira zaitezte Phariseuen eta Sadduzeuen 
altxagarritik. (Leiz Mat 16,6). 

Dio Gotzon Garatek, espainolez ez dela bereizten 
botila hutsik ala edariarekin dagoen. Le dieron una 
botella de vino: Ez dakigu hutsik ala ardoarekin dagoen. 

Frantsesez, ingelesez eta euskaraz, aldiz, bereizten 
dira. 

Frantsesez: Une bouteille de vin (ardoarekin) / une 
bouteille á vin (hutsa). 

Ingelesez: He drank a bottle of wine (ardoa zeukan). 
A wine bottle was in the cellar (hutsa). 

Euskaraz: Botila bat ardo (badu ardoa)/ Ardo botila 
bat (hutsik). 

Gertatzen delan da, euskaldun gazteari gero eta 
zailago gertatzen zaiola bereiztea, batez ere, 
espainolaren menpeko egoera diglosikoan bizi bada edo 
erdaratik datorren euskalduna bada. Badira, harrigarriro, 
euskara hutsean bizi diren euskaldunak ergatiboa sekula 
zuzen erabiliko ez dutenak, batik bat, euskara ikasiak 
izaniko kerrak fosilizatu zaizkielako. 
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4.3. Inguruko kulturen bultzada 

Har-emeen indarra eta eragina handiak bezain 
desberdinak dira hizkuntzetan, batez ere, gurea 
inguruko latinaren alabekin erkatuez gero. Gaur 
eguneko gizateria ohartu den arren sexuen hizkuntzako 
trataera egoki zaindu beharrekoa dela, gazteleraz ari 
denak behin eta berriz indartu behar du “hombre”. 
Euskaraz ere arazoa badugun arren, kasu asko ditugu 
egokiagoak: neba-arrebak, gurasoak eta ez los padres 
eta abar. Dena-dela, gazteleraren indarra handia denez, 
euskalduna erdaraz ari denean, “mis aitas”-eta esaten 
ditu. 

Gotzon Garatek honetan euskalkien aberastasunak 
hartzen ditu bere testuetarako, kasurako, gipuzkeran ez 
daukan neba sistematikoki darabil bizkaieratik hartuta, 
euskalkietako tradizioari Euskal Herri osotuaren 
kontzeptu modernoa gainjarriz. “Bestalde hamaika hitz 
badira, guk erdaraz esan eta bestaldeko neba-arrebek 
euskaraz ongi esaten dituztenak. Kalentura, alkatea, 
saltoa... ez dituzu han entzungo. Horien ordez egunero 
erabiltzen dute sukarra, auzapeza, jauzia...”  (Garate, 
1982) 

Kultura aniztasunak euskal kulturan duen eraginaz 
hausnarketa egiterakoan, nazioarteko jokabideak aintzat 
hartu arren, irizpide nagusitzat euskal sena hartzen du: 
“...nahaste borraste handia sortu da euskaldun garbien 
artean ere”. (Garate, 1994)  Euskaldun garbi horiek ditu 
hartzen tradizioaren begirale moduan. Ondorioz, 
“Kultur Etxea” eta halako molde modernoak, berriak ez 
ditu egokitzat hartzen; esango du ez daudela inola ere 
tradizioan. Erantzungo du “Kultur” alemanez ondo 
dagoela, baina euskararen tradiziotik kanpora. Eta 
euskal tradizioaren barruan baserritarrak hartuko ditu 
eredutzat. Azalduko du -ura bukaera duten hitzetan -a 
organikoa dela zazpi probintzietan -honetan Gotzon 
Garatek Euskal Herria osorik hartzen du eta defendatu 
estaturik gabe ezin bizi litekeela euskara-; baserritarrek 
tristura, mindura, arkitektura esaten dutela. 
(Garate,2002) 

Gotzon Garatek liburu honetan ere kriteriologia 
berbera erabiltzen du tradizioko euskara eta kultura 
jorratzerakoan: “Umetan etxean izaten genuen zakurra, 
eta gero, atzerrian urte mordoxka eman ondoren, Euskal 
Herriko baserrietan ibiltzen hasi nintzenetik, berriz ere 
zakurrekin ibiltzeko zoriona izan dut. Deustuko 
Unibertsitatean ere bi polizia zakur ditugu”. Txakurren 
ohiturak, psikologia, portaera baserriko bizitzatik 
begiraturik aztertzen du. 

Euskarari dagokionean ere, “Horrela entzuten diet 
Hegoaldean artzain guztiei: “Ardi txakurra”; “Artzain 
txakurra” kalkoa da perro pastor edo chien de 
bergerena. 

4.4. Tradizioa eta modernitatea erlijioan 

Eliza ofizialak ez bezala, Gotzon Garatek onartu 
egiten du modernitatearen ondorio den laikotasuna. 
Onarpen horrek laguntzen digu ulertzen haren eleberri, 

artikulu nahiz narrazioetako jarrera fenomeno 
erlijiosoaren aurrean. Gotzonek naturaltzat hartzen ditu 
mundu modernoko eta gure garaiko aldaketa 
legitimoak. Ontzat hartzen du Vaticano II. Kontzilioko 
orientabideei jarraituz gaur eguneko gizarteari egokitu 
eta harekin lankidetzan jardutea. Horrela ulertzen dira 
erlijio inperialismoaren aurrean erakusten dituen 
jarrerak. Gotzon Garateren idazlanak irakurtzen dituena 
erraz ohartuko da nola aintzat hartzen dituen gizartearen 
autonomia, Vaticano II. Kontzilio aurreko mentalitate 
katolikoak onartzen ez zuena. 

Gotzon Garateren eleberrietako pertsonaiek era 
naturalean egiten dituzte kristautasunaren gaineko 
aipuak:  

Neskatxa horren kasuan, Irene Eizagirreren kasuan, 
esan nahi diat, sarturik hagoenez gero, hau irakurtzea 
atsegin izango litzaiakeela uste izan diat. Neskatxaren 
zakutoan paper-zorro baten zegoan. Bi fotokopia atera 
dizkiat. Honako hau hiretzat. Gizonezkoren batek eskuz 
idatzia zen. Irakurri egin nuen: «Neure bekatu asko eta 
guzti, sinesten dudan Jainkoaren aurrean eta bihotzez 
maite eta beti ohoragarri izan zaizkidan neure 
gurasoen aurrean (goian beude) eta denen aurrean 
hauxe aitortzen dut. (Garate, 1984). 

Gotzonek narrazioetako pertsonaiek herritarren 
ikuspuntutik begiratzen die erlijioari, ez Erromako 
Curiaren ikuspegiz. Ondorioz, goiko kleroari sarri-sarri 
egiten die kritika zorrotza: 

Dirupilak, ezin, jakina, ezkutuan eduki. Jendea aho 
zabalik uzteko moduko bazkari handiak ematen zituen, 
zilarrezko ontziterian. Bilboko jenderik dotoreena eta 
handikiak biltzen ziren bazkari-afari horietan. 
Alkatearen ondoan diru-etxe eta lantegietako 
zuzendariak; artista entzutetsuen artean polizietako 
buruzagiak ere bai. Han Ibarra edo Lekerikatarren bat 
gotzainarekin hizketan ikustea gauza arrunta zen. 
Denek Goirienearen hitzak aintzakotzat hartzen 
zituzten; bai eta haren milioiak ere. (Garate, 1984). 

Ipuinetan-eta, Gotzon Garatek kristautasunaren 
aurreko sineskeretara ere askotan jotzen du, 
kristautasunaren izaera kosmopolitari lekuan-lekukoa 
gehituz. Adibidea Lamiak deritzan ipuinean: 

 Amaiurko Mikel Azkarragari entzuna: Hor badago 

gure barruti batean —larraska deitzen dugu— leize bat. 

Leize horren inguruan eguzkitan lamiak urrezko 

orraziekin ileak orrazten ikusten zituztela kontatzen 

zuen gure amatxik (amaginarrebak). Garai batean leize 

horretan zaku mordo bat omen zen, urrez betea. Ez 

ziren sartzera ausartzen, ordea, lamiak barrenean omen 

ziren eta. Herriko apeza, baina, gure Jauna hartu eta 

sartu omen zen zaku horiek ateratzera. Barnetik lamiek 

esan omen zioten: 
-Kolkoan dakarzun hori ekarri ez bazenu, ez 

zinatekeen hemendik bizirik aterako. 

-Apezak urreak han utzi eta brastadakoan atera 
omen zen leizetik kanpora. (Garate, 1982) 
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Ez darabil Gotzonek apologia biderik Jainkoaren 
alde. Eleberrietako pertsonaiarik gehienak sinestedunak 
dira, behintzat “Aita gurea” errezatzen duenaren izaerari 
badagokio otoitz egitea. Ez da inola ere gainjarri zaion 
nortasuna. 

Alde batetik poztu egin zen Bidart hura entzunez. 
Bai, doluminak emateko une oso eskasa zen hura. 
Geroago ere izango zuen agurtzeko eta atsekabean 
laguntzeko aukera. 

Hildakoaren gelan sartu zen. Nahiko jende ikusi 
zuen kristalezko estalkia zeukan kutxa inguruan. 
Goizean baino itxura hobea hartu zion, begiak hertsita 
eta jantzi garbi garbiekin baitzegoen. 

«Aita gurea» isilean errezatu, emakumeari buruz 
agur keinu bat egin eta etxetik irten zen. Gero berriz ere 
Amaiurrera. (Garate, 1977) 

Garatek modernitateari kritika oso zorrotza 
zuzentzen dio eta bizitzako itxaropenik eza aurkitzen du 
gaur eguneko zibilizazioan. Norabiderik gabe topatzen 
du gizakia. 

Engainatzailea engainatu duenari eman bekio ez 
pena, baina sari.  

Maiztxo bezala, zenbait gogoeta zerabilen Bidartek 
bere kolkoan. Kaleak inurritegiak ziruditen, jendez 
gainezka. Zeinek bultzatzen zituen hara-hona gauza 
askotan hain ezberdin ziren gizon-emakume haiek? 
Indar batek eta berak: itxaropenak. «Itxaropenak 
bultzatzen dik jendea, motorrak automobila bezala. 
Itxaropena galdu, amildegian erori. Baina itxaropena 
izateko bizitzaren norakoa jakin behar. Eta hara larria, 
gaurko mundua nora doa? Egiazko aurrerabidean al 
goaz?». Detektibeak berak ere ez zekien zergatik, baina 
sarritan ezin burutik halako pentsamendu hitsak uxatu.  

Jendeak barnean hutsa nabaritzen dik eta nola edo 
hala, automobilen zarataz edo bestela bere kolkotik 
datozkion galderei entzungor egin nahi ziek. 
(Garate,1977) 

Ebanjelioko bienabenturantzen hizkera eta egitura 
darabil Gotzon Garatek anarkisten alderako, horrela 
kontraesan bortitza sortuz, sinesgabeei fedeko mundu 
literarioa aplikatuz: Bedeinkatuak zuek..., bedeinkatuak 
zuek..., bedeinkatuak zuek..., ageriko estrukturaz 
baliatzen da gainera, indar handiagoa emateko. 

Honetan, Gotzon Garatek kristautasunak ematen 
dion 2000 urteko tradizioari Errusiako XIX, mendeko 
iraultzaile anarkista modernoaren pentsaera 
kontrajartzen dio. 

Gela erdi ilun batera eraman zuen. Hamarren bat 
lagun zeuden han, batzuk etzanda, zorabiaturik, besteak 
urduri, ezkutuzko zerbait hartzeko prest. Kokaina. Inoiz 
hartu gabe zegoen. Probatu beharko zuen berak ere, ze 
arraio gero! Drogak lehenago ametsezinezko mundu 
berri zoramenezko batera jaso zuen. Burua askoz 
garbiago zuela begitandu zitzaion. Burutapenak, 

sentimenduak, erlazioak jarioka, suzkoerroberak 
bailiran igarotzen zitzaizkion burutan alderen beste, 
inoiz ez asmaturiko sakontasun eta distiratasunean. 

Bere ariman ordura arte ilun ziren zokoak ere argi 

itsugarriz jantzirik zeuden, beste munduko sorginak 

etorri eta beren aztikeriaz argituak bezala. Argia, 

gogoetak, indarra, etorria. Hura bai ustekabeko 

aurkikuntza. Bedeinkatuak zuek anarkistok, gizartearen 

ustela erretzen hasteko, erregaitzat zeuen bihotzak 

jartzen dituzuelako. Bedeinkatuak zuek anarkistok, 

sasikumeak egiaren haurren artean ezartzen 

dituzuelako. 

Bedeinkatuak zuek anarkistok, emagalduak biderik 
argiena aurkituko dutela sinesten duzuelako. 
Bedeinkatzen zaituztet, anarkistok, zeuen bekokian 
anaiartekotasunaren itxaropena idatzirik 
daramazuelako. Nire izenagatik, legearen izenean, 
pertsegituak izanen zarete, orpoz ipurdi ihes egin 
beharko duzue. Goresten zaitut, Bakunin, anarkistoi 
mundua errotik alda daitekeela jakinarazi diezulako. 
Bere amaren eta arreba-erdiaren ohorea gerizatzeko, 
Martin anarkista egin zen. (Garate,1979). 

Muskilak eleberrian ere Bibliara -libururik 
ekumenikoenera- jotzen du eta Leizarragaren 
Testamentu Berriko euskara klasikoa ekartzen du 
eleberri modernora; batetik, tradizioa modernitatearekin 
lotuz; toki hurbileko Euskal Herria kultura 
unibertsalaren kide eginez. (Garate,1980:102). 

Gotzon Garate Marx eta Nazioa liburuan, 
1972ekoan, baikor agertzen da marxismoak nazioari 
buruz duen iritziaren aurrean. Muskilak eleberrian, 
aldiz, 1980ko ikuspegitik modu apalagoan begiratzen 
dio komunismoari:  

Hogeita hamar urte arte marxista ez denak, ez du 
bihotzik. Hogeita hamar urtetik gora marxista denak, ez 
du bururik. Bernard Shaw. (Garate, 1980).  
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