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Hitzaurrea 
 
Doktore tesi honek Euskal Autonomia Erkidegoan 1993an ebatzi zen Euskal 
Eskola Publikoaren Legeak eragindako eztabaidetan du jatorria. Momentu 
hartan, lurralde horretako ikastolek sare publikora biltzeko edo sare pribatuan 
geratzeko erabakia hartu behar izan zuten. Ordurarteko egoera atipikoari 
amaiera eman gura izan zitzaion lege harekin, ondorio praktiko guztietan, 
ikastolek sare bereizi bat osatzen baitzuten. Gauza jakina da lege hark hautsak 
erabat harrotu zituela. Eta jakina da ere zelango tirabira mikatzak gertatu ziren 
non-nahi, eta nolako zatiketa giroa indartu zen mundu abertzalean. 
 
Horrez gain, deigarria izan zen, itxuraz behintzat, lerro politiko eta ideologiko 
antzetsu batean kokatzen ziren abertzaleek ere, batzuetan, oso ikuspuntu 
kontrajarriak adierazten zituztela auzi hartan. Denak abertzale izanik, zergatik 
zen batzuentzat publiko berba sakratua, besteentzat ikastola zen bitartean? 
 
Abertzaleen artean gorpuztu zen eztabaida hura ulergarri egiteko, nazionalismo 
eta hezkuntzaren arteko harremanen markoan kokatu nuen gaia, baina eremua 
pixka bat gehiago mugatuz. Izan ere, hezkuntzaren norabideaz kezkaturik 
abertzale guztiak agertu baziren ere, argi ikusi nuen gehiago zorroztu behar 
zela, zeren bazirudien auzian egon zela hezkuntza publikoaren ulerkera. 
Publiko eta pribatu kontzeptuak, horrela, behin eta berriz azaleratu ziren 
eztabaida guztietan, eta ez adiera berarekin, noski. Horrez gain, ikastolarekin 
zer egin behar zen proposatzearekin batera, eskola publikoari buruzko jarrera 
jakin bat zetorren, eta biek banaezinak ziruditen. 
 
Nazionalismoari eman nion protagonismoa eta hezkuntza, aldiz, 
nazionalismoak eragin nahi duen esparru moduan ulertu nuen. Horrekin 
zehaztu gura dut aztergai nagusia abertzaleen diskurtsoa izan zela, eta ez 
gizartean, edo hezkuntza-sare ezberdinetan gertatu zena deskribatzea. 
Abertzaleek auzi hartaz esandakoa eta proposatukoa aztertu gura izan nuen 
neurrian, nazionalismoari entzuten saiatu nintzen, baina esaten duenaren 
azpian egon litezkeen zioak aurkitzen ere ahalegindu nintzen. 
 
Doktore tesia aurkeztu nuenetik zortzi urte igaro dira eta, zeregin 
intelektualetan sarritan gertatzen den moduan, orain aldaketa franko egingo 
nizkioke orduan idatzitakoari, baina ez, ordea, abertzaleen diskurtsoak erabat 
aldatu direlako. Hala, zin-zinez uste dut ateratako ondorio nagusiak guztiz 
baliagarriak direla oraindik ere. 
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ESKERRONAK 

 

Lana gorpuzten zihoan neurrian, behin baino gehiagotan pentsatu dut, une hau 

helduta, ez nuela jakingo zelan eskertu Julen Zabalok eskaini didan sostengua, eta 

zinez uste dut berba apur hauekin ez dudala ondo islatuko Julenekin dudan zorra. 

Zuzendari fin-fina izan da. Nire zirriborro traketsei opatutako denboran eskuzabal 

izateaz gain, etengabe jaso ahal izan ditut bere iradokizunak edo ondo sustatutako 

kritikak, eta hori dena barre algara eragiten zidaten txantxak tartekatuz. Beti eduki 

dut ondo-ondoan, ehundaka kilometrok banatu gaituen arren. 

 

Xabier Aierdi, Beatriz Miranda, Ane Larrinaga eta Mila Amurrio lankideei 

tesiaren zenbait atali iradokizunak egin izana eskertu behar diet. Batik bat, Milak 

nirekin eduki duen pazientzia aipatu nahi dut, nire hamaika negarraldi jasan behar 

izan ditu eta. 

 

Lankide ez, baina lagun dudan Gillermo Etxebarriarengandik Ipar Euskal 

Herriko ikastolari buruzko iruzkin baliagarri asko jaso ahal izan ditut; eta 

Hegoaldeko ikastolaren kasuan, gauza bera esan behar dut Idoia Fernandezi buruz. 

 

Aztergai eduki ditudan erakunde abertzale guztiak agertu dira nik eskatutako 

materiala eta informazioa emateko prest, eta jakin badakit euretako kide eta kide ohi 

batzuei buruhauste bat baino gehiago sorrarazi diedala. Doakiela nire eskerrona. 

 

Eta, azkenik, Ane Beldarraini, nire buruak kale zaratari lotua jarrai zezan egin 

dituen ahaleginak eskertu gura dizkiot. 
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SARRERA 

 

 

Nazionalismoa eta hezkuntza, banan-banan harturik, ikertze tradizio 

handiko aztergai dira gizarte zientzietan eta, zehazkiago, soziologian. Bata zein 

bestearen nolakotasunean arakatzean, korronte teoriko ezberdinen itsaso sakon 

batean ito daiteke bat. Besterik gertatzen da, ordea, gai hauen artean 

daudekeen elkar baldintzapenez gogoetarik bilatu nahi denean, kontzeptu biak 

gutxitan jartzen baitira harremanetan.  

 

Nazionalismoaren ikerlariek hezkuntzaren soziologoek baino saio 

ugariago egin dituzte hezkuntzak nazio ideiaren finkapenean jokatzen duen 

zeregina nabarmentzen. Baina, ikerketaren esparrua Nazio-Estatuak ezarritako 

hezkuntza sistema izaten da, usu. Estaturik gabeko nazionalismoak 

hezkuntzari begira garatzen duen joerari buruzko azterketak, berriz, zinez 

urriak izateaz gain, tokian tokiko hezkuntza ekimen jakin batzuen bilakaera 

historikora mugatu ohi dira, eta ez dute islatzen gai hauen arteko harremanei 

buruzko abiapuntu teoriko landurik. Izatez, gure iritziz, ezin esan daiteke egun 

gai honi buruzko teoriarik dagoenik, ez hezkuntzaren soziologian, ezta zientzia 

politikoaren edota soziologiaren eskutik egindako nazionalismoaren azterketan 

ere. Ezinbestean, gabezia hau eragozpen handia izan da idazlan honetan, eta, 

sarritan, ezin izan dugu saihestu baieztapen ausartegirik egiten ez ote 

genbiltzaneko susmoa. 

 

Edozelan ere, nazionalismoaren ikerketa eremuan baliabide teoriko 

gehiago aurkitu ditugu hezkuntzaren soziologian baino eta, hain justu, 

nazionalismoaren izaera da lan honen abiapuntua, eta hezkuntza, 
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nazionalismoak eragin nahi duen esparrua. Ez edozein nazionalismo, eta ez 

edozein hezkuntza. Euskal nazionalismoa eta eraikita aurkitu duen eskola 

publikoaren arteko harremanak aztertu gura izan ditugu eta, batik bat, une 

historiko jakin batean kokaturik, ikastolen publifikazioan, alegia. Arreta 

nagusia euskal mugimendu nazionalistan jarri dugu eta, nolabait esanda, 

berari eman diogu protagonismoa, hezkuntza sistemak dudaezineko 

baldintzak jarri dizkion arren, abertzaleek erabilitako tresna bezala ulertzen 

baitugu hezkuntza. Ikastolen publifikazioaz gogoeta egitean, beraz, gure 

interesa ez da izan ikastoletan gertatutakoa azaltzea, baizik eta nazionalismoak 

auzi horretaz esandakoa eta proposatutakoa. 

 

Erlijioaz ziharduela, Emile Durkheimek zera baieztu zuen, sinesdunek 

euren gainetiko aginte ahalguztidun bat dagoela esaten dutenean, ez direla 

gezurretan ari, baina erlijioari buruzko ikerketa ezin muga daitekeela 

norbanakoek hartaz ematen dituzten azalpenetara. Ez dago erlijio faltsurik, 

zioen, zeren eta gizakiak, euren gainetik zerbait dagoela diotenean, egia bat 

adierazten ari dira, aginte hori gizartea baita. Nazionalismo eta erlijio 

fenomenoak parekidetzeko asmorik ez dugu, baina Durkheimen gomendioa 

aipatzea egokia iruditu zaigu antzeko zerbait egiten saiatu baikara gu. Hau da, 

nazionalismoari entzun eta jaramon ere egin diogu, baina esaten duen guzti-

guztia goitik behera sinetsi gabe. Mugimendu nazionalistak berak esandakoa 

eta, aldi berean, dioenaren azpian egon litezkeen bestelako zioak aurkitzen 

saiatu gara, nazionalisten diskurtsoa, logikoa denez, era askotako baldintzek 

zeharkatzen baitute; hots, testua eta testuingurua hartu ditugu aintzat. Eragiketa 

bikoitz horrek bideratu du gure azterketa.  

 

Segituan, egin dezagun zenbait zehaztapen erabilitako iturriei buruz. 

Nazionalismoa edota hezkuntza arlo teorikoak jorratzeak ez digu ekarri 
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zailtasun berezirik, esan bezala, bibliografia ugari baitago eskuragarri; baina, 

egitekoa ez da hain erraza izan estaturik gabeko nazionalismoek susta 

ditzaketen ekimenei buruzko hipotesiak azaleratu behar izan ditugunean. 

Arrazoiak azalduta daude dagoeneko. 

 

Euskal nazionalismoak historian zehar burutu dituen hezkuntza 

ekimenen kasuan, bestalde, lan historikoak ugaldu egin dira azkenaldi 

honetan, nahiz eta, sarritan, gorago aipatzen genuen arazoa agertzen den; hots, 

hezkuntza ekimen jakin bat hartzen dela aztergai, eta ez, abertzaleak horretara 

-eta ez beste batera- bidera ditzaketen zioen azalpena. Edozein modutan, 

ñabartu behar dugu hezkuntza ekimen horien azterketari eman diogun 

begiratua nahiko azalekoa izan dela. Hartara, derrigorrezkoa ikusi dugu euskal 

nazionalismoak, bilakaera historikoan kokaturik, hezkuntza publikoari begira 

hobetsi dituen diskurtso eta jokaerak aztertzea, baina gure interes nagusia ez 

da izan -eta ezin zitekeen izan, aztergaitzat kasik mende bat hartu dugun 

neurrian- analisi historiko sakon eta zehatzik egitea.  

 

Egungo euskal nazionalismoaren jitea eta ikastolen publifikazioari begira 

eduki duen eragina izan dugu aztergai nagusia. Gai horretaz dagoen material 

bibliografikoa hutsaren hurrengoa dela esan daiteke. Oso sarritan, gainera, 

aurki daitezkeen gogoeta apurrak mugimendu nazionalistaren beraren 

diskurtsoetako partetzat jo behar dira eta, hain justu, testuinguru horretan 

aurkeztu ditugu behin baino gehiagotan. Ikertze eremu murritz honetatik 

landa, erakunde abertzaleek kaleratutako dokumentuak erabili ditugu baita, 

urte horietan zehar, aldizkari eta egunkarietan agertu ziren hainbat adierazpen 

eta iritzi artikulu ere, zirela erakunde abertzaleenak, zirela mugimendu 

nazionalistako kideenak. Gure arreta erakundeetan jarri dugun heinean, 

erakundeek beraiek azaleratutakoa ikertze material gisa hartzea zuzena dela 
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uste dugu. Besterik gertatzen da, ordea, gogaide abertzaleen kasuan. Behin 

baino gehiagotan izan dugu zalantza ez ote zuen gehiago merezi, idazkietan 

oinarritu barik, gogaideak eurak elkarrizketatzea eta, horrela, mezua zuzen-

zuzenean jasotzea, inolako interferentzia barik, hasiera-hasieratik ondo 

jabeturik egon baikara prozesu hori zinez korapilatsua izan dela. Hala ere, 

finean, baztertu egin dugu aukera hori, gure iritziz, nabarmena baita testu 

gehienei dagokien zintzotasun maila. Bestela esanda, uste dugu testuak 

gardenak direla, eta argi agertzen direla beraietan zeintzuk ziren abertzaleen 

sakon-sakoneko kezkak. Horrek ez du inola ere baztertzen, mezu idatzien 

edukiaren azterketa egin ordez, elkarrizketa indibidualak, eztabaida taldeak 

edo antzeko teknikak erabiltzearen egokitasuna; ziur gaude prozesuaren 

zenbait alde argituko liguketela, aktoreen motibazio pertsonalari dagokionez 

batez ere, baina, ikusiko denez, guk prozesuaren ikuspuntu politikoa hobetsi 

dugu, eta, hartarako, egokiago iruditu zaigu agiri publikoak aztertzea, hobeto 

islatzen baita beraietan sinatzailearen ardura politikoa. 

 

Amaitzeko, eta lanaren ildo nagusiak iradokita geratu diren arren, ikus 

dezagun zehazkiago nola antolatu ditugun edukiak: 

 

Lehenengo atalean, estatu, nazio eta nazionalismo fenomenoak aztertzen 

ditugu. Estatu subiranotik Nazio-Estatura doan ibilbidearen azterketa egiten 

dugu bertan; eta, prozesu honi kontrajarrita, sortzen diren estaturik gabeko 

nazionalismoen nolakotasunaz, nazio identitateaz egiten duten definizioaz eta 

erakusten duten jite politikoaz gogoeta egin dugu.  

 

Bigarren atalean, nazionalismoa eta hezkuntzaren arteko harremanak 

eduki ditugu hizpide. Hezkuntzaren soziologiak mendebaldar hezkuntza 

sistemen sorreraz eta garapenaz landutako ildo teorikoen aurkezpena egin eta 

 



Sarrera 5 
 

 
 
gero, hezkuntza sistemak Nazio-Estatuaren osaketaren testuinguruan kokatu 

ditugu. Azkenik, egungo gizarteetan publikotasunari buruz garatzen diren 

diskurtsoak aintzat harturik, hezkuntza estaturik gabeko nazionalismoaren 

jardunari lotu diogu eta, batik bat, hezkuntza publikora bidera dezakeen 

jokaeraz hausnartu dugu, adibide gisa europar mugimendu nazionalista biren 

ibilbideak erabiliz. 

 

Hirugarren atalean, begiratu bat eman diegu euskal nazionalismoak bere 

bilakaeran zehar Euskal Herriko zazpi herrialdeetan sustatu dituen hezkuntza 

ekimenei. Mugimendu abertzaleak unean-unean eduki dituen testuinguru 

sozial eta politikoaren baldintzapenak, batetik, eta nazionalismoaren garapen 

politiko eta ideologikoa, bestetik, hartu ditugu aintzakotzat. 

 

Eta laugarrenean, azkenik, frankismoaren osteko Hego Euskal Herriko 

abertzaleek hobetsi duten hezkuntza publikoa eta ikastolaren arteko 

osagarritasunaz hausnartu dugu. Lehenik eta behin, Nafarroaren kasuan eta, 

gerora -eta batik bat-, Euskal Autonomia Erkidegoan, 1993ko Euskal Eskola 

Publikoaren Legea indarrean jarri zen arte. Hartarako, egungo mugimendu 

abertzalea batzen eta banatzen dituen aldeak eta EAEko hezkuntza sistemaren 

bilakaera erabili ditugu ikastolen publifikazio prozesuaren sakoneko baldintza 

bezala. Prozesu honetan zehar euskal erakunde eta gogaide nazionalistek 

proposatu dituzten irtenbide zehatzak, finean, ardatz linguistiko, ideologiko-

sindikal eta politikoen arabera sailkatu ditugu. 
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ESTATUA, NAZIOA ETA NAZIONALISMOA
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1.1.- ESTATU MODERNOA, NAZIONALISMOAREN SORRERARAKO 

 BALDINTZA 
 

Nazionalismoak, beste fenomeno sozial, politiko edota ideologiko batzuk 

bezala, oso iritzi kontrajarriak jaso ditu bere historia laburrean zehar. 

Batzuetan, zeharo deitoratua izan da modernitatearen kontrakoa delakoan: 

nazionalismoaren legenda beltza datorkigu hortik (ik. Tiryakian 1989), zeren eta 

mundu modernoan, non gizarteen arteko diferentzia kulturalak apurka-apurka 

ezabatuz doazen, ez omen du zentzurik ezberdintasunak azpimarratzen 

saiatzeak; hortik bere hutsalkeria. Beste batzuetan, aldiz, gizarte 

modernoarekin harreman estu-estuan ipini izan da nazionalismoa: ekonomia 

kapitalistaren beharrizanetarako egokitzen den era politikoa, modernitateak 

zabaldutako ideologia, gizakia komunitatean integratzeko modu berria, eta 

abarreko ezaugarripenak jaso ditu orduan. 

 

Gertakari sozial ugarirekin harremanetan jarri da nazionalismoa, baina 

ikuspegi guztion artean, batez ere gizarte modernoa ezaugarritzen duen 

eraketa politikoari lotzen dutenak nagusitu dira. A. D. Smithentzat, 

nazionalismoak ez du estatuari buruzko baieztapenik egiten, nazioari 

buruzkorik baizik (1991: 74); baina beste batzuentzat, estatu boterearen 

inguruko borroka bezala ulertuta bakarrik atzeman daiteke nazionalismoaren 

funtsa (Blaut 1986: 5-8). J. Breuilly, adibidez, ezin argiago lotzen zaio ustekera 

horri: 

 
"Enfocar la atención sobre la cultura, la ideología, la identidad, la clase social o la 
modernización significa descuidar el punto fundamental de que el nacionalismo 
trata, por encima y más allá de todo lo demás, sobre política, y que la política se 
ocupa del poder. En el mundo moderno, el poder se consagra ante todo a la tarea 
de controlar el Estado. En consecuencia, la cuestión primordial debería consistir 
en relacionar el nacionalismo con el objetivo de obtener y utilizar el poder del 
Estado." (Breuilly 1990: 11) 
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Baina teorilari guztiak ez dira ados agertzen fenomeno nazionalista 

horrenbeste mugatzearekin, beherago ikusi ahal izango dugun legez. Bere 

sorrerak biltzen du, beharbada, adostasunik handiena, pentsaezina baitirudi 

nazionalismoaren hasiera XVI-XVIII. mendeetan agertzen ari den estatu 

modernoaren aurretik ezartzeak. Eraketa politiko berri horrek zentralizazioa 

eta ordena sozialaren arduraren kontzentrazioa dakartza berarekin. 

Ezaugarriok, bestalde, gizarte moderno guztiei dagozkie eta nazionalismoak 

funtsezko zeregina bete zuen -eta betetzen du- egoera berri horretan (Gellner 

1988: 117). 

 

Atal honetan zehar garatuko dugun ildoa aurreratuz, zeregin hau bikoitza 

dela esan beharra dago; alegia, estatuaren integrazio eta, halaber, 

desintegraziorako tresnatzat jo behar da nazionalismoa (Zabalo 1996: 21 eta 

hur.). Nazionalismoaren abiapuntua nazio baten existentzia eta bermearen 

beharra da, eta ideia hori erabilia izango da bai estatuak sortzeko eta 

biztanleriaren kohesioa indartzeko, eta bai estatuak apurtzeko, edo behintzat, 

beren integrazioa koloka jartzeko ere, nazio ideia alternatiboa sustatu delako. 

Hortaz, alde batetik, Nazio-Estatuaren nazionalismoa dugu, eta bestetik, 

estaturik gabeko nazionalismoa, lehenaren nazio ideia arriskuan ipintzen 

duena. Baina fenomeno bi horiek ez dira garaikide; aitzitik, bigarrena 

lehenaren jarraipena da, historikoki begiratuta. 

 

 

1.1.1.- Nazio-Estaturantz 

 

Nazio-Estatuaren historia egitean, Mendebaldeko Europaren Erdi Aroan 

gertatzen diren aldaketa politikoak hartu behar dira abiapuntutzat. Ordura arte 

indarrean zeuden botere gutxi eta sakabanatutako guneak beren azkenekotan 

zeuden, eta, haien ordez, lurralde zabalagotan eta boterearen kontzentrazioan 

 



Estatua, nazioa eta nazionalismoa 19 
 

 
 

                                                

oinarritzen zen eraketa sortzen hasi zen. Egituraketa politiko berri hori, Nazio-

Estatu izena hartuko zuena, ez zen bat-batean inposatu eta, denbora luzez, bere 

sorreran zeuden sistemen ezaugarriak bildu zituen. Hala ere, berezko 

ezaugarriak gorpuztu zituen gerora, eta, apurka-apurka, Europan eta, beraren 

nagusigo inperialari esker, mundu osoan ere jarri zen indarrean. 

 

Nazio-Estaturantzako bidea, hortaz, aurreko erregimenaren suntsipenetik 

abiatu zen, eta berarekin, eduki, ideia eta harreman sozial berrien ordezkapena 

darama. Suntsitze eta ordezkatze prozesu horretan hiru kontzeptu nagusi 

agertzen dira lagungarri gisa:1 

 

a) Arrazionalismoa. Uste honen arabera, jainkozko jatorria zuten lotura 

zaharren ordez, gobernariaren eta gobernatuen arteko kontratu mugatu eta 

arrazionala jarri beharra zegoen. Herritarra sortzen da horrela, eta hark 

estatuak emanikako legeak bakarrik onartzen ditu, jainkozko eskubidean 

oinarritzen zen monarkiaren pribilegioak bete-betean kaltetuz. 

 

b) Kapitalismoa. Industrializaziorako, erabat beharrezkoa zen gizakia 

antzinako leialtasunetatik askatzea. Baina ez dira parekatu behar Nazio-Estatua 

eta kapitalismoa: lehenak ez du bigarrenaren beharrik, eta azken hau eraketa 

politiko desberdinetan garatzeko gai azaldu da. Hala ere, produkzio modu 

kapitalista, norbanako hutsez osatutako masa sorraraziz, ederto egokitu zen 

egituraketa politikoaren beharrizanetara. 

 

c) Estatu subiranoa. Gizarte tradizionalaren botere gune ugarien ordez, 

estatua bihurtu zen aginte iturri bakarra. Estatuaren aginteak eraketa 

burokratikoaren hazkundea zekarren berarekin eta, prozesu horretan, 

 
1 Ikus honetaz Navari 1987: 32 eta hur. 
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erasotuak izan ziren tokian tokiko hizkuntza eta berezitasun guztiak. Horrela, 

estatuak populazio ezberdinak sozializatzeko tresna burokratikoak jarri zituen: 

hezkuntza sistemak, armadak, lege araudiak, eta abar.  

 

Laburbildutako prozesu honetan beharrezkoa da, hala ere, egitura 

politikoak jasandako garapena zehazkiago aztertzea, hark jokatutako funtzioak 

ematen baitigu nazionalismoaren funtsa ulertzeko parada.  

 

 

1.1.1.1.- Estatu subiranoa 

 

Ch. Tillyren arabera (1975: 25 eta hur.), XIV. mendean nabaria zen 

mendebaldeko Europan nagusituko zen egitura politikoa estatu subiranoa 

izango zela. Estatuarekiko leialtasuna beste guztien gainetik gailentzen ari zen, 

nahiz eta, artean, mende batzuetan zehar eraketa feudalaren aztarnek 

indarrean iraun, hala nola, Aita Sainduaren eta lurdunen boterea, edo XX. 

mendera arte iraun zuen Habsburgen Inperioa. Dena dela, estatu modernoaren 

eraikuntzari dagokionez, hiru momentu historiko ezberdin daitezke: 

 

Lehena Erregimen Zaharraren eraketa feudala litzateke. Orduko 

ekonomiaren funtsezko ezaugarria zatiketa zen; oinarrizko diru iturria, lurra; 

eta nekazaritza, jarduera ekonomiko nagusia. Arlo politikoaren zatiketa ere 

nabaria zen, botere politikoa harreman anitzetan sakabanatua baitzegoen: 

obedientzia tokian tokiko aginteari baino ez zitzaion zor, batik bat nobleziari 

edota Elizari; eta boterearen legitimazioa erabat pertsonala zen. Egoera horrek 

oztopatu egiten zuen lurralde jarraiko aginterik inposatzea, baita Europako zati 

handirik aginte bakarraren menpean ipintzea ere.  
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Aldaketa ekonomiko garrantzitsuak gertatzen hasi ziren, batez ere 

merkatal arloan, baina egitura feudalak eragotzi egiten zuen haien garapena, 

ezen merkataritzak, adibidez, baliabide ekonomikoen erabilera askea exijitzen 

zuen, aipatu lotura erlijiosoek edota lokalek jartzen zituzten traben gainetik. 

Horrela, XIII. eta XIV. mendeetako merkatari eta burgesen asmo kontzientea 

izan gabe ere, haien beharrizan ekonomikoak zeharo lagungarri suertatu ziren 

eraketa politiko berri baten oinarriak finkatzen has zitezen.  

 

Arauketa ekonomiko berriak babes politiko egokia ere exijitzen zuen eta 

hauxe jo behar da, bigarren momentuan, nagusituko den egitura politiko 

berriaren jatorria: monarkia absolutista, estatu modernoaren jaiotza. Boterea 

lurralde zehatz batean kontzentratzen hasi zen,2 gortean, alegia. XVII. eta XVIII. 

mendeetako europar gorteak horrela sortu ziren, jaun-lurraldeetan 

sakabanatua zegoen botere metaketa zela medio. Gortea, beraz, erdigune 

bilakatu zen, eta bertan egoitzarik jartzen ez zuten nobleak boteretik kanpo 

geratuko ziren (Elias 1987: 257 eta hur.).  

 

Estatua patrimoniala zen, non subiranoak botere domestikoaren antzera 

erabiltzen baitzuen botere politikoa, alegia, administrazioa haren exijentzia 

pertsonaletara egokituz. Estatua erregearen ondare zenez gero, bazitekeen, 

esate baterako, dinastia ezberdinen kideen arteko ezkontzari esker zenbait 

errege titulu eskuratzea.  

 

 
2 Elementu bi horiek, lurralde zehatza eta boterearen kontzentrazioa, jo behar dira estatu 
modernoaren (eta, beraz, nazionalismoaren) sorrerarako gakotzat. H. Kohnek honelaxe 
azaltzen du: "El crecimiento del nacionalismo es el proceso de integración de las masas 
populares en una forma política común. Por lo tanto, el nacionalismo presupone la existencia, 
de hecho o como ideal, de una forma centralizada de gobierno, en un territorio grande y 
definido. Los monarcas absolutos, que abrieron el paso al nacionalismo, crearon esa forma 
(...)." (Kohn 1984: 18) 
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Boterearen legitimazioak pertsonal izaten jarraitu zuen: erregeari berari 

obeditzen zitzaion, nahiz eta herri xeheak -nekazariek eta hirietako biztanleek- 

antzinako kolektibitateetan irmoki errotuta jarraitu. Talde sentimenturik ageri 

bazen ere, ezin da esan inolako nazionalismorik eratu zenik, eta lotura zabal 

nagusiak, kolektibitate estuak gainditzen zituztenak, instituzio monarkikoari -

eta zehazkiago erregeari- eta erlijiosoari zitzaizkien leialtasunak ziren.  

 

Azaltzen ari garen hastapeneko monarkiaren boterearen hazkundeak 

zergen handitzea, administrazioa konplexuagotzea eta zentralizazio gero eta 

handiagoa ekarri zituen. Izan ere, esan ohi da estatu modernoak zutabe bi 

dituela: monopolio fiskala eta biolentzia legitimoaren monopolioa.3 Prozesu 

bikoitza da, hala ere, monopolio biek elkar indartzen dute eta. Alde batetik, 

botere zentralak -monarkiak, kasu honetan- armada iraunkorrak mantendu 

nahi zituen, tokian tokiko botereen eta atzerriko estatuen kontra; eta, bestetik, 

horrek zergak handitzea eta zentralizatzea ekarri zituen derrigor. Monopolio bi 

horien kudeantzak aparatu administratibo eskerga -eta finantzatu beharra, 

beraz- exijitzen zuen.4 Lurraldearen eraketa burokratikoa, honela, funtsezko 

ezaugarri bilakatu zen: 

 
"El crecimiento del poder burocrático sigue pari passu al crecimiento del poder 
estatal o real; la extensión y profundidad de uno igualará siempre la extensión y 
profundidad del otro." (Navari 1987:48) 

 

 Monarkiaren eskuharmena nabaritzen zen neurri berean, res politica 

gizakiengandik urruntzen zen, zerbait arrotz bezala ikusia zelarik.  

 

 
3 M. Weberrek biolentzia legitimoaren garrantzia azpimarratzen du, honako definizioa 
eskainiz: "... Estado es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio 
(...) reclama (con éxito) para sí el monopolio de la violencia física legítima." (Weber 1986: 83). 
4 N. Eliasek dio momentu honetatik aurrera, borroka sozialek ez dutela monopolio hauen 
suntsipena bilatuko, beren jabegoa zehaztea baizik. Puntu honen garapen zehatzagorako, ik. 
Elias 1987: 333 eta hur.  
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"El Estado pareció adquirir vida propia. Para utilizar una analogía espacial, 
diríamos que la distancia 'horizontal' con respecto a la mayoría de sus súbditos, se 
transformó cada vez más en una distancia 'vertical' sobre ellos". (Breuilly 1990: 
58-59) 

 

Prozesu hau, funtsean boterearen lurralde kontzentrazioan laburbil 

daitekeena, ez zen izan baketsua, zentralizazioak, derrigorrezko 

homogeneotasunaren beharra zekarrenez berarekin, kontrako erreakzio 

bortitzak jaso zituen eta. Lehen aurkamenduak zergen inguruan sortu ziren, 

tokian tokiko legislazioen alde batez ere. Defentsa horren oinarrian nolabaiteko 

kultura nortasunik egon arren, ezin daiteke identitate politikoarekin parekatu, 

erregeari eskaintzen zitzaion leialtasun irmoarekin batera gertatzen baitzen 

(Jáuregui 1988:11-15).5 

 

Arlo ekonomikoan garaturiko pentsamenduak ere eragina eduki zuen 

zentralizazioaren aldeko prozesu horretan. Hala, merkantilismoak estatu 

boterearen kontzentrazioa aldarrikatu zuen, haren helmuga ekonomikoak 

zatiketa politikoak oztopaturik zeuden eta. Merkantilismoak estatua indartzea 

zuen helburu, gainerako estatuekiko lehian, eta xede horretan, 

unibertsalismoaren kontra eta aldi berean partikularismoen aurka ere joz, 

estatu modernoaren finkapena indartu zuen.6 

 

Bigarren momentu honen burutzapen gisa, aipa ditzagun Ch. Tillyk 

ateratzen dituen ondorioak, XVI. mendetik aurrera Europan nagusitu zen 

egitura politikoaren ezaugarriei dagozkienak:  
 
"1) it controlled a well-defined, continous territory; 2) it was relatively 
centralized: 3) it was differentiated from other organizations; 4) it reinforced its 

 
5 Ildo beretik esaten du J. Breuillyk Europa modernoaren hastapenetan zail gertatzen zela 
oposizio politikoa erlijiosotik bereiztea, biak batera gertatzen baitziren, eta biek partekatzen 
baitzuten estatu gero eta indartsuago baten kontrako areriotasuna (ik. Breuilly 1990: 54-56). 
6 Ikus, besteak beste, Busquets 1971: 37-8; Jáuregui 1988: 19; Kohn 1984: 175 eta hur.  
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claims through a tendency to acquire a monopoly over the concentrated means of 
physical coertion within its territory." (1975: 27) 

 

Baina legitimazio mota ez zen artean legala, pertsonala baizik, eta hau 

erabat aldatuko da hurrengo momentuan. 

 

Hirugarren momentua Nazio-Estatuaren sorrera iragartzen duten iraultza 

politiko modernoek hasitakoa da. Esan bezala, aldaketa garrantzitsuena 

boterearen legitimazioak jasandakoa da, zeinaren funts historikoa burgesiak 

zeukan ziurtasun juridikoaren beharrizanean kausi baitaiteke, botere politiko 

pertsonalak dakarren arbitrarietatea saihestu nahian (Pérez-Agote 1995). 

Horrela, lehen aipatutako estatuaren eta gizartearen arteko eten nabarmenak, 

batetik, eta komunitate lotura zaharren apurketak, bestetik, kohesio mota berri 

baten beharra ekarri zuten. Hartarako, nazio ideiak berebiziko garrantzia hartu 

zuen, haren magalean interes zabal multzoa babes zitekeen eta. J. Breuillyk 

(1990: 52 eta hur.) dioen bezala, nazioaren interesak aldarrikatu ahal ziren 

estatuak soilik bateraturiko hamaika interes zatikatu eta pribaturen ordez. 

Estreinako aldiz, gizartea zerbait bateratu kontsideratu zen, eta nazioak haren 

esentzia adierazten zuen. Era berean, jendea komunitate -nazio- bateko kide 

sentitu zen, eta komunitateak jendearen leialtasuna exijitu zuen. 

 

Hartara, monarkiaren instituzio politikoekiko harremanetan zegoen nazio 

kontzeptua monarkiaren beraren kontra bihurtu zen:  

 
"Así pues, el proceso que creó la idea moderna del Estado, en su forma más 
antigua, también dio lugar al concepto político de la nación. (...) Una vez 
planteada la pretensión de soberanía en nombre de una unidad determinada y 
definida territorialmente, fue natural relacionarla con los atributos particulares de 
dicha unidad." (Breuilly 1990: 377, 378)  
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Nazio-Estatuaren hastapenetan gaude; hots, nazio baten existentziak 

ematen dio oinarrizko legitimitatea estatuari. Nazioa da autoritate politikoaren 

iturri bakarra, eta haren ordezkaria den estatua obeditu beharreko aginte soil 

bilakatzen da. Horregatik dio Ch. Tillyk, sarritan egiten den nazio iraultza 

modernoen interpretazioari kritika eginez, prozesu horien funtsa ez zela izan 

eskubideen hedapena, murriztapena baizik, edo nahi bada, eskubideen 

kontzentrazioa estatuaren eskuetan.  

 
 

                                                

"Nothing could be more detrimental to an understanding of this whole process 
than the old liberal conception of European history as the gradual creation and 
extension of political rights. Europeans created and used a wide variety of 
representative institutions (...) before the heyday of the national state. Far from 
promoting such institutions, early state-makers struggled against them." (1975: 
37) 

 

XVIII. mendean zehar Nazio-Estatua osatuz doa Amerikako Estatu 

Batuetan eta Mendebaldeko Europan. Azken honetan, Frantziako eredua 

paradigmatikoa jo behar da Nazio-Estatuaren eraikuntzaren azterketan. 

Frantziako monarkia absolutuak estatu zentralizatuaren bitartez zabaldu zion 

bidea nazionalismoari, eta joera hau heredatu eta sakondu egin zuen Frantziar 

Iraultzak.7 Horrenbestez, 

 
".. l'etat c'est moi became l'etat c'est le peuple." (Connor 1978: 382) 

 

 

1.1.1.2.- Herri subiranotasuna: nazio politikoa 
 

H. Kohnen hitzetan, nazionalismoa ezin daiteke pentsatu ere egin herri 

subiranotasunaren ideia aldez aurretik ez bada jartzen. Horrek suposatzen du 

 
7 Frantziar Iraultzak nazionalismoaren sorreran duen eraginari buruzko eztabaidarako, ikus, 
besteak beste, Kohn 1984: 18 eta hur.; Llobera 1996: 237 eta hur.  
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gobernariaren eta gobernatuen arteko harremanak eta gizarte klase eta kasten 

posizioak birpentsatu behar izan zirela.  

 
"Tuvo que quebrantarse el tradicionalismo de la vida económica con la aparición 
del 'tercer estado', que iba a desviar la atención de la corte y de su civilización 
hacia la vida, el idioma y las artes del pueblo." (Kohn 1984: 17-18) 
 

Subiranotasun ideiaren jatorria monarkia absolutistan jar dezakegu. Berau 

estatu subiranoa ezartzen saiatu zen, baina, gorago esan bezala, erregearen 

figuran oinarritutako legitimazio mota pertsonala aldatu nahi izan zenean, 

nazioaren subiranotasuna aldarrikatzen hasi zen, estatuaren subiranotasunaren 

ordez. Honelaxe deskriba daitezke subiranotasunaren garapen historikoa eta 

esanahia: 
 
"Históricamente, la soberanía evolucionó como la doctrina legal según la cual los 
monarcas europeos racionalizaban la usurpación del poder de gobierno que ellos 
mismos tomaban de la Iglesia y de los señores feudales. Con el paso del tiempo ha 
llegado a denotar la condición legal de una autoridad suprema y formalmente 
institucionalizada más allá de la cual no hay apelación. Está basada en la 
presunción de que una sociedad está unida bajo un determinado gobierno legal. 
Por lo tanto, se puede considerar como un 'atributo capacitador' que permite a 
una élite política actuar como supremos hacedores en la toma de decisiones sobre 
relaciones interiores y únicos representantes en relaciones interestatales." 
(Nielsson 1989: 195) 
 

Azpimarragarria da gizarte osoaren ordezkari den gobernu legitimoaren 

existentziaren beharra. Horrela, erregearen aginteak zekarren arbitrarietatea 

saihestu guran, estatuak herriarengan ipini zuen bere boterearen funtsa.  

 

Frantziar Iraultzak erabat kaltetu zuen erregearekiko fideltasun 

sentimentua, eta legitimitate beste iturri baten bila abiatu zen: herria, Asanblea 

Nazionalean islatua zegoena. Baina Frantziar Iraultzak zabaldutako nazio 

ideiaren edukia erabat politikoa izan zen: kulturan edo beste irizpideren batean 

oinarritutako identitateak ez ziren kuestionatuak izan. Testuinguru hartan, 

nazioa interes publikoaren sinonimo bihurtu zen, eta Antzinako Erregimenaren 
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pribilegio eta interes multzo sakabanatuaren ordez ezarri zen. Zentzu honetan 

deitu ohi zaio kontzeptu honi nazio politiko,8 beherago aztertuko dugun nazio 

kultural kontzeptutik ezberdintzeko asmoz. 

 

Esan bezala, herri subiranotasuna Ilustrazioaren emaitza dugu, nahiz eta 

demokraziaren eta hiri-estatu grekoaren goraipamenetik abiatu.9 Ilustrazioak, 

Frantziar Iraultzaren garaiko pentsamenduan islaturik, arrazionalismoaren 

unibertsalismo berria ordezkatzen du eta giza komunitatea eraikitzea du 

helburu. Eta horren barruan, edo hobeto esanda, horren erdigunean, gizaki 

libre eta erantzulea jartzen da (Kohn 1984: 165 eta hur.). 

 

Herri subiranotasun ideiaren iradokitzaile garrantzitsu bat Locke izan 

zen. W. Connorren ustez, (1973: 5), Lockek egindako norbanakoaren eskubide 

alienaezinen defentsak eta estatua berauen babesean oinarriturik ulertzeak 

herri subiranotasun kontzeptua iragarri zuten. 

 

Baina herri subiranotasunaren ideiaren benetako profetatzat J. J. Rousseau 

jo ohi da. Giza askatasunean oinarritutako ordena sozial berrian -non 

printzearen subiranotasunaren ordez, herriarena jarri behar baitzen- arazo bat 

somatu zuen pentsalari honek: integrazio soziala eta norbanakoen askatasuna 

elkarrekin bizi behar izatea. Ni kolektiboaren hutsune hori borondate orokorrak 

bete behar zuen.  

 
"..ni el individuo ni el Estado podían alcanzar la felicidad o la virtud a menos que 
el hombre trocase su propia y egoísta voluntad particular por la voluntad general 
y prefiriese el bien de todos al suyo propio." (Kedourie 1988: 27) 

 

 
8 Nazio iraultzaile eta frantziar nazio eredu direlako izenak ere jaso ditu. Dena den, beherago 
ikusiko dugun nazio kultural ereduarekin alderaketa egiteko, nazio politikoa erabiltzea egokiagoa 
iruditu zaigu. 
9 Ik. Connor 1989:113; eta Sabine 1986: 436-438. 
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Horrela, borondate orokorraren oinarria giza askatasuna izanik, hots, 

gizakiak berak ebaztutako legeak bakarrik obeditu behar izanik, norbanakoen 

arteko kontratuak sustapena emango zion borondate orokorrari. Legeek ezin 

izango zuten gizakiaren baitaren kontra ezer ezarri, haiek beronen barru-

barruko borondateak emandako adostasunetik abiatzen dira eta. Testuinguru 

horretan, estatuak interes pribatuen arteko gatazka gune izateari uzten dio, eta 

bere existentzia herritarren bertuteen menpe jartzen du. Beste atal batean 

garatuko dugun legez (ik. 2.3.2), haurren sozializazio egokia berebiziko 

bihurtzen da erdietsi beharreko bertuteen bilaketan:  

 
"Así, desde la infancia, hay que implantar en los corazones de los futuros 
ciudadanos los ideales de libertad, igualdad y fraternidad al servicio de la patria 
común." (Kohn 1984: 209) 

 

Norbanakoaren heziketa eta heziketa zibikoa ezberdinak baitira, 

hezkuntza publikoaren ala pribatuaren artean hautatu beharraz ohartzen da 

Rousseau, eta dilema horretan hezkuntza abertzalea hobesten du azkenean 

(Llobera 1996: 219), zeregin hori estatuari emanez: estatuak hezi behar ditu 

herritarrak. Estatu sekular arrazionalean sinesten bazuen ere, gizartea 

bateratuta mantentzeko loturari bultzada erlijiosoa eman zion. Horrela, 

estatuak erlijioaren eragina erabiliko zuen herritarrak sozializatzeko, zibila dei 

dakiokeen erlijio baten bidez -abertzaletasuna-, zeinaren funtzioa herritartasun 

egokia bultzatzea baitzen, estatuaren kontrako aginterik eraiki gabe (Birch 

1989: 16). 

 

Ilustrazioaren asmo kosmopolitak gogorki kritikatu, eta herria 

nazioarekin identifikatu zuen arren, Rousseau ezin daiteke pentsalari 

nazionalistatzat jo, berarentzat gizakiaren askatasuna aberriaren gainetik dago 

eta. Alta, ukaezina da bere pentsamenduak Frantziar Iraultzaren nazio ideian 
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izan zuen eragina, eta Iraultzak, aldi berean, nazionalismoaren garapenari 

ekarri zion testuinguru politikoa.  

 

Hortaz, Frantziar Iraultzak garatu zuen nazio kontzeptua gizarte 

kontratuarekiko atxikimendutik letorkeen borondate batasunean oinarritzen 

da; borondate orokorraren isla litzateke. Alde batetik, herritartasunera 

mugatzen da, eta zentzu horretan, kosmopolitismoaren parekotzat jo daiteke. 

Printzipio batzuekiko atxikimendu arrazionalean oinarritzen da, eta ez inolako 

lotura afektiboan. 
 
"Fue sólo después de la Revolución Francesa cuando el populus, le peuple (de 
hecho, el tercer estado, pero teóricamente y por precedente todo el cuerpo de los 
ciudadanos) fue reconocido como la 'nación' soberana. La población total, y no 
sólo los aristócratas y el clero, pasaron a constituir la 'nación', la sola fuente de 
legitimidad y autoridad." (Smith 1976: 269) 

 

Beste aldetik, printzipio horiek hedatzeko beharra defendatzen zen, 

Frantziatik kanpo zeuden gainerako herriak tiraniatik askatzeko desioa 

aldarrikatuz, banaezinak baitziren frantziar nazioaren kausa eta 

esklabizatutako gizateriarena. Desio hura komunitate demokratikoa gainerako 

herrialdeetara zabaltzeko helburu bihurtu zen, eta hori praktikara eramaten 

saiatu zen frantziar iraultzaileen armada.  

 

Naziotasunak, hortaz, izaera ekumeniko eta demokratikoa zeukan. Baina, 

gizartearen eskubideekiko kezkek indarrean jarri zuten nazioa eta nazio interesei 

zegokien hizkera, geroago nazionalismoak erabiliko zuena. Eta hizkera ez ezik, 

Frantziar Iraultzak aldarrikatutako printzipioak ere baitezpadako bilakatu 

ziren nazionalismoaren sorrerarako. Ezinbestean, gobernariek erdietsi 

beharreko helburu legitimoak aldatu egin ziren, eta, ordutik aurrera, ezein 

taldek edota norbanakok ez zuten zilegi izan nazioarengandik ez zetorren 
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aginterik eskuratzea (Kedourie 1988:14). Nazio politikoa, horrela, nazio 

kulturalaren ideiarako derrigorrezko baldintza izan zen.  
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1.1.1.3.- Alemaniar erromantizismoa: nazio kulturala 

 

XVIII. mendeko Europan, eta batez ere Alemaniako giro intelektual eta 

filosofikoetan, beste nazio ideia bat garatu zen Erromantizismoa eta 

Historizismoaren eskutik, nazio kulturala edota nazio erromantikoa deitu ohi 

dena. Ilustrazioaren oinarrizko printzipioetatik abiatu zen arren, haren 

kosmopolitismoa apaldu zuen, eta ezaugarri honetan oinarriturik, sarritan 

esaten da alemaniar filosofoen pentsamendua Ilustrazioaren kontrako 

mugimendua izan zela, edota Frantziar Iraultzaren printzipioen aurka aurrez 

aurre jarri zela. Honelaxe adierazten du Minoguek: 
 
"El nacionalismo es la reacción de lo particular ante lo universal; y precisamente 
porque la Revolución Francesa fue universalista, el nacionalismo representó una 
reacción lógica frente a ella." (1968: 81) 
 

Alta, ezaguna da pentsaera ilustratuaren ideiek eragin eskerga eduki 

zutela Europa osoan XVIII. mendean, eta Alemania ez zen izan salbuespena. 

Hain zuzen ere, hasiera batean benetako lilura sorrarazi zuten alemaniar 

intelektualengan, baina, neurri handi batean, ekarpen hura ilunduz joan zen 

Napoleonen armaden konkistak zirela medio. 

 

Hori dela eta, badaude ikerlariak biziki errefusatzen dutenak frantziar eta 

alemaniar nazio kontzeptuen arteko dikotomia zurruna.10 Horixe ere da gure 

ustea, alde batetik, atal honen zehar ikusi dugunez, lehena bigarrenaren 

garapenerako ezinbesteko baldintza izan zelako; bestetik, nazio kulturala landu 

zutenen teorilari aitzindariek Ilustrazioaren eragin zuzen eta esplizitua adierazi 

zutelako; eta, azkenik, praktikan, nazionalismoek bien batuketa egin eta erabili 

dutelako. 

 

 
10 Ikus, adibidez, Alvarez Dorronsoro 1993, Azurmendi 1992 eta Jáuregui 1988. 
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Aipatu aitzindariotako figura azpimarragarria J. G. Herder dugu, 

Rousseauren diszipulu alemaniarra, J. Azurmendiren ustez (1992). 

Ilustrazioaren edukiak begi onez ikusi arren, Herderrek kritika bat baino 

gehiago egin zion zenbait arlotan. Lehenik eta behin, aldarrikatzen zen ustezko 

unibertsalismo abstraktuari herrien historian oinarritutako unibertsalismoa 

kontrajarri zion. Ezberdintasuna eta berezitasuna unibertsoaren ezaugarri dira 

eta, hortaz, ez dago gizaki guztiek partekatutako giza naturarik: gizakia bere 

kulturaren emaitza da; eta gizaki unibertsala, abstrakzio huts. Ildo horretatik, 

kosmopolitismo uniformizatzailearen kontra jo zuen, kultura guztiek 

pentsatzeko eta sentitzeko modu berezia dutela esanez, eta ez dagoela inolako 

eskala unibertsalik beraien artean sailkapenak egiteko eta bat gainerakoetatik 

hobesteko.  

 

Herderrek egindako hizkuntzaren azterketa joera uniformizatzaile horren 

aurkako adibide argia da. Berarentzat, gizakiak talde eta kolektibitatetan 

eratzen dira, hizkuntza eta kultura propioak garatzen dituzte, eta beren izaera 

nazionala osatzen da horrela. Komunitatean bakarrik ikas daitezke hizkuntzak, 

berauek ez baitira balore unibertsalen adierazpide, balore eta ideia berezienak 

baizik, izaera nazionalarenak, hitz batez; zeren nazioa gizateriaren banaketa 

naturala da, berezitasunaren isla. Eta, logikoki, nazio bakoitzaren eraketa 

naturala estatu propioa da; Nazio-Estatua da komunitatearen eraketa modu 

arrazionala. Hori dela eta, contra natura jo zituen nazio aniztun estatuak.  

 

Ikuspuntu horiek11 ez digute oraindik marrazten teoria nazionalista 

osorik, eta 
 

 
11 Amaigabeko teorilari zerrenda aipa daiteke Herderren azterketarako. Honako hauek erabili 
ditugu guk: Birch 1989, Breuilly 1990, Kedourie 1988, Kohn 1984, Jáuregui 1988 eta Minogue 
1968. 
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"His main contribution to political ideas, apart from having apparently coined the 
word Nationalismus ( ..), was to have emphasized the emotional importance to 
human beings of their membership of a distinct cultural group, and the 
desirability of basing political authority upon such groups." (Birch 1989:18) 

 

Baina bere ideiek eragin zuzena eduki zuten XIX. mendean zehar 

garatuko ziren ondorengo teoria nazionalisten eraikipenean. 

 

J. G. Fichte Herderri jarraitu zitzaion hizkuntza naziotasunaren oinarri 

dela mantenduz, baina haren funtsezko ekarpena Herderrek landutako 

hizkuntza eta kultura nozioak politizatu izana da (Jáuregui 1988: 41 eta hur.). 

Hizkuntza, kultura eta herriaren arteko harremanari eduki politikoa eman 

zion, herrien etorkizuna beren hizkuntzari buruzko jarreraren menpe dagoela 

esanez. Hiru elementu horiek nazio kontzientziaren birsortzearen eragile 

bezala ere erabili zituen.  

 

Birsortze nazionala lortzeko -ni kolektibo berria eta orokortua erdiesteko- 

hezkuntza sistemak12 berebiziko funtzioa betetzen zuela uste zuen: 
 
"... el medio de salvación consiste en la formación de un yo completamente nuevo, 
que puede que haya existido ya antes (...) pero nunca como un yo nacional y 
generalizado; consiste, además, en educar a la nación (...) para una vida 
completamente nueva (...); en una palabra, lo que estoy proponiendo para lograr la 
continuación de la existencia de la nación alemana es un cambio radical de la 
esencia de la educación que ha venido prácticándose hasta ahora." (Fichte 1977: 
77) 

 

Rousseaurekin bat egin zuen, horrela, hezkuntzari berriztapen moralaren 

funtzioa emanez, Fichterentzat ere moraltasunaren iturri bakarra gizartea baita. 

Baina, Rousseauk ez bezala, alemaniar nazioaren sujeto aktiboa herria dela 

esateaz gain, estamentu guztien desagerpena proposatu zuen. Herriari 

 
12 Fichteren hezkuntzari buruzko pentsamenduaren azterketara itzuliko gara beherago. Ikus 
2.3.2.2. 
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zegokion orduko gizartea eraldatzea eta gizarte berria sorraraztea, gizartea non 

arrazoia nagusituko baitzen berekoikeriaren ordez (Ibid: 140). Nazioak 

lehentasun osoa dauka estatuaren ondoan, nazioaren nortasun eta legitimitatea 

estatuarenak baino lehenago eraikiak dira eta. Estatua, hortaz, nazioa 

gorpuzteko tresna litzateke (Ibid.: 210 eta hur.) Aldi berean, Herderren nazio 

kulturala eduki politikoz bete, eta Rousseauren herri subiranotasun kontzeptua 

bildu eta birdefinitu zuen Fichtek (Jáuregui 1988: 51).  

 

Ordura arte ez bezala, nazio kulturalak eta nazio politikoak bat egiten 

dute eta estatua nazio nortasun terminotan legimatzen da estreinako aldiz. 

Kultura -eta bereziki hizkuntza- ezberdintasunak zilegi bihurrarazten du 

estatuaren aldarrikapena, eta helburu hau nazionalismoaren muina bihurtu 

zen. Horrez gain, nazio erromantikoak funtsezko osagai afektiboa gehitu zion 

nazio politikoari, zeren eta herri subiranotasun eta gizarte kontratu nozio 

filosofikoek ez zuten inolako berotasunik sorrarazi masengan.  
 
 
"Lo que infundió vida al concepto demasiado estéril de el pueblo fue la 
inclinación a sustituir mi por el." (Connor 1989: 118) 

 

Horrela, nazio kontzeptu kosmopolita jite ilustratutik harago joan zenean, 

Nazio-Estatuaren existentzia bera koloka jarriko zuen mehatxu bihurtu zen. 

1.1.2.- Nazio-Estatuaren eta estaturik gabeko nazionalismoak 

 

Nazio kontzeptu arrazionalistak ez zuen behar bezalako atxikimendu 

nahikorik sorrarazi masengan, eta antzera gertatu zitzaion kontzeptu 

erromantikoari, zenbait hamarkada urte pasatu beharko baitziren 
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erromantizismoaren erreakzioz sortutako nazio kulturalean oinarritutako 

mugimendu nazionalistak piz zitezen.13 

 

Europan zehar frantziar inperialismoaren kontra sortu zen mugimenduak, 

dio Connorrek, zerikusi handiagoa eduki zuen xenofobiarekin 

nazionalismoarekin baino, Herder eta abarrekoen erreakzioak kontuan hartuta 

ere, zeren ez ziren behar bezain nabariak etnizitatearen eta herri 

subiranotasunaren arteko loturak (Connor 1973: 6). Breuillyk, ildo beretik, 

lurralde termino hutsetan ulertzen ditu XIX. mendean zehar sortu ziren estatu 

osaketaren aldeko mugimenduen helburuak: Alemanian, Italian edo Grezian, 

esaten digu, ez zen problematzat jo, esate baterako, hizkuntza gutxiengoen 

existentzia, nazionalismoa talde nagusiengandik zetorren eta (Breuilly 1990: 72-

97).  

 

Baina, apurka-apurka indartuz joan zen estatua nazio terminotan 

legitimatu beharra, estatuari derrigorrezko egin baitzitzaion herritarren 

leialtasuna irabaztea aurrean zituen exigentziak bete ahal izateko: zergak 

ezartzea eta armada eratu ahal izatea. Prozesu horri, oro har, integrazio 

nazionala deitu ohi zaio. Beste modu batez esanda, estatu subiranoa 

nazionalizatu egiten da. Xede horrekin, parekidetu egiten dira nazioa eta 

estatua, eta lehenak subirano izateko legitimitatea ematen dio bigarrenari. A. 

Pérez-Agotek honelaxe azaltzen du: 

 
"Si en un Estado que ejerce el poder desde una estructura central sobre un 
territorio físicamente definido los individuos sometidos a ese poder dejan de 
estarlo en virtud de una relación política personal con quien lo ejerce, entonces no 

 
13 Ideia horren ildotik adierazten digu Busquetsek: "... en aquella época, el nacionalismo no fue 
ampliamente compartido por el pueblo. "Desde 1792 hasta 1848 -ha escrito Julian Marías- la 
idea de nacionalidad no es más que eso, una idea, que se fue convirtiendo en fuerza histórica; 
sólo desde 1870, terminado el proceso de nacionalización de los grandes países europeos, la 
nación es el gran supuesto de la vida política europea." Introducción a la filosofía, Revista de 
Occidente, Madril, 1966, 47. or.; jasoa in Busquets 1971: 21. 
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cabe otra forma de representación simbólica legitimadora del poder que la de ser 
emanación de la comunidad de individuos sometidos. La nación es, por tanto, el 
supuesto básico de la legitimación impersonal del Estado centralizado que se da en 
los países occidentales." (1995: 120) 
 

Uste horren gainean ari dira etengabe sortzen estatu subiranoak planeta 

osoan zehar, eta, antza denez, prozesuak ez du gailurra jo: 1776 eta 1945 bitarte, 

hamabost estatu berri baizik ez ziren sortu; azken berrogei urteetan, aldiz, ehun 

estatu subirano berri jaio dira14 (Nielsson 1989: 200). Nazio-Estatua mundu 

eraketa politikoaren oinarri bilakatu da eta, honekin batera, gizakiaren 

identitatearen funtsezko definitzaile bihurtu, horrenbeste non Nazio-

Estatuaren legitimitatea nekez kuestionatzen baita.  

 

Esan bezala, non-nahi hedatzen eta indartzen da boterearen iturri bakarra 

estatuaren lurraldeko biztanleria delako ustea. Eta horrek ondorio bikoitza du. 

Alde batetik, barrura begira, komunitate sentimentua sorrarazten du: 

komunitate horrek nazio izena jasotzen du, eta gainerako leialtasunen ondoan 

lehentasun osoa eskatzen du, gerra garaian argiro ikus daitekeen bezala Beste 

aldetik, kanpora begira, estatua entitate subirano bihurtzen da: lurralde zehatz 

batean eratzen da gainerako estatuetatik eta beraien populazioetatik 

ezberdindurik. Nazio komunitateak, hortaz, arrotz gisa jotzen ditu naziokide ez 

direnak, eta estatuari, halaber, bere subiranotasunaren defentsan beste estatu 

batzuekiko lehian aritzea onartzen zaio. 

 

 
14 Europari dagokionez, aitzitik, nazio-estatu berrien sorrerarako zailtasunak handiagoak izan 
dira, L. J. Sharperen arabera. Bada, XIX. mendearen azken herenetik 1945era arte, Europaren 
historia etengabeko zatiketan oinarritua egon dela dio eta, kultura heterogeneotasuna dela 
medio, nazio-estatu berriak sortu dira. Baina, ordutik aurrera, oztopo ugari egon dira eraketa 
politiko horrekin apurtzeko. Ondorengo zatiketetarako eragozpenak mota askotakoak izanik 
ere, aipatu egileak integrazioaren inguruko ideien indarra nabarmentzen du eragile gisa (ik. 
Sharpe 1989). Ideia horiek estatu hezkuntza sistemen sorreran eduki zuten eraginaz gogoeta 
egingo dugu gerora ere. Ikus 2.3.2. 
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Estatuak berarentzat erreklamatzen duen Nazio-Estatu izaeran nazioa eta 

estatuko biztanleria parekidetzen dira. Connorrek praktika horren iturburua 

herri subiranotasun kontzeptuaren hedapenean aurkitzen du.  
 
"In identifying the people as the font of all political power, this revolutionary 
doctrine made the people and the state almost synonymous. L'etat c'est moi had 
become l'etat c'est nous and the nous was defined as the national group." 
(Connor 1978: 382) 

 

Parekidetasun hori, M. Weberrengandik hasita, errefusatua izan da 

hainbat teorilariren aldetik, nazionalismoaren izaeraren ulermena oztopatu 

egiten du eta. Kritika horren arabera, estatuarekiko leialtasuna abertzaletasuna 

(patriotismo/patriotisme) da, eta Nazio-Estatua du leialtasunaren erdigune. 

Nazionalismoaren leialtasunaren erdigunea, aitzitik, nazioa da. Parekide izan 

beharrean, zenbaitetan elkarri kontrajarrita eta aurrez aurreko gatazka bizian 

egoten dira.15 

 

Alabaina, nazionalismoa eta abertzaletasunaren arteko banaketa hori ez 

da izaten adierazi ohi den bezain argia. Izan ere, estatuak nazioaz hitz egiten du 

bere boterearen legitimazioa bilatzeko orduan. Hori dela eta, egokiagoa dateke, 

gure ustez, jite diferentziatua ematea Nazio-Estatuak eta estaturik gabeko 

mugimenduek garatzen dituzten nazionalismoei,16 atal honen hasieran azaltzen 

genuen bezala, nazionalismoa estatuaren integrazio eta desintegrazioarekin 

 
15 Ideia hori adierazten dute, besteak beste, ondoko egileek: Minogue 1968: 36-37, Connor 1972: 
334, Weber 1972: 212, Kedourie 1988: 56, eta Smith 1976: 253. 
16 A. D. Smithek berebiziko inportantzia ematen dio faktore horri nazionalismoa lau motatan 
sailkatzen duenean: lurraldean eta etnian oinarritutakoak, lehenengo, eta horietako bakoitza 
independentziaren aurrekoa ala ostekoa den, ondoren (1991: 82). J. R. Lloberak (1996), beste 
alde batetik, estatuak bultzatzen duen nazionalismoa eta estatuaren aurkako nazionalismoa 
bereizten ditu. Azken izen hori , gure aburuz, nahasgarri liteke, ezen, batetik, iduri lezake 
nazionalismo honek ez duela sekula estatu propiorik aldarrikatzen; eta, bestetik, litekeena da 
estaturik gabeko nazionalismoak estatuaren markoan bilatzea eraketa politiko egokiagoa, 
baina estatuarekin guztiz apurtu barik. Honetaz guztiaz hausnartzeko aukera edukiko dugu 
gerora ere (ik. 1.2.3) 

 



38 Euskal nazionalismoa eta hezkuntza publikoa: ikastolen publifikazioa 
 

 
 
harremanetan jar daiteke eta. Ikus dezagun zertan dautzan nazionalismo mota 

biok.  

 

Esan bezala, nazionalismoa, lehenik eta behin, mendebaldeko 

herrialdeetan XVIII. mendetik aurrera eraikitzen den egitura politikoaren 

legitimazio eredua litzateke; hots, estatuak berak integraziorako bultzatzen 

duen komunitate ideian leukake jatorria  

 

Ideia hau egoki suertatzen zaio estatuari nazio kontzeptutik erauzi nahi 

duen legitimazio funtzioa bete dezan, baitezpadakoa baitzaio komunitate 

naturala omen dena, hau da, politikoki sortu ez dena, komunitate historiko 

bihurtzea; hots, iragan dokumentatua eta normalean loriatsua duena, eta, 

horretarako, gorago azaldutako parekidetasunari ekin izaten dio. Horrek ez du 

esan nahi: a) prozesua baketsua eta gatazkarik gabea denik, b) prozesu naturala 

denik, hau da, nazioaren moldaketa politiko hutsa denik, eta c) beti 

arrakastatsu suertatzen denik. Dagoeneko, esanik geratu da komunitate berria 

eraikitzeak aurreko identitateen ezabapena ekarri zuela. Adierazgarriak dira, 

zentzu honetan, Corriganen eta Sayerren berbak: 

 
 "To define 'us' in national terms (..) has consequences. Such classifications are 
means for a project of social integration which is also, inseparably, an active 
disintegration of other focuses of identity and conceptions of subjectivity. They 
provide a basis for construction and organization of collective memory (..) which 
is inseparably an active organization of forgetting. Sociologists have, in general, 
treated 'integration' far too neutrally, ignoring its differental aspects: who is 
seeking to integrate whom, to what ends, by what means, and in what forms; and 
who suffers, which ends are denied, which means declared illegitimate, which 
forms supressed, whose histories rewritten, and thereby?." (Corrigan/Sayer 
1988: 195) 
 

Ahanzturaren eraketa horretan berebiziko funtzioa betetzen dute estatu 

zentralizatuaren aparatuek, zeintzuek arautu eta hedatu egiten baitute talde 

nagusiaren oroimen, tradizio, mito, sinbolo eta baloreen multzoa, eta, horrela, 
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kultura identitate berri eta zabalago bat definitzen baitute. Funtsezkoa izango 

da, hortaz, administrazioaren bitartez hizkuntza eta kulturaren hedapena, era 

horretara nazio sentimentua bideratuko baita. 

 

A. H. Birchek (1989: 9-10) honako pauso nagusiak deskribatzen ditu 

integrazio nazionalaren gorpuzketan: a) nazio identitatearen sinboloak sortzea, 

estatu-burua, eta bandera eta himnoa, besteak beste; b) nazio instituzio 

politikoen ezarpena, populazioaren banaketa nagusiak islatzen dituztenak; c) 

hezkuntza sistema eraikitzea, umeei nazio identitate sentimentua igorri, 

historia irakatsi eta -zuzenean ala zeharka- abertzaletasuna sorrarazten diena; 

eta d) nazio harrotasuna garatzea. 

 

Estatuak zailtasun asko aurki ditzake nazio integrazio egokia bermatzeko, 

haren baitako biztanleriaren ezberdintasun kulturalak direla medio. Horren 

harira, egungo estatuak polietnikoak direla diosku B. Akzinek, eta gehienetan, 

estatu agintariek integrazioa indartzeko politika deliberatuari ekiten diotela. 

Helburua egitura politikoari kohesioa ematea da, biztanleria homogeneotuz eta 

integraziorako arriskugarri litezkeen mugimenduen sorrera oztopatuz.  
 
 
"La característica general del sistema es una política oficial que favorece derechos 
iguales de los individuos, cualquiera que sea su origen étnico, pero desalienta o ve 
como algo anormal cualquier pretensión de los grupos étnicos no dominantes a 
tener derechos de grupo." (Akzin 1968: 102) 

 

Hala ere, Estatuak bitarteko eraginkor asko ditu berarekiko leialtasuna 

sorrarazteko, hau da, herritarren sozializazio politikoari eusteko, zeren, 

funtsean, esaten du A. D. Smithek, nazio modernoen osaketa sozializazio 

politikorako programa indartsu baten emaitza dugu (1991: 61). Bitarteko 
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nagusia masa hezkuntza sistema izaten da, hizkuntza ofizial bakarrean eta 

izaera publiko eta dohainean oinarritua.17  

 

Zeren arabera erdiets dezake prozesu horrek arrakasta? Logikoa denez, 

estatuko lurraldeko biztanleriaren aldez aurretiko kultura homogeneotasuna 

abiapuntu ezin hobea izaten da integrazioa bete-betean gauza dadin, 

biztanleriaren eta estatu agintarien arteko komunikazioa eta administrazioaren 

jarduna erabat erraz daitezke eta. Ildo horretatik doa J. Strayerrek erabiltzen 

duen estatu bateratu (unitary state) eta mosaiko estatuen (mosaic state) arteko 

banaketa. Teorilari horren ustez, estatu bateratuak regnum bakar batetik 

garaturikoak dira, hots, errege familiaren batekiko lotura ezagutzen duen 

biztanleria dutenetik. Halakoetan, nazionalismoa modu erraz batean garatzen 

da, zeren eta lege eta instituzio komunek identitate maila handi samarra 

lortzen dute. Prozesu hori gatazkatsuago suertatzen da, ostera, mosaiko 

estatuetan, non estatuko lurralderen bateko biztanleriarentzat ulertezin (eta, 

beraz, onartezin, gehi zitekeen) izan baitaitezke ondoko herrialdeetako 

administrazio prozedurak.18 Azken batez, Strayerrek dioena, gure ustez, gorago 

aipatutako baldintza bat besterik ez da, alegia: monarkia absolutistak 

eramandako zentralizazio eta homogeneotze politikak erabat errazten dio 

bidea estatuak ezarri nahi izaten duen nazio komunitate sentimentuari. Zenbat 

eta zurrunagoa izan politika hori, hainbat eta errazago inposatu ahal izango du 

estatuak bere legitimazioa nazio terminotan.  

 

 
17 Sozializazio politiko kontzeptu honetara itzuliko gara, beste testuinguru batean kokatuz, 
alegia, estaturik gabeko nazionalismoak garatzen duen hezkuntza estrategiarekin 
harremanetan (ik. 2.4.4.). Beste alde batetik, estatuaren nazio integrazioan hezkuntza sistemak 
betetzen duen funtzioari buruzko garapen zehatzagorako, ikus 2.3.2.2. 
18 Strayer, J. (1971): Medieval Statecraft and the perspectives of History, Princeton: Princeton 
University Press, 346-347 orr.; aipamena jasoa dago in Tilly 1975: 42-43 
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Beraz, gutxiengo kulturalak oztopo izan daitezke integrazio nazionalaren 

ahaleginean. Hori dela eta, estatuak gutxiengo horiek bereganatzen saiatzen 

dira, eta hartarako, prozedura mota asko erabiltzen dituzte, egitura 

politikoaren ezaugarrien arabera, hain zuzen ere. Integrazio prozesu horrek 

kale egiten badu, edo ahulegi agertzen bada, koloka jarriko da Nazio-Estatuak 

erdietsi nahi zuen nazio izaera. Arrakasta lortzekotan, berriz, bateratasunean 

irabazten da, baina ez gizarte kosmopolita edo desnazionalizatua eraiki delako, 

kultura bat besteen gain ipini delako baizik.  

 

Prozesu horretatik ondorioztatzen den jende multzoari nazio izaera 

ematen diote batzuek, baina nazio kontzeptuari zentzu etniko eta kultural 

handiagoa ematen diotenei ez zaie orokorpen hori gustatzen, nazio-estatu 

gehienak nazioaniztun direla uste dute eta. Lehenek, ordea, zentzu politikoagoa 

ematen diote, Akzinek bezala, norentzat: 

 
 "Una vez que el proceso de integración ha caminado un tramo suficiente, el 
resultado será una nación.(...) La población de un Estado-nación no es menos una 
nación ni está menos permeada con el nacionalismo, ni porque la nación misma 
sea más joven que el Estado, ni porque el Estado haya logrado la independencia en 
un pasado relativamente distante, ni porque rehuse atender a las reclamaciones de 
otras nacionalidades, que todavía no hayan logrado un status similar, para ser 
consideradas en la palestra política." (Akzin 1968: 128-29) 

 

Kontzepzio horrek inportantzia handia dauka estatu horren barruan 

gerora sor daitezkeen kultura ekintzak edota mugimendu nazionalistak 

ukatzeko, ezen kultura jakin baten inguruan eraikitako nazioa jada osaturik 

badago, lekuz kanpo daude nazio horren kontra jo dezaketen elementu 

arriskutsuak. Estatu nazionalismoak parekidetu egiten ditu nazioa eta estatuko 

lurralde barruko biztanleria eta ez du aukerarik uzten beste ezein kulturak edo 

talde etnikok lehen mailako ofizialtasunik lor dezan: estatu zentralizatuaren 

aukera da.  
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Nazionalismoaren azterketan egokiagoa dirudi, ordea, nazioa eta estatua 

banatzeak. Horrekin ez da esan nahi nazioa entitate naturala denik eta, 

ondorioz, estatua artifizio hutsa, ezta zeharo errealitate ezberdinak direnik ere; 

elkarrekiko eraginean bizi dira, aitzitik. Estatuak bere helburua betetzea lortzen 

baldin badu -hau da, Nazio-Estatu bilakatzen bada-, nazioa prozesu horren 

ondorio izango da. Baina badago, egon ere, nazioaren beste aldarrikapenik, 

estaturik gabeko nazionalismoak egiten duena.  

 

Esan dugunez, estatuaren integrazio prozesuak eta nazio bateratua 

osatzeko ahaleginak porrot egin dezakete estatuak igortzen duen komunitate 

ideiari talde batek beste bat kontrajartzen dionean. Beharrezkoa zaion 

legitimazioa erdiesten ez delarik, estatuaren nazionalizazio prozesua zaildu 

egiten da, eta aukera ematen zaio kontra ari den (edo diren) taldeari (edo 

taldeei) bere(n) eragina handi deza(te)n. Talde nazionalista horrek alde biko 

dinamika kontrajarria eraman behar du bere helburua betetzekotan. Batetik, 

nazio kontzeptu integratzailea landu behar du, Nazio-Estatuaz esan dugun 

modu berean; baina, bestetik, eraikitako estatu baten kontrako mezu 

desintegratzailea garatu behar du, edo gutxienez, haren eraikuntza prozesua 

zalantzan ipini. Kontraesankorra dirudien arren, integrazio/desintegrazio 

prozesu hori arazo larregirik gabe gara daiteke estatuaren nazio kontzeptuaren 

parean beste bat jarriz. Estaturik gabeko nazionalismoen nazio hau 

 
"...es la idea de comunidad lanzada contra el Estado ya establecido, comunidad 
que se 'siente' amenazada en su identidad por el Estado." (Pérez-Agote 1984:45) 

 

Nazio gatazka sortzen da horrela; funtsean, identitate kolektiboari 

buruzko gatazka bezala ezaugarri dezakeguna.  
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"... el conflicto se produce entre dos marcos de referencia, entre dos definiciones 
del Nosotros colectivo, dos ideas de comunidad. Una de ellas, la segregada desde el 
Estado-nación ya establecido; otra, producida por la minoría nacional." 
(Gurruchaga 1985: 45) 
 

Nazio-Estatuari kontrajarritako estaturik gabeko nazio identitate honi 

adierazpen politikoa bilatuko zaio, eta bere aldarrikapenaren legitimazioa 

autodeterminazio printzipioan oinarritu gura izango da. Hau da, nazio 

bakoitzari eraketa politiko berezia dagokio, autonomia maila diferenteetan 

gauza daitekeena, estatu propioaren lorpena barne. Horrela, nazionalismoa 

batasun nazional eta politikoaren arteko kongruentzia erreklamatzen duen 

printzipio politikotzat jo behar da (Gellner 1988: 13).  

 

Autodeterminazio printzipioa premisa biren inguruan oinarritzen du 

estaturik gabeko nazionalismoak. Lehenaren arabera, nazio bat dela ezartzen 

da; eta bigarrenean, eraketa politikoa erabakitzeko orduan, komunitate 

horretako kideen borondateak lehentasun osoa daukala baiezten da. Bestela 

esanda, estaturik gabeko nazionalismoak aldarrikatzen du herriaren -

nazioaren- ahotsari egin behar zaiola kasu, hura baita subirano bakarra. 

Boterea nazioan datza, eta, beraz, subiranotasunaren iturri den gizarte zibila 

aldez aurretiko kontzeptua da.19 

 

Denboraren arabera begiraturik, herri subiranotasuna autodeterminazio 

printzipioa baino lehenagokoa da, lehena Ilustrazioaren emaitza baita eta 

ondokoa, berriz, XIX. mendekoa. Autodeterminazio aldarrikapenerako, hortaz, 

derrigorrezko baldintza izango da herri subiranotasunaren kontzeptua 

indarrean egotea, honexek legitimatzen du eta. 

 
19 Gerora ere, arreta berezia jarriko dugu gizarte zibil eta estatuaren arteko banaketa horretan, 
funtsezkoa baita ikuspegi politiko ezberdinek hezkuntza publikoari buruz iragartzen dituzten 
diskurtsoak eta estaturik gabeko nazionalismoek hobesten dituzten hezkuntza jokaerak 
ulertzeko. Ikus honetaz 2.4.2. 
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"Once it is popularly assumed that sovereignty resides in the people, then any 
group that conceives itself as constituting a separate people is apt to view a right 
to create its own state as self-evident and therefore incontestable." (Connor 1973: 
5) 

 

Connorrek berak dioenez, nazio autodeterminazioa herri 

subiranotasunaren interpretazioa da, eta 'herri subiranotasun herritar' (popular 

soberanía popular) bezala ezaugarritu beharra dago. Estaturik gabeko 

nazionalismoak interpretazio hori bereganatuko du, eta era horretara, 

 
"Lo que se consideraba que formaba la base para una sociedad Gesselschaft ha 
sido expropiado en su casi totalidad por los que propugnan Gemeinschaft." 
(Connor 1989: 121) 

 

Era hartara, estatuak, nazio legitimaziorako ahaleginean, aldez aurretik 

komunitate naturala egon izana defendatzen duen bezala, estaturik gabeko 

nazionalismoak estatuaren aurretik nazio bat bazegoela esaten du, estatuak 

indartu gura duen nazioarekin zer ikusirik ez daukana. 

 

Breuillyk dioenez, kulturatik politikara egiten da jauzia: lehenengo 

momentuan, nazioa komunitate kultural bezala deskribatzen da eta, 

hurrengoan, komunitate politiko erara.20 Horren ondorioz, biak bat etortzeko 

beharrizana defendatzen da.  

 
"La idea clave en la ideología nacionalista es que existen ciertas características 
naturales no políticas sobre las que se puede basar la existencia de un Estado 
legítimo." (Breuilly 1990: 403) 

 

 
20 Europako hasierako Nazio-estatu askoren osaketa prozesua, berriz, alderantzizkoa izan dela 
esan liteke: politikoki eratutako komunitateari nazio identitateaz hornitu nahi izan zaionez 
gero, jauzia politikatik kulturara egin da.  
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Ezaugarri natural horien multzoak osatzen du estaturik gabeko 

nazionalismoak erreibindikatzen duen identitatearen oinarria. Esan bezala, 

identitatearen osaketa tokian tokiko testuinguruan kokatu beharra dago, eta 

beraz, ezinezkoa izaten da aurreikustea zeintzuk izan daitezkeen taldeak 

autoafirmaziorako erabil litzakeen elementuak (ik. Pérez-Agote 1984: 50). 

 

Kultura identitatea erreibindikatuz eta Nazio-Estatuaren integrazio 

prozesua koloka jarriz abiatzen den estaturik gabeko nazionalismoari 

etnonazionalismoa deitzen dio W. Connorrek (1994). Gure iritziz, alta, murritzegi 

gerta daiteke izen hori, estaturik gabeko nazionalismoaren garapena 

testuinguru soziopolitikoak eta bilakaera historiko jakin batek baldintzatzen 

duten neurrian, nazio identitatearen irakurketa diferenteak egin ahal baititu, 

eta kultura diferentziatuaren abiapuntu horrek ez du beti betetzen leku 

nagusia. Hori dela eta, egokiago deritzogu etnonazionalismo edota 

nazionalismo etniko izenak erabili beharrean, estaturik gabeko nazionalismoa 

erabiltzeari, askoz hobeto islatzen baita fenomeno horren zabaltasuna. 

 

Euskal nazionalismoa testuinguru honetan kokatu beharra dago. 

Hemendik aurrera, beraz, nazionalismoak nazio identitateari buruz egin 

lezakeen diskurtsoa aztertuko da, baina estaturik gabeko nazionalismoen 

ulermenera bideratuta batik bat, azken helburua euskal nazionalismoari marko 

teorikoa eskaintzea da eta.21 

 

 

 
21 Dena den, irakurketa arintzeko helburuarekin, estaturik gabeko nazionalismoaz hitz 
egiterakoan, sarritan nazionalismo berba, huts-hutsean, erabiliko dugu; osterantzean, Nazio-
Estatuaren nazionalismoa esplizituki aipatuko dugu.  
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1.2.- NAZIONALISMOA ETA NAZIO IDENTITATEA  

 

Aztergai honen inguruan dauden lan teorikoak ugariak izan arren, ez da 

eragiketa erraza nazio taldearen kualitatea zehaztea, ugaritasunarekin batera, 

kontzeptu nahasketa eskerga egoten da eta. Aurreko puntuan estatuko 

biztanleria eta nazioa parekidetze mekanikoa baztertu beharra aipatzen genuen 

era berean, nazio identitatearen inguruan egin beharreko lehenengo gauza 

etnia -edo talde etnikoa- eta nazioa ezberdintzea da.  

 

 

1.2.1.- Talde etnikoa eta nazioa 

 

Esan ohi da etnia ezaugarri diferentzial multzo baten jabe den giza taldea 

dela. Ezaugarri etnikoak asko dira; hauexek aipatuenak: a) jatorri komunean 

oinarrituriko ahaidetasun lokarriak, b) antzekotasun kulturala, c) arraza, d) 

hizkuntza eta e) erlijioa. Ezaugarriok taldea gainerakoetatik ezberdintzeko eta, 

aldi berean, kideen arteko nolabaiteko antzekotasuna adierazteko erabiltzen 

dira. 
 

Zail samarra da, ordea, talde etnikoaren mugak zehaztea. M. E. Burgessek 

(1978), konparazionera, guk egindako etniaren definizioa ezaugarri objektiboak 

azpimarkatzen dituztenei dagokiela esango luke, zeren eta badaude etniaren 

alde subjektiboak nabarmentzen dituztenak, segituan ikusiko dugunez; eta 

bestelako sailkapenik ere aurkitzea posible da.  

 

Edozein dela etniaren definiziorako hobesten den irizpidea, aipatu 

zailtasuna areagotu egiten da kontuan hartzen baditugu gizarte modernoetako 

giza harremanen aniztasuna, kultura ezberdinetako herrien arteko ukipenak, 

inmigrazio oldeak, komunikabideen hedapena,... eta abar. Hortaz, etnia 
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kontzeptu estatikoa hartzen badugu, alegia, ezaugarri nabari eta objektibo 

multzo batek ezaugarritutako taldea, laster batean etniako kideen arteko 

oinarrizko homogeneotasun iraunkorra datorkigu burura. Eta, zer esanik ez, 

badirudi etnia kontzeptua antzinako gizarte guztiz homogeneoi aplika 

dakiekeen terminoa dela, baina ez dela baliagarri egungo gizarteen 

konplexutasuna azaltzeko. Horrez gain, aintzat hartu behar da etnia baten 

definiziorako erabilitako ezaugarriak etniako kide ez diren zenbaiten ondare 

ere izan daitezkeela; eta, alderantziz, funtsezko ezaugarri bat etniako kide 

guztiek ez partekatzea.  

 

Ildo horretatik, F. Barthen ekarria azpimarkatu behar da talde etnikoari 

buruzko ikerketen arloan. Haren ustez, kultura komuna partekatzea, talde 

etnikoaren eraketaren baldintza izan beharrean, emaitza litzateke. Faktore 

adierazgarrien zerrenda egitea ez da, hortaz, gakoa, eragiketa hori aurriritzi 

nabariek markatzen baitute, eta euretako bat da talde etnikoaren mugak 

problematikoak ez direla esatea eta, beraz, beren iraunkortasuna taldearen 

isolamenduan datzala ondorioztatzea.22 Honako definizioa eskaintzen digu: 
 
"Si nos concretamos a lo que es socialmente efectivo, los grupos étnicos son 
considerados como una forma de organización social. De acuerdo con esto, el rasgo 
crítico es (...) la característica de autoadscripción y adscripción por otros. (...) En 
la medida en que los actores utilizan las identidades étnicas para categorizarse a sí 
mismos y a los otros, con fines de interacción, forman grupos étnicos en este 
sentido de organización. " (Barth 1976: 15) 
 

Ezaugarri etnikoen oinarrian diferentzia kulturalak dauden arren, denak 

ez dira parekagarri, zeren kontuan hartu beharreko ezaugarriak ez dira 

ezberdintasun objektiboen multzo hutsa, egileek beraiek adierazgarri jotzen 

dituztenak baizik. Talde etnikoen iraunkortasuna, hortaz, mugen 

 
22 Ideia horrekin bat eginez -alegia, talde etnikoen isolamendua ez dela bere iraunkortasunaren 
faktore esplikatiboa-, Nielssonek esaten du modernizazio soziokonomikoak, interakzio aukera 
gehiago eskaintzen duen neurrian, ez duela oztopatzen, errazten baizik, talde etnikoaren 
identitatea (1989: 205). 
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kontserbazioan datza: horixe izan behar da aztergaia, eta ez biltzen duen eduki 

kulturala.  

 

Azterketa ospetsu horrek, hala ere, ez du ezabatzen, gure ustez, gorago 

aipatzen genuen zailtasuna, ezta sortzen den nolabaiteko deserosotasun 

teorikoa ere.23 Eta bat etorri behar dugu Douglassek eta Lymanek 

adierazitakoarekin, alegia, etnia zehaztasun zientifikorik gabeko kontzeptua 

dela. Baina, euren iritziz, zehaztasun falta horrek, hain justu, ahalbidetzen du 

egunerokotasunean komunitate sentimentua helaraztea etniako kideen artean, 

eta sentimentu konpartitu hori funtsezko osagai izango da identitate etnikoan. 

Azken horren nolakotasuna ikertzean, arrazaren azterketa biologikoari zein 

kulturaren azterketa antropologikoei nolabaiteko determinismoa egotzi 

ondoren, azterketa soziologikoa hobesten dute kontzeptu horren azalpen 

zientifikorako. Beronen arabera, identitatea eta bertatik ondorioztatzen diren 

portaerak gizakien arteko harremanetatik sortuak dira, ez dira egonkorrak, ezta 

heredentzia genetikotik edota ekipamendu kulturalen emaitza ere. Gizakiak 

beraren erreferentzia taldeen arabera definitzen du bere burua, eta definizio 

hau aldaera askoren fruitu izan daiteke. Horrela, gizarte zientziei sarritan 

darien determinismotik aldendu nahian, identitate etnikoaren kontzeptu 

dinamikoagoa proposatzen dute:  

 
"Las identidades y los rasgos étnicos son susceptibles de negociación en virtud de 
que se pueden asumir y afirmar por oposición a otros. A medida que se 
desenvuelven en toda clase de situaciones los individuos se ven obligados a 
comerciar con su identidad y a elegir los rasgos que desean poner de relieve." 
(Douglass/Lyman 1994: 73) 

 

 
23 Gure kezka zehaztuz: gorago esaten genuen bezala, etnia eta nazioa, etnizitatea eta 
nazionalismoa, etengabeko nahasketan agertzen diren kontzeptuak dira. Gure ustez, nahasketa 
honen adibide dateke Burgessen (1978) etnizitateari buruzko lana, non kontzeptu honentzat 
erabiltzen dituen kategoria eta sailkapenak nazionalismoari berari aplikatu ahal baitzaizkio.  
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Eta ildo beretik doa Nielsson, norentzat identitate etnikoa, aldakorra den 

heinean, eraiki egiten baita gu eta besteak ezberdintzeko saioan. Kidetasun 

sentimentu subjektiboa da faktore garrantzitsua azterketa mota honetan.  

 
"Un grupo étnico es una población en continua interacción basada en atributos 
de etnicidad invocados subjetivamente. Por eso, determinadas manifestaciones de 
etnicidad por parte de un grupo étnico son subjetivas, contextuales y 
situacionales." (Nielsson 1989: 204) 

 

Hala ere, gizarte zientzilari gehienentzat, etnizitatearen aspektu 

sinbolikoak funtsezko irizpide objektiboak izaten dira, M. E. Burgessen iritziz. 

Etnizitatea kulturalki zehaztuak eta talde diferentziaziorako erabiliak diren 

elementu sinboliko multzo batez osatua dago. Definizio subjektiboek 

determinatzen dituzte elementu sinbolikoak, baina aldez aurretiko 

errealitateetan oinarrituak daude. Era hartara, etniaren ezaugarrien 

objektibitateari ala subjektibitateari nagusitasuna eman barik, nolabaiteko 

erdibidea proposatzen du Burgessek, talde etnikoaren kualitatea definitzeko 

orduan: 

 
"... ethnicity is: the character, quality, or condition of ethnic group membership, 
based on an identity with and/or a consciousness of group belonging that is 
differentiated from others by symbolic 'markers' (including, cultural, biological, 
or territorial), and is rooted in bonds of a shared past and perceived ethnic 
interests." (1978: 270) 

 

Baina, batetik, talde kontzientzia eta, bestetik, hark ekar lezakeen 

ezberdintzeko ahalegina dira, hain zuzen ere, W. Connorrek talde etnikoa eta 

nazioa harremanetan ipintzeko erabiltzen dituen irizpideak. Haren ustez, talde 

etnikoa noizbait bihur daiteke nazio talde autodiferentziatu; nazioa, ostera, 

talde etniko autodiferentziatua da.  

 
 "... ethnic group [refers] to groups of people (..) who, though not as yet, are each 
apt someday to coalesce into a self-aware, self-diferentiating national group. 
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Nation is thus reserved for ethnic groups who have in fact achieved group self-
awareness. (..) a nation is a self-diferentiating ethnic group." (1981: 202-203) 

 

Alta, lehen esan bezala, murritzegi gerta daiteke diferentziazioaren gakoa 

hortxe bakarrik ipintzea. Izan ere, badaude beste iritzi batzuk, etnia eta nazio 

taldeen arteko desberdintasunak modu sakon eta zabalago batez azaldu 

dituztenak. Hala nola, Nielssonena, norentzat borondaterik eza baitagokio 

etniari: norbanakoa etniako kide jaio eta sozializatzen da, ohitura eta baloreen 

arabera, baina etniaren existentziak ez dakar derrigor berarekin gizarte eraketa 

jakin bat; hau da, etnia ez da Gesselchaft gizartea.24 Smith, beste termino batzuk 

erabilita, iritzi beretsukoa dela uste dugu. Berarentzat, gakoa herritartasun 

eskubideetan datza, eta berauek nazioak, baina ez etniak, sorturiko kidetasun 

sentimentuek ezarriak dira (1976: 268-269). Kohnek, azkenik, material 

etnografiko hutsa jotzen ditu talde etnikoak, antzinatik existitu direnak. 

Zenbait baldintzen pean, talde horietatik sor daiteke naziotasuna, baina nazioa 

nahiko berria den kontzeptu historiko eta politikoa da. Nazioak gizartearen 

garapen historikoaren emaitza ditugu (Kohn 1984: 24). Nola edo hala, 

nazioaren ezaugarripenean hiru iritzi hauen azpian dagoena estatu 

modernoaren baldintza da, konnotazio sozio-politiko guztiekin. 

 

Utz dezagun, momentuz, hari diskurtsibo hau, beherago berreskuratuko 

dugularik, eta ohar gaitezen Connorrek eta Kohnek adierazitakoaren alde 

interesgarri batez, alegia, etnia eta nazioaren arteko harremanen izaera 

aldakorraz. Etnia eta nazioaren arteko mugak ez dira zurrunak eta, nazio 

identitatearen ulermenerako, lehena hartu behar da abiapuntutzat, zenbaiten 

aburuz. 

 

 
24 Guk erabilitako gaztelaniazko bertsioan asociación en sociedad konzeptua agertzen da, 
Gesselchaft gizartea delakoarekin ordezka daitekeena. Ikus honetaz Nielsson 1989: 204. 
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A. D. Smithek talde etnikoa ipintzen du nazio identitatearen 

sortzapenean, eta hura ezaugarritzeko, aspektu historiko eta sinboliko-

kulturalak erabiltzen ditu. Horrela, talde etnikoak batasun kulturala, oroimen 

historikoak eta arbasoen mitoa dakartza berarekin, eta ezaugarri batek edo 

gehiagok diferentziatua egoten da, hala nola, hizkuntzak, erlijioak, ohiturek, 

edota instituzioek. Kolektibitate horiek historikoak dira zentzu bitan: alde 

batetik, oroimen historikoak biziraupenerako derrigorrezkoak direlako, eta 

bestetik, talde etniko guztiak indar historiko berezien emaitza direlako, eta 

beraz, historian zehar izaeraz aldatzera edo desagertzera ere hel daitezkeelako. 

Talde etnikoak, hartara, kategoria etnikoak izan daitezke beren 

diferentzialitatearen kontzientziarik ez dutenean, edo komunitate etnikoak 

honako ezaugarriak partekatzen dituztenean:  
 
"a collective proper name, a myth of common ancestry, shared historical 
memories, one or more differentiating elements of common culture, an association 
with a specific 'homeland', a sense of solidarity for significant sectors of the 
population" (Smith 1991:21) 

 

Smithek, alderantziz irudi balezake ere, ezaugarrien objektibitate txikia 

azpimarratzen du. Ikuskera nazionalistek, aitzitik, gustukoa dute 

objektibotasuna defendatzea, baina gakoa ezaugarrien esangura subjektiboan 

datza: berau indartu edo makaltzen den neurrian, indartu edo makaldu egingo 

da komunitatearen kohesioa eta kideen autokontzientzia. Komunitate etniko 

mota bi ezberdintzen ditu, tipo ideal bezala. Lehena, laterala, goi mailetara 

(aristokraziara eta apaizgora, batez ere) mugatua dago, eta geografikoki 

hedatzen da, hurbileko etnietako maila berdinekoekiko loturak estutzeko. 

Mugak ez dira oso egonkorrak, eta batez ere, etnizitatea esprit de corp bati 

dagokio. Bigarrena, bertikala da. Kasu honetan, etnia trinkoagoa da, eta kultura 

etnikoa maila sozial guztietara hedatua dago. Banaketa sozialak ez dagozkie 

banaketa kulturalei; are gehiago, kultura historiko diferentziatuak tradizio 
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komunaren inguruan biltzen ditu klase sozialak. Muga etnikoak, hemen, 

esklusiboagoak, zurrunagoak dira. 

 

Smithen azterketari jarraituz, honelaxe laburbil liteke Mendebaldeko 

Europako etnia eta nazioaren arteko harremanen prozesu historikoa: etnia 

lateral nagusiak gai izan ziren maila sozial ertainak eta hurbileko eskualdeak 

kultura etniko nagusian integratzeko, eta, hartarako, tresna garrantzitsua izan 

zen estatu burokratiko berria. Aparatu fiskal, administratibo eta militarraren 

bidez, arautu eta hedatu ahal izan zuten aristokrazia nagusiaren erdigune 

etnikoa osatzen zuen oroimen, tradizio, mito, sinbolo eta baloreen multzoa, eta 

kultura identitate zabalago bat definitu zuten (Smith 1991: 52-55).25 

 

Nazio identitatearen oinarri etnikoak, hortaz, hauexek lirateke, A. Pérez-

Agoteren arabera: estatuak nazio ideia jaulkitzen du, eta bertan, berak 

mugatutako lurralde bateko talde etniko guztiak sarturik geratzen dira. Ideia 

hori arrakastatsua baldin bada, nazioa plurietnikoa izango da, eta prozesu 

honetatik ondorioztatzen den estatuaren izaera plurietnikoa izateaz gain, 

nazionala ere izango da. Prozesu horrek ez badu arrakastarik erdiesten, ordea, 

zenbait talde etnikok beren identitate kulturalaren politizazioari ekingo diote, 

eta talde nazionalistak sortuko dira; hau da, estaturik gabeko nazioak osatuko 

dira, eta, agian, estatu bat eraikitzearen alde lehiatuko dira, nahiz eta 

beharrezko baldintza ez izan. Bigarren prozesu hori gertatzen bada 

 
25 Smithekin batera, Lloberak (1996) eta Hrochek (1994a) Nazio-Estatuaren sorreraren aurretik 
Erdi Aroko talde etnikoen identitatearen garrantzia azpimarratzen dute ondoren garatuko 
ziren mugimendu nazionalisten pizkundean. Nazio osaketa prozesuak XIX. mendean kokatu 
behar diren arren, nazio identitatearen jatorriak Erdi Aroan bilatu behar dira. Oso kritiko 
agertzen dira, beraz, nazioa modernitatearen emaitza jotzen duen ildo teorikoarekin. Eta are 
kritika gogorragoak egiten dizkio Smithek, adibidez, berak deitzen duen nazionalismoaren 
azterketa posmodernistari, zeinak, haren esanetan, nazioa asmakizun kultural huts jotzen baitu, 
baldintzapen sozial edota politikoak bazter utziz, horrela. Ikus honetaz, Smith 1997. 
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nazioaniztun estatu baten aurrean gaude, eta arazoak izango ditu nazio bakarra 

legitimatzeko. Era hartara, 
 
"La nación es (...) la idea de comunidad de orden superior a la pluralidad de 
grupos étnicos, lanzada desde un grupo étnico dominante que así no sólo intenta 
autodefinirse, sino definir también a los demás grupos étnicos dentro de un marco 
superior. O mejor dicho, la nación es esto si el proceso tiene éxito. En la medida 
que no lo tiene otros grupos étnicos no dominantes se definirán como nación." 
(Pérez-Agote 1995: 135) 

 

Egin dezagun, bada, honaino ikusitako ideien bilketa bat. Talde etnikoa 

eta nazioa zertan dautzan azaltzeko bereizgarri nagusi bi hartu beharko 

lirateke. Lehena ezberdintasunaren kontzientzia da. Etnia zenbait irizpideren 

arabera diferentziaturiko taldea da, baina nazioak diferentziazio horren 

kontzientzia dakar berarekin. Hau da, nazioan kideen subjektibotasunak 

hartzen du parte derrigor. Bigarren bereizgarria maila politikoari dagokio. 

Talde etnikoak, berez, ez du mobilizazio politikorik eragiten; nazioak, aldiz, 

nazio lurraldearentzako egituraketa politikoa exijitzen du, eta, normalean, etnia 

baten existentzian sustatzen du erreibindikazio hori.  

 

Talde etnikoa eta nazioaren arteko harremanak argitzen saiatu eta gero, 

hurrengo eragiketa nazioa bera definitzeko erabiltzen diren irizpideei buruz 

hausnartzea izango da.  

 

 

1.2.2.- Naziotasunaren irizpideak  

 

Gizakia osatzen duten identitateen artean, egonkorrena eta 

globalizatzaileena nazio identitatea dela esan ohi da. Horrekin bat etorrita ere, 

desadostasun handia atzeman daiteke nazionalismoaren teorilarien -eta 
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naziokideen beraien ere- artean nazio identitatearen irizpideak zehazteko 

orduan.  

 

Aurreko puntuan esaten genuen bezala, nazionalismoak etengabe 

jarduten du nazio komunitatearen izaera naturala defendatzen eta, saio 

horretan, bere bakantasuna frogatzeko ezaugarri argiak, begi-bistako direnak, 

nabarmentzen ditu. Eta naziokideek ez ezik, behatzaileek ere ekin ohi diote lan 

horri. Era horretara, nazionalismoak atzerritar eta naziokideen arteko mugak 

ezartzen ditu, naziokideak integratzeko eta atzerritarretatik ezberdintzeko 

funtzio bikoitzarekin. Bi dira, nagusiki, nazio identitatea ezaugarritzeko 

erabiltzen diren irizpideak: etnia eta kultura, batetik; eta lurraldea eta 

borondatea, bestetik. Hala ere, normalena da biak batera agertzea, elkarrekiko 

sustapena eskainiz, edo, beherago ikusiko dugun legez, nazionalismoa garatu 

ahala, batak lehentasuna hartzea besteari. 
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1.2.2.1.- Kultura identitatea 

 

Nazioaz hitz egitean, irizpiderik herritartuena, baina ez praktikan 

jarraituena, da nazioa kultura komuntasunean oinarritzen dela. Izan ere, eta 

nazionalismoaren eraginaren kariaz, estatuak, nazioak eta kulturak berdintzera 

jotzen dugu inkontzienteki, eta frantziar, espainiar edo estatubatuar oro 

kultura berekoak direla pentsatu ohi dugu. Identifikazio honi etnizista deitzen 

dio Smithek, eta honela definitzen du nazioa:  

 
"...un grupo étnico grande y movilizado, definido por una cultura y una supuesta 
descendencia comunes." (1976: 247) 
 

A. D. Smith ados agertzen da, oro har, nazioaren definizio etnizistarekin, 

nahiz eta ñabardura inportante batzuk egiten dizkion; euren artean, ahaide 

komunak partekatzea ez du jotzen berak ezinbesteko baldintzatzat, onartutako 

nazio askok hamaika gurutzapen islatzen baitute beren historian zehar. Beraz, 

errefusatu beharreko irizpidea da. Ildo beretik doaz H. Kohnen hausnarketak, 

nazioa definitzean ohitura komunak eta erlijioa nazioaren osagaitzat jotzeari 

egiten dion kritikan. Ohitura eta tradizioei buruz, gizarte modernoek jasotzen 

duten homogeneotasun prozesua dela medio, zeharo aldakorrak direla dio. Eta 

erlijioaren eragina dela eta, naziotasunaren bultzatzaile zein oztopatzaile izan 

daitekeela baiezten du (1984: 26).  

 

Beste batzuek, kultura identitatearen barruan, zalantzarik gabe, hizkuntza 

jotzen dute erabateko faktoretzat. Izan ere, giza kolektibitatean hizkuntza 

komun batek jokatzen duen funtzio identifikatzailea ukaezina da. Gizarte orok, 

diosku C. Moyak, hizkuntzaren bitartez gorpuzten du identitate kolektiboa, 

halako moldez non, Mendebaldearen historian, nazioa eta hizkuntza elkar 

indartu duten fenomeno izan baitira, eta nazio identitatea hizkuntza bera 

partekatzen duten naziokideen bidez islatu izan baita (Moya 1984: 20). Smith, 
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berriz, aipatutako idazlanean, nazioaren irizpide linguistikoaren kontra 

agertzen da, honako argudioak erabiliz: a) estatu diferenteetako populazio bik 

partekatutako hizkuntza komunak ez du frogatzen biztanleak nazio berekoak 

izatea; b) zalantzazkoa da nazio kategoria eman ahal izatea estatu bateko 

hizkuntza bera berba egiten dutenei; c) hizkuntza taldeak zeharo anbiguoak 

dira; eta d) hizkuntza ezberdintasuna ez dago harreman zuzenean hizkuntza 

borrokarekin edota nazionalismoarekin. Laburbildurik, hizkuntza eta, oro har, 

kultura homogeneotasunak naziotasunaren tresna eta sinbolo ezin hobeak dira, 

baina okerra litzateke nazio etnikoaren definiziorako zeinu nahiko edo 

beharrezko atzematea (1976: 255-261).  

 

Eta gakoa hementxe datzala uste dugu: giza taldearen osagai kulturalak 

sinbolo bihurtzen dira nazio gatazkan. Talde etnikoak, diosku J. M. Apaolazak, 

bere egiten du hizkuntza bat, eta talde kidetasunaren osagai nagusi bezala 

aurkez dezake, maila sinbolikoan baino ez bada ere, ezen horrek ez dakar 

berarekin taldekide guztiek hizkuntza hori ezagutzea (edota erabiltzea, gehi 

genezake). Inportanteena, horrela, ez da gizakia hizkuntzaren jabe izatea, 

baizik eta horren onarpen indibiduala eta -batez ere- kolektiboa; alegia, 

hizkuntzaren balio sinbolikoa da erabakigarriena (Apaolaza 1993: 24). 

Hizkuntza eta kultura, hortaz, Nazio-Estatuak ekoiztutako kode sinbolikoei 

kontrajartzen zaizkie, zeren eta 

 
 "Aquellas esferas más sensibles, por su cercanía a realidades simbólicas (lengua, 
cultura), resultan más difícilmente integrables y de más fácil reivindicación al ser 
elementos que están más cerca de la estructura simbólica que de la realidad 
material, y por tanto, requieren mayor presión para su disolución." (Gurruchaga 
1985: 50) 

 

Horrela, identitate kolektiboaren osagaitzat jotzen diren kultura 

ezaugarriak, esaten du B. Mirandak, komunitate idealaren sinbolo dira eta 

 



Estatua, nazioa eta nazionalismoa 57 
 

 
 

                                                

funtsezko papera betetzen dute taldearen oroimenen eta praktika zein balore 

komunen birprodukzioan (1989: 249). Berebiziko garrantzia dute gizarte 

bizitzaren kohesioan, berauen gabezian ezinezkoa bailitzateke sentimentu 

sozialen iraupena bermatzea. Argiago esanda: 

 
"... la vida social, en todos los aspectos y en todos los momentos de la historia, sólo 
es posible gracias a un amplio simbolismo." (Durkheim 1982: 217) 

 

Eta nazioaz ari garelarik, gorago esan bezala, sinboloen hizkerak mezu 

arrazional hutsa heldu ezin daitekeen lekuetara ailegatzeko gaitasuna frogatu 

du. Hortaz, nazio sinboloek, eta beraiek birsortzen dituzten erritoek, historian 

zehar iraun omen duen komunitatearekiko atxikimendua indartzen dute, ideia 

abstraktu hori bitarteko ikusgarrien bidez helaraziz.  

 
 "By means of the ceremonies, customs and symbols every member of a 
community participates in the life, emotions and virtues of that community and, 
through them, re-dedicates him or herself to its destiny. By articulating and 
making tangible the ideology of nationalism and the concepts of the nation 
ceremonial and symbolism help to assure the continuity of an abstract community 
of history and destiny." (Smith 1991: 78)26  

 

Hutsala da, hortaz, ahaidego komun, erlijio, ohitura, hizkuntza edo 

bestelako kultura ezaugarrien ustezko objektibotasunaz eztabaidatzea, zeren  

 
".. when analizing sociopolitical situations, what ultimately matters is not what 
is but what people believe is. And a subconscious belief in the group's separate 
origin and evolution is an important ingredient of national psychology." 
(Connor 1978: 380)  

 
26 Bestelakoa da, gure ustez, Busquetsek adierazitakoa: "..el nacionalismo (...) eleva a la 
categoría de mito el hecho diferencial que es básico para su propia teoría nacional (..)." (1968: 
63). Eta bestelakoa dela diogu soma daitekeen kutsu peioratiboagatik. Alde batetik, 
sinboloekin batera, mitoak beharrezkoak dira gizarte bizitzaren iraupenerako eta ez dira 
artifizio hutsak (gogoratu berriz, Durkheim 1982). Beste alde batetik, ukaezina da Nazio-
Estatuak eraikitako nazio komunitatea ere mitoen gainean eraikia dagoela (Smith 1991: 39). 
Eta, azkenik, dudarik ez dago gizarteari buruzko erepresentazio sozial guztiak edota ideologia 
diferenteak -hala nola, sozialismoa, demokrazia, eta abar- mitoetan oinarrituak daudela. 
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Nazioaren nolakotasuna, Connorri jarraituz, taldeak berak bere buruaz 

egiten duen definizioan datza, eta definizo horretan benetako garrantzia 

daukana bakantasuna azpimarratzea da. Ezaugarri nabarmenek bakantasunaren 

zentzua indartzen duten heinean bakarrik dute errelebantzia (1972: 337). 

Kultura ezaugarriak ez dira objektiboak halabeharrez, baina, estatuarekiko 

diferentzia adierazteko balio duten neurrian, erabilgarri dira. Argi erakusten da 

funtzio hori estatuarekiko diferentzia kultural txikia adierazten duten lekuetan, 

hemen zailagoa baita beti nazionalismoa piztea, ezina ez bada ere. Eta ezina ez 

dela diogu kultura ez delako naziotasunerako irizpide bakarra, puntuaren 

hasieran esan dugun legez. Badago oraindik erabilgarri den beste irizpide 

nagusi bat, jarraian ikusiko denez. 

 

 

1.2.2.2.- Komunitate politikoa: lurraldea eta borondatea 

 

Batera aurkezten ditugun irizpide hauek azpi politikoa daukate biek, eta 

zedarriztapen zehatzagoa eskain dezakete, hortaz; izan ere, ez baitaude hemen 

kultura irizpidean aurkitzen genituen zalantzak. Arauak argiak dira: lurraldea 

edo lurralde horren barruan bizi den jendearen borondateak erabakitzen du 

naziotasuna. Zalantzak, ordea, beste maila batean sortzen dira, askok ez 

baitiete nahikoa irizten horiei holakorik erabakitzeko, eta kultura ezaugarrien 

beharra hobesten dute ordainez.  

 

Esan bezala, lurraldearen kasuan, nazioa aurretik erabaki den lurralde 

jakin bateko biztanle orok osatzen du, betebehar batzuk derrigorrezko badira 

ere: normalean, bertan jaioa izatea, edo gurasoak nazio horretakoak izatea, edo 

urte kopuru jakin bat bertan bizitzen ematea. Aldarrikapena biribiltzeko, eta 
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ospea hedatzeko, iragan historiko komuna aipatzen da zenbaitetan, historia 

bortxatu behar izan arren. 

 

Talde etnikoetan, lurraldeak paper sinbolikoa betetzen du batik bat; 

nazioei, berriz, ezinbestekoa zaie, ezinezkoa baita lurralderik gabeko naziorik 

egotea. Horrela ulertzen dugu munduko lurrazal guztia nazionalismoek 

mugaturik izatea, dela ofizialki Nazio-Estatuek egina, dela estaturik gabeko 

nazionalismoek erreibindikatua. Hau dela eta, J. Andersonek lurralde ideologia 

jotzen ditu nazionalismo guztiak (1988: 18). 

 

Hartara, Nazio-Estatuaren nazionalismoak bezalaxe, estaturik gabeko 

nazionalismoak lurraldea zehazten du -nazio lurraldea-, baina hemendik ez da 

ondorioztatu behar zehaztapena aldakorra ez denik, beherago ikusiko 

dugunez. Hori egitean, lurraldearekiko nolabaiteko kontrola erreibindikatzen 

du, hau da, nazioaren ezaugarriak babesteko botere politikoa exijitzen du 

(Miranda 1989: 249-250). Hortaz, nazioaren izaera ez datza autodiferentziazio 

soilean; alegia, ezin daiteke gertakari psikologiko hutsera mugatu, bestela, 

nazioa eta sentimentu nazionala ezberdinduezinak lirateke eta.27 Nazioaren 

izaera harago doa, ostera, eta bere osotasunean uler dezagun, derrigorrezko 

dugu egitura politikoarekin harremanetan ipintzea.  

 

Bada, nazioak, edozein motatakoa izanik ere, estatua dauka ezinbesteko 

erreferentzia, dela estatuak berak bultzatua izan delako, dela estatuak 

bultzatutako nazio ideiarekin lehian sarturik, bestelako egitura politikorik 

aldarrikatzen duelako. Bigarren kasuan, hala ere, sortu nahi den egitura 

politikoarekiko lotura hori oso modu desberdinetan ulertzen dute bai 

nazionalismoaz ari diren teorilariek eta bai mugimendu nazionalistek eurek. 

 
27 Kontzeptu bion arteko diferentziari buruz, ikus Smith 1976: 235-238. 
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Batzuentzat, nazionalismoaren helburua, luzera edo laburrera, estatu bat 

osatzea da. Horrelaxe ikusten du A. Pérez-Agotek, gorago aipatutako estatu 

erreferentziaren beharrizanaz bat egiteaz gain, dioelarik:  

 
"Esta cuestión es fundamental: no tiene sentido hablar de una nación si no es en 
referencia a un Estado existente o por venir." (1995: 134) 

 

H. Kohnentzat ere, naziotasunak adierazbidea bilatzen du, eta adierazbide 

hori Nazio-Estatua da.28 Nazioak, hortaz, estatu subiranoa osatzera jotzen du, 

nahiz eta helburu hori lortu bitartean nolabaiteko autonomia mailarekin 

konformatu (1984: 9). Baina, iritzi hauekin amaitzeko, askoz jarrera 

erabatekoagoa adierazten du J. Breuillyk, berarentzat nazionalismoa oposizio 

politiko mota bat besterik ez baita. Bere ustez, 

 
"El término ‘nacionalismo’ se utiliza para referirnos a movimientos políticos que 
tratan de obtener o ejercer el poder del Estado, y que justifican tales acciones con 
argumentos nacionalistas. Un argumento nacionalista es una doctrina política 
construida sobre tres afirmaciones básicas: a) Existe una nación con un carácter 
explícito y peculiar. b) Los intereses y valores de esa nación tienen prioridad sobre 
todos los demás intereses y valores y c) La nación tiene que ser tan independiente 
como sea posible. Habitualmente, esto exige al menos la obtención de la soberanía 
política." (1990:13) 

 

Baina, beste zenbaitentzat, nazionalismoaren helburua ez da derrigorrez 

estaturik eraikitzea. Euren ustez, nolabaiteko autonomia maila nahikoa izan 

daiteke arriskuan ikusten zen nazioaren geroa ziurtaturik senti dadin, aurretik 

zegoen estatuarekin apurtu behar izan barik horregatik. Autonomia maila hori 

asko alda daiteke esperientzia batzuetatik besteetara eta eraketa politiko 

desberdinak eskatuko ditu mailaketaren arabera. Beste alde batetik, behin 

 
28 Baieztapen hau egiteko Weberrengan oinarritzen da, norentzat nazioa bailitzateke: "... una 
comunidad de sentimiento, que se manifestaría de modo adecuado en un Estado propio; en 
consecuencia, una nación es una comunidad que normalmente tiende a producir un Estado 
propio." (Weber 1972: 216). 
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maila bat lortu eta gero posible da mugimendu nazionalistaren teorizatzaileek 

goragoko maila bat erdiesteko beharra iragartzea, era horretara, gero eta 

autonomia handiagoa eskatuz, agian estatu independentzian amai 

daitekeelarik prozesua.29 

 

Munduan zehar, eta Europan zehatzago, azter daitezkeen esperientzia 

nazionalistek bigarren iritzi korronte horri eusten omen diote gehienetan. Hala 

ere, zalantzan geratzen da nolabaiteko autonomia maila eskatzea nahikoa ote den 

nazionalismoaz hitz egiten hasteko, eskaera horiek asmo deszentralizatzaile 

hutsak dituztenek ere egin ditzakete eta. Muga bat behar da eskaera bat 

nazionalista den ala ez jakin dezagun, ezen bestela nazio sentimentu bikoitzak 

elkar daitezkeela pentsatu behar da, M. Keatingek egiten duen modu 

berberean: 

 
"Algunas reivindicaciones del nacionalismo minoritario o periférico representan 
simplemente la sustitución de una identidad nacional exclusiva por otra. Esto les 
empuja a adoptar una postura separatista. Otros representan menos la afirmación 
de una nacionalidad competidora y exclusiva que una negación total de la idea de 
la nacionalidad exclusiva. Están dispuestos a reconocer que los ciudadanos tienen 
lealtades e identidades dobles o múltiples y la capacidad de actuar en campos 
diferentes." (Keating 1996: 31) 
 

Gorago esan bezala, nazionalismoak lurraldearen eraketa politikoari 

buruz zenbait helburu eduki dezakeela egia bada ere, leialtasun nagusia 

exijitzen die naziokideei. Hortaz, saio nazionalistak testuinguru 

soziopolitikoaren arabera eta, beren doktrinaren garapena dela medio, 

autonomiatik separatismora (estatu batekiko independentzia) edo/eta 

irredentismora (naziokide den talde batekin edo estatu batean integratzea) joan 

daitezke, bitartean federalismoa (botere banaketa gobernu zentrala eta nazio 

unitateen artean) eta konfederalismoa (gobernu zentralaren ardura bakarra 

 
29 Honetaz guztiaz, ikus Zabalo 1996: 33-35. 
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federazioen arteko arazoak dira) leudekeelarik. Baina zaila izan daiteke 

helburuen araberako sailkapenik egitea, ezen, batzuetan, autonomia pauso 

taktiko huts izan daiteke. Dena den, erregionalismoan ez bezala, 

nazionalismoan nazioa legitimazio politikoaren iturri nagusia da, eta bakarra 

ere izatera hel daiteke.  
 
"...el saberse y sentirse miembro de una nación implica un cierto conocimiento de 
lo que es una nación, implica una cierta definición, al menos implícita, de lo que es 
una nación.(...).. los actores saben que su colectividad es fuente excluyente de 
legitimidad política." (Pérez-Agote 1995: 123-124)  

 

Honaino, estaturik gabeko nazionalismoak, nazio irizpide nagusi 

lurraldea hobestearekin batera, lurraldearen eraketa politikoaren inguruan egin 

ditzakeen aldarrikapenak ikusi ditugu. Badaude, egon ere, lurraldean bizi den 

jendearen nahi subjektiboari, hots, borondateari, lehentasuna eman beharra 

teorizatzen edo/eta defendatzen dutenak ere. Jarraitu baino lehenago merezi 

du esatea abiapuntu bi horien arteko balizko dikotomia ez dela maila teoriko 

hutsari dagokion arazoa. Aitzitik, erabateko garrantzia eduki dezake estaturik 

gabeko nazionalismoak egindako aldarrikapenetan, eta, halaber, horiei aurre 

egiteko Nazio-Estatuak erabil ditzakeen argudio politikoetan. Dena den, 

aurretik esan bezala, batzuetan kontrajarriak izan arren, besteetan osagarriak 

izan daitezke, eta estaturik gabeko nazionalismoak biak batera argudia ditzake 

bere aldarrikapenak legitimatzeko. 30 

 
30 Euskal Herrian esaten dugunaren adibide batzuk aurki ditzakegu. Alde batetik, 
administrazio estatalak eta autonomikoek jarrera desberdinak hartzen dituzte hezkuntza 
sisteman eraman beharreko hizkuntza politika garatzeko orduan: Iparraldean, estatuak 
lurralde aukera argia defendatzen du, frantsesaren alde; Euskal Autonomia Erkidegoan, berriz, 
euskara eta gaztelaniaren arteko erabateko hautaketarik egitea ekiditen da, eta jendearen 
borondatea aldarrikatzen da egoerari aurre egiteko printzipio gisa; Nafarroan, azkenik, tarteko 
eredu bat jarraitzen da, bat ere sotiltasunik gabekoa, egia esan, ezen lurralde banaketa bat egin 
da eta hegoaldeko zonan gaztelaniaren aldeko lurralde irizpidea hartu da, eta iparraldeko 
zonan, aldiz, jendearen borondatea hartzen da berriro orientabide gisa, euskara eta 
gaztelaniaren arteko gatazkarik sor ez dadin, hemen ere. Beste aldetik, euskal nazionalismoak 
lurralde irizpidea (baina euskararen alde orain) aplika dadila exijitzen du kasu hauetan 
guztietan. Hala ere, autodeterminazio eskubidea erreibindikatzean, aldatu egiten du bere 
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Borondatea eraikitako nazio-estatuek erabiltzen dute usu, lurraldea 

bezala, ederto egokitzen baitzaio estatu horiek izan ohi duten jite polietnikoari. 

Izatez, estatu horien sorrera bilakaera historikoak markaturik dator, nazio, 

etnia edo kultura batasunei garrantzi berezirik ematen ez zitzaieneko 

garaietatik, eta kontzepzio politikoa hobestea izaten da naziotasunaren funtsa 

erabakitzeko momentuan, kultura homogeneotasunean egitea ezina izango 

bailitzateke. Uste horrek mezu integratzailea sustatzen du, eta argiro ezartzen 

du desberdintasun kulturalak daudela, baina horien gainetik, batera bizitzeko 

gogo garbia ere ageri dela. Nahikoa irizten dio borondate horri nazioa osaturik 

dagoela esan ahal izateko, azken hau ez baita objektiboa, aurrerantz, 

etorkizunerantz, ezartzen den destino komuntasuna baizik. Nazioa biztanleek 

osatzen dute, eta banatzeko gogorik azaltzen ez dutenez, baturik jarraitzeko 

borondatea adierazten dela ulertzen da. 

 

Baina estaturik gabeko nazionalismoek ere erabil dezakete borondate 

kontzeptua naziotasunaren funtsa bezala. Joera ekonomizista duten kasuetan 

nabaria da erabilera hori, baina oinarri kulturala dutenetan ere azalpen 

politikoetarantzako bilakaera gertatzen da mugimendua sendotu eta hazi 

ahala, iraganbide horretan kultura komuntasunaren partaide ez den biztanleria 

agertzen baita eta, mugimendu indartsua osatu nahi bada, jende hau ere 

integratu behar izaten baita, nekez aurkitzen baitira kulturaz homogeneo diren 

lurralde zabalak. Kasu honetan, borondateari egiten zaio dei, zeren 

mugimendu nazionalistak argi utzi behar dio beste kulturakoa den biztanleriari 

lasai jarrai dezakeela bere bizimodu normalean, beste taldeak boterea edo 

nolabaiteko botere maila eskuratuz gero ere; azken finean, kulturaren gainetik, 

 
jarrera, eskubide hori ulertezina bailitzateke irizpide bi hauek -lurraldea eta borondatea- 
elkarrekin ez balihoaz. Honetaz guztiaz gogoeta egingo dugu berriro IV. atalean. 
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batera bizitzeko borondatea jartzen delako mezua helarazi behar zaio beste 

kultura horri. J. J. Linzek Europako estatu zaharretako nazionalismo periferikoen 

bilakaeraz burutu zuen azterketak horren guztiaren adibide ematen digu. 

Europako gizarte industrializatuetan nabaria da populazioaren 

heterogeneotasuna, eta ondorioz, ez dute zentzunik hizkuntzan, kulturan, 

erlijioan edota ahaidegoan oinarriturik, ustezko identitate homogeneoari 

egindako deialdiek. Gainera, autogobernurako aldarrikapenak, edonolakoa 

izanda ere, lurralde baten zehaztapena dakar berarekin nahitanahiez, eta 

ezaugarri etniko edo kulturalak -primordialak, bere hitzetan- populazio osoaren 

ondare ez direnez gero, lurraldea eta borondatea bilakatzen dira 

naziotasunaren irizpide. Horrek ekarriko du 

 
 "...to abandon the emphasis on those primordial characteristics and to define 
membership in the new community exclusively in voluntaristic terms; by 
including those who want to share the national identity, or by simple accepting as 
members all those who live in the territory, irrespective of their sharing the 
primordial characteristics or of their desire to identify with the emerging 
community." (Linz 1985: 205) 
 

Borondatean oinarritutako teorien artetik, aipa ditzagun esanguratsuak 

diren bi: Ernest Renanena eta Otto Bauerrena. Ikuspuntu politiko aldendutatik 

eginak daude biak baina helburu berdina gordetzen dute, estatua bere 

osotasunean iraunaraztea, alegia. Renanentzat naziotasuna giza borondatean 

datza, betiere historiari lotua eta faktore kultural guztien gainetik.  

 
"Una nación es una gran solidaridad, constituida por el sentimiento de los 
sacrificios que se han hecho y los sacrificios que todavía se está dispuesto a hacer. 
Supone un pasado; se resume, no obstante, en el presente por un hecho tangible: el 
consentimiento, el deseo claramente expresado de continuar la vida en común. La 
existencia de una nación es (...) un plebiscito de todos los días,(...). " (Renan 
1987: 83) 

 

Ezin daiteke jakin, bere ustez, nolako eraketa edukiko duten nazioek 

etorkizunean, baina argi dago bitartean Nazio-Estatura mugatzeko beharra 
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dagoela, eta hura ez dago kulturarekin harremanetan, borondatearekin baizik. 

Egia esan, Renanen argudio teorikoek helburu praktiko jakin bat zuten, eta ez 

zen, orokorrean, nazioentzako espazio politikorik justifikatzea, baizik eta 

Alemaniaren lurralde erreibindikazioei oztopoak jartzea, alemanek 

anexionatua baitzuten Frantziak ere eskatzen zuen lurralde bat (Alsazia eta 

Lorena), eta herrialde hauek zituzten alemaniar ezaugarri kulturalei garrantzia 

kendu gura zien. Bestela esanda, Nazio-Estatuaren nazioaren defentsak 

bultzaturik aritu zen.31 

 

Beste teorilaria O. Bauer da, eskola austro-marxista zirenekoan 

barnehartua izaten dena. Langile borroka oztopa zezakeen nazio gatazkari 

irtenbidea bilatzen saiatu zen, eta hartarako, lehenik eta behin, nazioa eta 

estatua banatzeko beharra ikusi zuen. Nazioa, haren ustez, kultura 

komunitatea da, eta beraren zedarripenerako irizpide nagusia hizkuntza, baina 

guztiz zaila da nazio izaeran zehatz-mehatz oinarrituriko erregio 

administratiboak eratzea, nazio bat baino gehiago egoten baitira lurralde 

berean nahasiak. Zenbat eta handiagoak izan barruti administratiboak, are eta 

mistoagoak izango dira lurraldeak. Lurralde irizpideak -alegia, lurraldea 

nazioen arabera politikoki edo juridikoki zedarritzeak- ez du irtenbiderik 

eskaintzen, zeren, alde batetik, muga linguistikoak aldakorrak dira, eta 

bestetik, lurralde guztietan egoten dira gutxiengo nazionalak. Horrez gain, 

lurralde irizpideak arriskuan jartzen du nazioen arteko bakea, talde bakoitzak 

bere nazioaren alde borrokatuko luke eta (Bauer 1979: 316 eta hur.). Hori dela 

eta, Bauerrek pertsona irizpidea hobesten du. Horren arabera, nazioa pertsona 

elkartea da, herritarren aukera librea: herritar bakoitzak erabaki behar du zein 

naziotako kide izan nahi duen. Nazio diferenteak lurralde berean bizi daitezke 

nazio arazoei -esan bezala, kulturaren esparruari dagozkionei, bereziki 

 
31 Ik. A. de Blas, in Renan 1987: 34; eta Connor 1981: 225, 34. oharra 

 



66 Euskal nazionalismoa eta hezkuntza publikoa: ikastolen publifikazioa 
 

 
 

                                                

hizkuntzari eta hezkuntzari- aurre egiteko administrazio autonomoaren jabe 

izanik. Estatuak, berriz, lurralde administrazioa garatzen du, non biztanle 

guztiak sartzen baitira, egin lezaketen nazio atxikipena bazter utzirik. Nazioek 

ez dute, hartara, estatuaren boterea eskuratzeko borrokarik egin behar eta 

euren arteko lehiak baretu egiten dira (Ibid.: 344 eta hur.).  

 

Baina nazioaren funtsa borondatean datzalako ekarpenak ez dira agortzen 

Renanen jarrera liberal eta Bauerren kezka sozialistarekin, beraiekin batera 

gizarte zientzilari asko aipa daitezke eta, segidan ikusiko dugunez. Hona 

adibide bat:  
 
"La nacionalidad no consiste necesariamente en el idioma, en la religión o en el 
pasado común, sino en la voluntad de la gente. La expresión de esta voluntad se 
logra generalmente gracias a una síntesis de algunos de los elementos 
constitutivos que acabamos de enumerar y en ocasiones de todos ellos. Sin 
embargo, la nacionalidad muy bien puede existir en ausencia de algunos de ellos y 
aun es posible que se limite a un solo elemento, al esencial: la voluntad."32 

 

J. Breuillyk, beste alde batetik, borondatea marko politikoaren 

testuinguruan ulertu beharra azpimarratzen du. Borondatea norbanakoari 

atxikitutako ezaugarri bezala ulertuz gero, Renanek egiten duen moduan, 

subjektibotasun hutsera mugatzen da nazio identitatea, eta ezinezkoa 

suertatzen da beronen funts politikoaz ohartzea. Beraz, ondorioztatzen du egile 

honek, borondateak pertsona multzo batek partekatua denean eta haren 

defentsan taldearen antolaketari ekiten zaionean bakarrik hartzen du 

garrantzia (Breuilly 1990: 18). Ideia hori, funtsean, H. Kohnek ere azaltzen du, 

dioskunean talde etniko diferentziatuak betidanik izan badira ere, nazio 

kontzientzia izan dela ezaugarriok erabakigarri bihurrarazi dituenak. Ideia 

 
32 Michels, R. (1917): Notes sur les moyens de constater la nationalité, Haga: Martinus Nijhoff, I; 
aipua jasoa dago in Kohn 1984: 482. 
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baten indarrak, eta ez odolaren ahotsak, moldatu ditu nazio modernoak (Kohn 

1984: 27).  

 

Erran nahi baita, erabakigarri dena nazio kontzientzia da, talde 

borondatean islatzen dena. Borondate horri eutsirik, taldeak nazioaren 

nolakotasuna zehazten du eta horregatik esaten da nazioa nazionalismoaren 

eraikuntza dela. Hori dela eta, Nazio-Estatuaren osaketa prozesutik 

ondorioztatzen den nazio izaera egitura politikoak azalarazia den modu 

berean, estaturik gabeko nazionalismoetan, nazioa mugimendu nazionalistak 

berak ekoiztua izango da. 

 

 

1.2.3.- Nazioaren eraikuntza eta nazionalismoaren izaera politikoa 

 

Honaino adierazi dugu identitate kulturala, per se, ez dela derrigor 

nazionalismoaren pizgarri nahikoa eta behar-beharrezkoa dela borondate 

politikoaren eskuharmena nazio aldarrikapena gauza dadin; hau da, 

nazionalismoak beti erakusten dituela kultura eta politikaren eremuei 

dagozkien osagaiak. Erantzun gabe gelditzen da, ordea, zeren menpe dagoen 

mugimendu nazionalistak abian jartzea eta, identitate diferentziala argudiatuz, 

estatuari aurre egitea. M. Hrochen arabera, nazio ideia ingurune sozial jakin 

batean soilik finka daiteke; alegia, nazioaren osaketarako aldez aurretiko 

baldintzak egonez gero bakarrik sortzen dira nazioak (Hroch 1994b: 104). 

Zehatzagoa da, ildo honetatik, O. Pi-Sunyerren ekarpena, baldintza horiek 

multzo bitan sailkatzen dituenean: a) denboran zehar identitate ezberdintasuna 

iraunarazi ahal izan duten nolabaiteko instituzioak eta egiturak egotea; eta b) 

helburu politikoen zehaztapena, naziokideen mobilizazioa ahalbidetzen 

dutenak (Pi-Sunyer 1985: 259). J. R. Llobera ildo beretik omen doa, funtsezko 

baldintzatzat gizarte zibil indartsu bat -alegia, estatuaren eraginetik aparte 

 



68 Euskal nazionalismoa eta hezkuntza publikoa: ikastolen publifikazioa 
 

 
 

                                                

antolatzeko eta mobilizatzeko gaitasuna duena- jotzen baitu (1996: 168 eta 

hur.). Ahalmen hori, ordea, intelligentsia baten eskuetan egoten dela dio G. 

Herranz de Rafaelek, eta haren zeregina berebizikoa dela mugimendu 

nazionalista bideratu eta egituratzeko orduan (1992: 103 eta hur.). L. Hooghek 

ere baiezten du intelligentsia maiz aurkitzen dela mugimendu nazionalista 

baten sorreran, baina laster batean hedatzen da bestelako gizarte taldeetara, 

behaketa enpirikoak argiro frogatzen baitu mugimendu nazionalisten jatorri 

sozialak diferenteak direla kasu batetik bestera zein mugimenduaren beraren 

une historiko batetik bestera (Hooghe 1992: 31, 42). Zail suertatzen da, beraz, 

idazlan honetan zehar sarritan azaltzen den legez, estaturik gabeko 

nazionalismoaren sorreraren zergatiak aztertzea testuinguru jakin baten 

ezaugarriak albo batera utzita eta, nolabait esatearren, ceteris paribus delako 

formulari atxikituz aritzea; horrexegatik diogu nazioa nazionalismoaren 

eraikuntza dela. Baina hemendik ez da ondorioztatu behar nazioak asmakizun 

huts direnik;33 eta, hain justu, ondoko lerrootan, nazioaren eraikuntza delako 

ideia horren esanguran sakontzen ahaleginduko gara. 

 

Ospe handikoa da B. Andersonek nazioa asmakizun hutsa delako usteari 

egindako kritika. Irudimena eta asmakizuna ezberdindu behar direla dio. 

Nazioak irudimenezko komunitateak dira, irudimena baita edozein giza 

komunitateren bizitzaren oinarrizko ezaugarria, harreman zuzen-zuzeneko 

herrixkak ez badira, behintzat. Irudimena asmakizunarekin parekidetuz gero -

alegia, nazioak komunitate asmatuak direla baieztean- mundu bi kontrajartzen 

ari gara; bata, naturala eta egiazkoa; bestea, artifiziala eta gezurrezkoa; eta, 

beraz, nazioak bigarren mota horretako errealitatea joz, horiez gain, benetako 

komunitateak daudela aditzera ematen da. Baina komunitateak ezaugarritzen 

 
33 Pentsamendu lerro horretan kokatzen dira, besteak beste, Minogue 1968, Kedourie 1988 eta 
Hobsbawm 1992. Nazionalismoari leporatzen zaion ustezko esentzialismoaren kritikarako, 
ikus Azurmendi 1992.  
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dituena, gaineratzen du ikerlari honek, ez da ustezko faltsutasuna edo 

egiatasuna, irudiztatuak izateko estiloa baizik. Nazioak, beraz, komunitate 

politikoak dira, beren burua subirano eta lurraldez mugatua irudiztatzen 

dutenak (Anderson 1993: 23-25). Jarrera bera, edo apika are kategorikoagoa, 

adierazten du A. D. Smithek, nazioak eta nazionalismoa beste edozein kultura, 

gizarte erakunde edota ideologia bezain asmatuak direla dioenean (1991: 71). 

 

Ideia hori, nazioa asmakizuna delakoa, batez ere estaturik gabeko 

nazionalismoaren aldarrikapenei zilegitasuna kentzeko asmotan azpimarratu 

ohi da, nazio identitatea arbitrarietate hutsa joz. Eta nazionalismo mota horren 

aurkako joera dela diogu, gizarte zientzilari askoren diskurtsoa Nazio-

Estatuarena bera da eta. Zatiketaren kontrako diskurtsoa da, eta ederto egokitu 

zaio demokrazia modernoak bultzaturiko ideologia integratzailea, zeinarentzat 

batzera jotzen duen guztia goraipatu behar baita, eta gaitzetsi banaketa 

dakarrena.34 

 

Horrenbestez, eremu politikoa eta zientifikoa maiz nahasten dira 

nazionalismoaren ikerketan, eta azterketa hausnartu eta orekatuak egiteko 

aukera oztopatzen da horrela. Arlo bi hauek bereizteaz gain, beraz, onuragarria 

izango da, eremu zientifikoari dagokionez, nazioa gizarte fenomeno bezala 

ikertzea eta ez kontzeptu zientifiko legez. Zientziari ez dagokio benetako nazioa 

non dagoen erabakitzea,35 ezen kultura ezaugarriei buruzko eztabaidan esaten 

 
34 Ideologia integratzaile horren osagaien azterketarako, ikus Sharpe 1989. Gizarte zientzilariek 
Nazio-Estatuaren diskurtso bera erabiltzeko erakusten duten joeraz, ikus, besteak beste, 
Tiryakian 1989: 158; eta Connor 1972: 354-355. 
35 Oso erraza da, diosku Hrochek, nazionalismoaz ironizatzea eta jokatu duen funtzioa 
kritikatzea, aitzindari politiko edota mugimendu nazionalistak ebaluatuz eta nota jarriz. 
Badago jendea, egon ere, jarrera horrekin gustura sentitzen dena, baina horrek ez du 
zerikusirik gaia aztertzeko metodo zientifikoarekin (1994b: 103). 
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genuen bezalaxe, nazionalismoaren azterketan garrantzia duena 

aldarrikatutako nazio ideiaren eragingarritasun soziala da.36 

 
"La fundamental importancia que tienen los discursos sociales sobre la identidad 
no provienen de su mayor o menor objetividad científica (...), sino de la capacidad 
que tengan de conformar la realidad." (Pérez-Agote 1984: 43)  

 

J. Breuillyk dioenez, nazionalismoa ez da ulertu behar ustezko nazio 

identitate objektibo baten adierazpen bezala, ezta nazionalismoak bere helburu 

politikoetarako sortutako asmakizun arbitrario legez ere; egoera sozial eta 

politiko konplexuei erantzuteko beharrizanean leukake jatorria, aitzitik (1990: 

36). J. Zabalorekin batera, esan behar da, hortaz, nazioa -eta nazionalismoak- ez 

direla ez halabeharrez ez nolanahi sortzen; ostera, baldintza historiko eta 

geografikoek mugatzen dute nazionalismoak egindako definizioa. 

Nazionalismoak errealitatea -espazioa- interpretatzeko eta eraikitzeko modu 

berria eskaintzen du. 

 
"Eraikuntza horretan nazionalismoak nazioa sortu du, baina inportanteena da 
jendeak onartu egiten duela eraikuntza eta, nazioa bere-berea sentituz, bere alde 
jotzen du su eta gar." (Zabalo 1996: 31) 

 

Funtsezkoa da ohartzea eraikuntza horrek sortzen duen atxikimendua, 

nola Nazio-Estatuaren hala estaturik gabeko nazionalismoen kasuetan. Azken 

honek nazioa eraikitzen du lehenarenari aurrez aurre jarriz, eta estatuaren 

ideologia integratzailea indartsua izan arren, ezin esan daiteke hark erdiesten 

duen erakargarritasuna makala denik, gorago esan bezala.37 Berriro esanda, eta 

 
36 Ustezko ahaidego komunaren kasuan, esate baterako, dio Connorrek, azaldu beharrekoa 
dena ez da liderren zintzotasuna odol kidetasuna aldarrikatzen dutenean, berau beti egin izan 
baita (adibidez, EEBBen kasuan) baizik eta euren eragingarritasuna ezaugarri honetan 
oinarritutako deiak egiten dituztenean (1994: 198 eta hur.). 
37 Estaturik gabeko nazionalismoaren erakargarritasunari buruzko erantzun mota ezberdinak 
teorizatu dira, normalean gizarte modernoaren ezaugarriekin harremanetan ipiniz. Orridgek 
azalpen mota nagusi bi ezberdintzen ditu: a) garapen desberdinarena, non nazionalismoa 
modernizazioak kaltetutako lurraldeen erantzuna bailitzateke, eta b) kohesio sozialarena, 
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sinboloen funtzioez jardutean adierazi dugun bezala, ukaezina da -edozein 

motatako- nazionalismori dagokion sakontasun emozionala. Nazioaren 

azalpen arrazional hutsek duten akatsa nazio identitatearen sakontasun 

emozional honetaz ohartarazteko gaitasun eza da. Baina, estaturik gabeko 

nazionalismoaren kasuan, hura hain izaten da indartsua non, estatuak 

bultzatutakoarekin, arazo ekonomikoekin, edota beste fideltasun mota batekin 

lehian sartuz gero, irabazle suertatzeko aukera guztiak baititu.38 
 

Une egokia dateke hau nazioa nazionalismoaren eraikuntza delako ideia 

horretatik zenbait ondorio ateratzeko; gure ustez, atal osoaren ondorio gisa 

balio dezaketenak. 

 

Atal honetan, nazioa eta nazionalismoa ezaugarritzen duten elementuak 

agertarazten saiatu gara. Bat baino gehiago dira eta ez daude elkarri 

kontrajarrita, azalpenean zehar errepikatu dugunez; eta, hortaz, aurkeztu 

ditugun nazio identitatearen kontzepzio nagusi biak -laburki esatearren, 

kulturala eta politikoa- ezin dira isolaturik eta hutsean ulertu ez hartu, 

historian zehar garatu diren esperientziek argiro frogatu dutenez. Ez dago, 

orduan, kontzepzio horietatik ondorioztatzen diren nazionalismo eredu biak 

aurrez aurre ipintzerik. 

 

Ildo horri jarraituz, ez dago azalpen faktore bakarreko nazionalismorik. 

Mugimendu nazionalista askoren gustuko azalpena izaten da hau, zeinean 

lehendik zegoen nortasun kultural batek forma politikoa hartzen baitu, 

kanpotik datorren nazio zapalketari aurre egiteko. Baina azalpen okerra da, 

 
zeinaren arabera gizarte modernoak jasaten duen deserrotzearen kontrako identitate 
komunaren bilaketa bailitzateke (Orridge 1987: 75). 
38 Ikus honetaz Connor 1972: 343, 1994: 207-208 eta Busquets 1971: 61. W. Douglassek, 
nazionalismoaren aipatu sakontasun emozionalaren inguruan, baiezten du horretaz 
plazaratzen diren azalpen instrumentalistek ahaztu egiten dutela nazionalismo mota horrek 
sarritan ekartzen duen altruismoa. Ik. Douglass 1989. 
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gure ustez, eta okerrak ere nazionalismoa azalpen politiko39 edo ekonomiko-

politiko40 hutsetara mugatzen duten teoriak, ez baita azaltzen zergatik den 

nazio identitatea protestaren ardatza eta ez beste ezein identitate mota. 

Onartezina da, halaber, borondate politiko hutsean oinarritzen den teoria, 

nazionalismoek sakontasun eta konplexutasun handiagoa erakusten baitute, 

eta ez abagadunearen ondorio arina izan daitekeen borondate politikoa.  

 

Hortaz, atera beharreko lehenengo ondorioa honako hau litzateke: 

borondate hutsean, kultura identitatean edo faktore ekonomiko edo politikoen 

inguruko aldarrikapenetan oinarrituriko interpretazioak, ezaugarriok banan-

banan eta isolaturik hartuak, ez dira gai nazioa eta nazionalismoa azaltzeko. 

Gizarte modernoetan, nazioak, dio E. Gellnerrek, borondate eta kulturaren 

arabera defini daitezke, kultura legitimazio politikoaren babesleku bilakatu 

baita. Eta funtsean, biak unitate politikoari loturik soilik izan daitezke 

azalduak, ezen gizakiak bere kultura partekatzen duten beste gizakiekin 

bakarrik eduki nahi ditu lotura politikoak (Gellner 1988: 80). Nazionalismoak 

aipaturiko faktore guztiak erabil ditzake era batez edo bestez, tokian tokiko 

esperientzia desberdinek baldintzaturik. 

 

Bigarren ondorioa honako hau litzateke: erabili ohi diren nazio eredu biek 

nazionalismo ororen bihotzean dagoen bikoiztasuna adierazten dute, gradu eta 

modu diferentetan, denek baitauzkate osagai etniko eta zibikoak euren 

sorreran. Hortaz, nazionalismo etniko eta zibikoaren arteko banaketa egiten 

denean, kontuan hartu behar da eredu bi horiek tipo idealak direla, hots, 

 
39 Ikus Blaut 1986, Breuilly 1990 eta Hooghe 1992, nortzuentzat nazionalismoa interes 
politikoek sorturiko mugimendua baita. 
40 Lanaren banaketa etniaka edo nazioka egiten da eta zapaldurik sentitzen den taldearen 
ezinegonak nazio jitez janzten du bere desadostasun ekonomiko-politikoa. Zehatzago esanda, 
baina guztiz laburturik: erreakzio nazionalista etnizitatean oinarritutako garapen ekonomiko 
desberdinak sorraraziko luke (Hechter/Levi 1979). 
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errealitatea neurtzeko abstrakzio baliagarriak. Erakarpen mota diferenteak 

izanik, mugimendu nazionalista gehienek bietara jo dezakete zirkunstantzien 

arabera. Horrela, litekeena da berezitasun etnikoan oinarritutako mugimendu 

nazionalisten liderrek nazionalismo zibikoaren hizkera erabiltzea nazioarteko 

legitimitatea irabazteko edota izaera demokratikoa frogatzeko; eta, alderantziz, 

mugimendu zibikoetako aitzindariek nortasun etnikoa eraikitzen saiatzea, 

azken honen sakontasun emozionalak jarduera politikorako frogatu duen 

eraginkortasuna bilatuz. 

 

Honaino aipatutako ondorio biotan aditzera eman dugu, nola edo hala, 

orain azaleratu nahi dugun hirugarren ideia; alegia, nazionalismoak nazio 

identitatearen eraikuntzari ekiten dionean, aintzat hartu behar dela haren jite 

politikoa, honelaxe bakarrik uler baitaiteke sarritan erakusten duen 

plastizitatea, edo bestela esanda, testuinguru sozialera moldatzeko gaitasuna. 

Ildo horretatik, esan beharra dago estaturik gabeko nazionalismoaren nazio 

eraikuntzaren arrakastaz hitz egitean, ez garela ideia eta sentimentu multzo 

soil batez ari; beroriek bideratzen dituen mugimendu politiko batez ere berba 

egin behar da, ostera; ezen, nazionalismoaren berezko joera izaten da nazioaren 

etorkizun politiko, ekonomiko eta kulturala bermatzen duten botere esparruak 

bereganatzen saiatzea. Nazionalismoak eraiki nahi duen nazioaren 

existentziarako, derrigorrezkotzat jotzen du nolabaiteko botere politiko maila 

bat eskuratzea, I. M. Beobidek (1993) azaltzen duen moduan. 

 

 Nazionalismoak ez dihardu etengabeko oposizioan, beraz. Mugimendu 

politikoak hobesten duen botere maila aldaera askok baldintzatzen dute, baina 

inportanteena da ohartzea, helburu horren bila harea politikoan ari delarik, 

praktika horretatik datozen baldintzapen eta ondorio guztiak onartu behar 

izaten dituela, batzuetan funtsezko printzipioen kontra joz ere, giro honetan 

mugitzen diren beste indar politikoak bezalatsu. Hortaz, mugimendu 
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nazionalistek izaera anbiguoa erakusten dutela esaten denean, aldarrikatutako 

diskurtsoa eta atxikitutako estrategia bateratsu ez doazela edota 

kontraesankorrak direla argudiatuz, kontuan hartu behar da, esan dezagun 

berriro, mugimendu nazionalistek gainerako indar politikoen antzera, 

testuinguru sozial eta politikoaren eragina jasotzen dutela eta hartara egokitzen 

saiatzen direla, bitartean, besteak bezala ere, jatorriekiko fideltasunari 

atxikitzen zaiola adierazten duten arren. Nazionalismoak historian eta kulturan 

bilatuko du bere izaeraren justifikazioa, eta unean uneko jokaeraren 

justifikazioa, berriz, gizartearen egoera ekonomiko, politiko eta sozialean. 

 

Hori dela eta, mugimendu nazionalistak ezin daitezke automatikoki 

jokaera politiko batean lerratu; bestela esanda, ez da zilegia -hots, zientifikoki 

zuzena- ideologia bakar baten arabera sailkatzea. Nazionalismoa, berez, ez da 

eskuindarra edo ezkertiarra, demokraziaren aldekoa edo totalitarioa, 

unibertsalista edo partikularista, liberala edo kontserbadorea. Okerra da 

nazionalismoa horrela bereiztea, A. H. Birchen arabera, zeren  

 
"...nationalism is a doctrine about the proper relationships between society and 
the political regime which can be held simultaneously with any one of the various 
doctrines about the proper extent and nature of government policies. People are 
not conservative nationalist or liberal nationalists; they are nationalist who may 
happen also to be either conservatives or liberals." (1989: 7) 

 

Hortaz, nazionalismoa, zenbait gizarte klase eta taldek erabil dezakete 

gatazka politikoan, nazionalismoak egiten duen baieztapenaren funtsa nazio 

taldeak autodeterminatzeko duen eskubidea baita, baina ez du aldez aurretik 

nazio taldeak eduki beharreko gobernu motari buruzko baieztapenik 

suposatzen.41 

 
41 Ikus honetaz Blaut 1986: 8-9 eta Connor 1989: 123. Azken honen arabera, nazionalismoak 
etnokrazian oinarritzen da, eta ez demokrazian. Zer esanik ez, demokraziarik eza ere ez duela 
suposatzen gainera daiteke.  

 



Estatua, nazioa eta nazionalismoa 75 
 

 
 

 

Hemendik ez da ondorioztatu behar, ordea, mugimendu nazionalistak 

indar homogeneo eta monolitiko direnik. Hiru esparrutan ikus daitezke euren 

baitako diferentziak, J. M. Apaolazak iradokitzen duenari jarraituz: a) 

nazioaren ezaugarriei dagokien diskurtsoan, b) ezaugarrion erabilera 

politikoan, eta c) borroka politikoan talde sozial ezberdinekin aurkitzen duten 

konfluentzian (1993: 21). Bestela esanda, nazio identitatearen ulerkerak eta 

jokaera politikoak barne banaketa ezartzen dute mugimendu nazionalisten 

baitan, baina horiez gain, aintzat hartu beharrekoa da gizarte arlo ezberdinei 

buruz garatzen diren ikuskera ideologikoak, konparazionera, komunismotik 

eskuin muturrera joan daitezkeenak. Nazio identitateari, jokaera politikoari eta 

ikuskera ideologikoari dagozkien bereizketa horiek argiro ikusi ahal izango 

ditugu beherago euskal mugimendu nazionalistaren baitan. 

 

Mugimendu nazionalista jakin baten barruan, beraz, litekeena da 

azpitalde, edo korronte, edo nazionalismo ezberdinak garatzea, eta horiek 

guztiak zenbait indar politikotan islatzea, baita euren eraginpean aritzen diren 

mota askotako erakundetan ere gorpuztea. Indar politikoei dagokienez, 

behartuta egoten dira nazio identitateaz, eta berarekin batera datozen eraketa 

politiko alternatiborako aldarrikapenez gain, gizarte arlo askoren jarduna 

hartzen duten baieztapenak egitera, esan bezala, egitarau politiko bat taxutuz 

horrela. Azken horretan, gorago aipatutako talde sozialekiko konfluentziak 

eragin ukaezina edukiko du, ahalik eta sektore zabalenetara hedatu nahi izaten 

baitu nazionalismoak. Nazio aldarrikapenak, hala ere, nagusitasun osoa 

erakusten du, eta horren adibide da, berriro Apaolazaren arabera, arazo hori 

kutsatzen ez duten bestelako gaietan bakarrik heldu ohi direla indar politiko 

 



76 Euskal nazionalismoa eta hezkuntza publikoa: ikastolen publifikazioa 
 

 
 

                                                

nazionalistak nazionalista ez diren beste indar politiko batzuekiko akordioetara 

(Apaolaza 1993: 22).42 

 

Nazionalismoa mugimendu politiko bezala ezaugarritzearekin batera 

datorren ideia da une jakin batean joko politikoak batu zein banatu egin 

dezakeela mugimendua; eta estatuak aldarrikapen nazionalistak 

indargabetzeko erabiltzen duen estrategiaren aurrean, erantzun kontrajarriak -

edo osagarri ez direnak- gara ditzakeela. Estatuak, oro har, bide bi erabiltzen 

ditu eta, ondorioz, mugimendu nazionalistan ondoko jarrerak gauza daitezke:  

 

a) Estatuak nolabaiteko autonomia maila -batez ere, botere fiskala- 

ahalbidetzea, edota kultura adierazpenei babesa ematea. Orduan, -nazio 

lurralderako egiten diren aukera taktikoei buruz genioen bezala- indar 

nazionalista batzuek egoera politikoaren exijentzietara moldatu eta, horrekin 

batera, bestelako indar politikoekiko itunetara heldu beharra argudia dezakete, 

erdietsitako botere instituzional mailari eusteko asmoz. Besteek, aldiz, 

onartezinak jo ditzateke bai akordioak eta baita eskuratutako botere 

instituzionala ere, agian, botere horri murritzegi irizten diotelako; edo, beste 

batzuetan, helburu nazionalisten kaltean doalakoan, aldarrikatzen duten nazio 

lurraldearen banaketa ahalbidetzen duela uste dutelako. Horren kariaz, jardun 

politiko-instituzionala nazioaren etorkizuna arriskuan jartzen ari dela 

aldarrikatuko dute. 

 
42  Euskal nazionalismora etorrita, diosku Apaolazak, esanguratsua da EAJk eta PSE-PSOEk 
nahikoa erraz gauzatu dituztela itunak, hezkuntza eta kultura arloetan izan ezik (1993: 22). 
Egileak inplizituki baiezten du arlo bi horiek, hizkuntzarekin harreman estuan daudenak, 
nazio identitatearen definizio eremuan sartzen direla bete-betean, eta hortik letorkeela 
adostasunerako zailtasuna. Ideia hori, oro har, zuzena jo daitekeen arren, ñabartu beharko 
litzateke, IV. atalean ikusiko dugunez, arlo horietan ere akordio garrantzitsuetara heldu direla 
aipatutako alderdi politiko biok, esate baterako, 1993ko Euskal Eskola Publikoaren Legearen 
diseinu eta onespenean. Datu horrek erakusten du, askotan adierazi bezala, joko politikoan 
sartzen diren alderdi nazionalistek -are gehiago, botere instituzionala eskuratuz gero- 
gainerakoek bezalatsu, malgutasun politiko handia atxikitu behar izaten dutela, batzuetan 
euren gogoko, oso-osoan bederen, ez diren erabakiak ere har ditzaketelarik. 
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b) Estatua nazionalismo lehiakideen ideien aurka joatea, eta debeku eta 

jazarpenaren bidez, mugimendua arlo guztietan erasotzea. Egoera horrek 

mugimenduaren baitako desadostasunak bazter batera uztea lor dezake, aldi 

baterako bederen, eta ahobatasunean irabaztea, baita aldarrikapenen 

erradikalizazioan ere. Kanpo erasoek eragiten duten barne kohesioa dugu hori, 

baina, esan bezala, batasuna ez da izaten iraunkorra.  

 

Egoera bietan, dena den, indar nazionalisten arteko tirabirak etengabeak 

izaten dira, eta, esan dugunez, barne ugaritasuna da mugimendu nazionalisten 

ezaugarri nabarmenetako bat. Baina argi utzi behar da aldeko zein kontrako 

abagaduneak ez dakarrela, berez, mugimenduaren ahuldadea, eta ildo 

horretan, W. Connorrek diosku nazionalismoarekin batera datorren gatazka 

politikoa ukazioz zein arrakastaz elikatzen dela; hau da, ezinezkoa da jakitea 

noiz buka daitezkeen aldarrikapen nazionalistak (Connor 1973: 21). Egoera 

erasokorrean, botere politiko-instituzionalean galtzen dena mobilizazio eta 

erradikalizazioan irabaz daiteke, eta aldeko egoeran, arrakasta estatuaren 

helburuen kontra bihur daiteke, erdietsitako boterea, lortu gabeko goreneko 

helmugen oroigarri eta ondorengo aldarrikapenetarako bilgune bilakatzen 

baita. 

 

Gure ustez, aipatutako lau ideia multzo hauek: a) nazionalismoaren 

tokian tokiko eta unean uneko ezaugarripena, b) eredu etniko eta zibikoaren 

arteko zurruntasunik eza, c) mugimendu nazionalistaren baitako era askotako 

ugaritasuna, eta d) nazionalismoaren jite politikotik ondorioztatzen diren 

baldintzapenak aintzat hartu beharra, funtsezko ardatz dira estaturik gabeko 

nazionalismoen izaera eta jokaerak ulertzeko, euskal nazionalismoarenak 

barne.  
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Estaturik gabeko nazionalismoak, euren ibilbidean, nazio identitatea 

eraikitzen eta derrigorrezkoa jotzen duten botere politikoa eskuratzen saiatzen 

dira, eta hau guztia beti mugimendu horien baitan egon litezkeen 

ezberdintasun ideologikoek kutsaturik agertuko da. Zeregin bikoitz horretan, 

garrantzi aparta eman ohi diote hezkuntzari. Baina ez dira bakarrak. Hain 

zuzen ere, estatuaren osaketa prozesuan baitezpadako tresna izan da 

hezkuntza sistema, halako moldez non, nazio eraikuntzarako, hezkuntzaren 

erabilera politikoan aitzindaritzat jo behar baita estatua, dudarik gabe. Hortaz, 

Nazio-Estatuaren eta estaturik gabeko nazionalismoaren aldetik egindako 

hezkuntzaren erabileraz hausnartzeari ekingo diogu hurrengo atalean. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ATALA: 

 

NAZIONALISMOA ETA HEZKUNTZA
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2.1.- HEZKUNTZA ETA ESTATU HEZKUNTZA SISTEMA 

 

Gizarte zientzien baieztapena da giza ekipamendu biologikoak ez duela gizarte 

antolamenduen ugaritasuna determinatzen; alegia, ez dagoela gizakiari propio 

legokiokeen giro berezirik. Gainerako animalia ugaztun handiak ez bezala, gizakia 

oso giro diferenteak sorrarazteko eta beraietara moldatzeko gai da. Hemendik 

ondorioztatu behar da gizartea giza eraikipena dela, eta aldi berean, ez dagoela giza 

naturarik, hau da, gizakiak bere burua produzitzen duela. Bestela esanda, gizakia ez 

da gizarteko kide jaiotzen; aitzitik, egin egiten da bizitza osoan irauten duen 

prozesuan zehar. Gizakia harreman sozial sare konplexu baten barruan jaiotzen da, 

eta barneratu behar izaten du harreman sozial horien ulermena eta bertan parte 

hartu. Gizakiaren eskuharmenaren ondorioa ez da bakarrik haren integrazioa, 

gizartearen biziraupena ere bermatzen baita harekin. Bergerrek eta Luckmannek 

prozesu hau dialektikoa dela dioskue: gizakiak harreman sozialak barneratzen dituen 

heinean, eraiki egiten du gizartea. Prozesu horren abiapuntua rol sozialen ulermena 

dela esan dugu, baina hori ez da baldintza nahikoa hura gauza dadin, 

ulermenarekin batera onarpena etorri behar da eta. Hortaz, gizakiak harreman 

sozialak ulertzea eta onartzea dira gizartearen biziraupenaren berme. Beste hitz 

batzuetan esanda, gizakiaren integrazio sozialak gizartearen legitimazioa dakar 

berarekin. Legitimazioa da, horrela, azaltzen ari garen prozesuaren bitarteko 

nagusia, eta osagai bi dituela esan daiteke: azalpena, ezagutzari dagokiona; eta 

justifikazioa, baloreei dagokiena. Gure hurko direnek mundua aurkezten digute, hau 

da, harreman sozialen azalpena eta balorazio etikoa ematen dizkigute. Zer esanik ez, 

aurkezpenok ez dira neutroak; aitzitik, aurkezleen kokapen sozialak eta bizi 

izandako esperientziek baldintzatuak egoten dira. Gizakia gizarteko kide da gertaera 

objektiboen esanahia bapatean eta problemarik gabe ulertzeko gaitasuna duenean; 

alegia, egindako aurkezpenak barneratuak dituenean. Orduxean bakarrik esan 

daiteke sozializaturik dagoela. Horren arabera, sozializazioa gizakiak gizartearen 
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mundu objektiboan edota bertako sektoreren batean burutzen duen sarrera zabal eta 

koherentea da (Berger/Luckmann 1968). 

 

Sozializazio mota bi bereiztu ohi dira. Primarioa, haurtzaroan jasotzen dena, 

eta berebiziko eragina edukiko duena ondorengo urteetan.1 Eta sekundarioa, 

zeinaren bitartez sozializatutako gizakiak gizartearen azpimundu instituzionaletako 

rol bereziak barneratzen baititu. Sozializazio mota hori propio dei dezakegu 

hezkuntza; hots, familiaz aparteko instituzioren batean burututako belaunaldi 

gaztearen sozializazio metodikoa (Durkheim 1993: 43). Horrenbestez, lanaren banaketak 

eta ondorengo ezagutzaren espezializazioak derrigortu egiten dute instituzio 

berezien sorrera, bigarren sozializazioa burutzeko asmoz. Zenbat eta konplexuagoa 

izan gizarte eraketa, hainbat eta gehiago ugalduko dira hezkuntza lanetarako 

trebetuak diren pertsonak eta instituzioak.  

 

Ezaguna da Grezia klasikoan umearen hezkuntzak jaso zituen arreta eta lantze 

teorikoa, halako moldez non paideia helenista batez hitz egiten baita.2 Baina azken 

hau salbuespentzat jo behar da, ezen antzinako mendebaldar gizarteetan, 

sozializazioaren funtsa imitazioa edo, oro har, akulturazioa zela esan daiteke, 

familian edota ahaideen inguruan jasoa. Horrela, Erdi Aroan umeak helduekin 

batera bizi ziren, nahasian, amaren laguntzarik gabe jarduteko gaitasuna ezagutzen 

zitzaien momentutik. Ordutik aurrera, berehala integratzen ziren komunitate 

zabalean, lana eta aisia konpartituz. Haurraren sozializazioak espazio kronologiko 

txikia betetzen zuen, eta ezin zitekeen hezkuntzaz hitz egin, erabili dugun zentzuan, 

ez eta haurtzaroaz ere. Haurrak eta haurtzaroa helduen munduan integratzea ez zen 

 
1 Sozializazio mota horretan bereziki ohiturak eta praktikak barneratzen dira. Sozializazioaren 
helmuga sarrera koherentea izateak, hortaz, ez du zerikusirik helarazte intelektualarekin. Aitzitik, 
ohituren barnerapenak testuinguru autoritarioa exijitzen du. Ik. Apple 1986: 16; Minondo 1989: 241-
242. 
2 Paideia helenistaren ezaugarriei buruz, ikus Lozano 1980: 14 eta hur. Gizarte horretan hezkuntzak 
jaso zuen arreta teorikoaren adibide Platonen pentsamendua da, hezkuntza estatuaren zerbitzutan 
egon beharra aldarrikatzen zuena. Ikus honetaz Barreiro Rodríguez 1987: 162-163. 
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problematzat ikusten. Sozializazioa, beraz, komunitatean eta lanbideen ikasketan 

gauzatzen zen (Varela/Alvárez-Uría 1991: 15-23). Erdi Aroko zibilizazioak ez zuen 

hezkuntzari buruzko ardurarik: 

 
"Las clases de edad del neolítico, o la paideia helenista, suponían una diferencia y un 
paso del mundo de los niños al de los adultos, transición que se efectuaba gracias a la 
iniciación o a una educación. La civilización medieval no percibía esa diferencia y 
carecía, pues, de esta noción de paso." (Ariès 1987: 540) 

 

 Aro Modernoaren hastapenetan hezkuntzarekiko ardura berpiztu zen eta 

zenbait gizarte sektorek hezkuntza formalaren eragina jaso zuten. Hezkuntza mota 

hori zeharo bokazionala zen, Elizan eta lanbide kultoetan edota estatu burokrazian 

aritu behar zutenak baino ez baitziren heziak izaten. Hartara, Kolejioak izan ziren, 

XVI. mendetik aurrera, talde boteretsu hauen semeak, haurtzaro aberatsa osatzen 

zutenak, hezteko erabili ziren instituzioak.3 Nobleziaren aurreko sozializazioarekin 

erkaturik, Kolejioek etena ekarri zuten, eta estreinakoz, familiaren sozializazioaren 

jarraipen izan ziren. Haurtzaro pobrea, aldiz, ospitale, ospizio eta abarrekoetan izaten 

zen entzerratua. Bien arteko diferentziak nabariak ziren helburu, metodo eta 

espazioaren erabileran, eta gehienezko errepresioa eta gutxieneko jakinduria, zer 

esanik ez, pobreentzako instituzioei zegozkien (Varela/Alvárez-Uría 1991: 27-31). 

Horien ardura, aurrekoetan ez bezala, ez zen familiarena, bestelako erakundeena 

baizik, lehian zeuden Eliza diferenteena batik bat, Erreforma eta Kontrarreformaren 

garaietan Elizak izan baitziren hezkuntza formal apurraren esklusiba eduki zutenak. 

Eskolak ez ziren, orduan, hezkuntza gune, adoktrinamendu erlijioso hutsera 

bideraturik zeuden instituzioak baizik (de Swaan 1992: 71). 

 

Haurtzaroaren definizio soziala gizarte modernoari dagokio. Izan ere, 

haurtzaroa, egun ulertzen dugun moduan, XVI. mendetik aurrera hasten da 

 
3 Instituzio honen azterketa historikorako, ik. Durkheim 1992, 10. kapitulua. 
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itxuratzen, eta XVIII. mendera arte ez dira banatzen haurtzaroa eta nerabezaroa. 

Lehenengoaren garapena familiarenari lotu behar zaio, eta biak klase sozialekin 

harremanetan ipini. Kontzeptu biak, haurtzaroa eta familia, eta ondorengo gauzatze 

instituzionala, askoz ere lehenago eta indartsuago sortu ziren goi mailako klaseetan 

(Ariès 1987). Haurtzaro kontzeptu psikobiologikoa artean asmatu gabe zegoela esan 

daiteke.  

 
"La infancia, que por consiguiente surge o se inventa ahora, se considera una fase 
autónoma en el desarrollo del hombre. No es una preparación para la vida, es una vida 
en sí misma. El niño exige un tratamiento diferencial. Por de pronto, se impone su 
segregación, su secuestro, sea en escuelas-cuarteles, sea en escuelas-paraísos de niños. 
En suma, el mundo del niño, de la educación y de la escuela se autonomizan de la 
sociedad, se convierten o refuerzan, en una sociedad en sí misma, en otra sociedad." 
(Lerena 1985: 111) 
 

Hezkuntza giza aurrerapena bultza zezakeen bitarteko bezala ulertzeak ez zuen 

oihartzunik aurkitu XIX. mendera arte. Ezin esan dezakegu, beraz, hezkuntza 

fenomeno orokorra eta gizarte osoaren ardura unibertsala zenik, gizarte modernoan 

gertatzen den moduan. Azken honetan, dio E. Gellnerrek (1988: 52), hain da 

indartsua gizarte mugikortasuna eta etengabea birziklatu beharra, non gizarte mota 

hau exoedukatibo bihurtu baita ezinbestean: hezitzaile adituak ekiten dio gazteen 

prestakuntzari, eta berau amaituta, gizartera itzultzen ditu beren funtzioak bete 

ditzaten. Hezkuntza sistema,4 beraz, haurren sozializazio sekundariorako instituzioa 

dugu. Bertan egongo dira gizarteak ustezko heldutasuna eta lan egiteko gaitasuna 

ezagutzen dizkien arte.  

 

 
4 Ikerlari batzuek ohikoa dute hezkuntza eta irakaskuntza sistemak bereiztea. Lehena zabalagoa da, eta 
familia, eliza, psikiatria eta, oro har, gizakiaren prestakuntza eta sozializazioa helburu dituzten 
instituzioak barnehartzen ditu; eta bigarrena hezkuntza formalaren esparrura mugatzen da. 
Bereizketa hori sarritan nahasgarri gertatzen denez, eta guztiz erabilera orokortuari erantzuten ez 
dionez gero, idazlan honetan hezkuntza sistema eta irakaskuntza sistema sinonimo bezala erabiltzea 
hobetsi dugu.  
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Hezkuntza sistemaren sorrera eta ondorengo garapena XVIII. mendetik aurrera 

hedatzen den hezkuntzarekiko ardura unibertsalarekin harremanetan ipini behar da, 

nahiz eta ustezko unibertsaltasuna, zenbaiten iritziz, nahiko murritza izan, ez 

baitzen planteatzen nekazarien eta behe mailako klaseen eguneroko beharrizanak 

kontuan harturik (de Swaan 1992: 70). Umeen lana, horrez gain, gauza arrunta izan 

zen XIX. mendean zehar, bai nekazaritzan eta baita industria munduan ere, non lan 

baldintzak are gogorragoak baitziren.5 

 

Dena dela, ardura horrek -haurtzaroarekiko ardurak bezalaxe- gaur egunera 

arte iraun du, eta ez dirudi bere indarra galtzeko zorian dagoenik. Izan ere, azken bi 

mendeotan, hezkuntza gizarte guztien ezaugarri nabarmena izan da, jite unibertsal 

eta derrigorrezkoa hartu baitu. Bere garrantzia ukaezina da hainbat arlotan:  

 
"For most people, education may be the most important element of their social status, 
and their educational background will have a greater direct impact on their overall life 
chances than any other element but nationality." (Boli/Ramirez/Meyer 1985: 145).  

 

T. Parsonsen berbetan, self-made-man delakoaren legenda horixe bihurtu da 

gaur egun, legenda huts, inork ez duelako zalantzan jartzen egitura sozialean postu 

gorenak betetzeko bizitzaren unibertsitatean ikasitakoaz gain, hezkuntza formala 

baitezpadako denik (Parsons 1990: 195). Hortaz, alfabetatze unibertsala eta 

hezkuntzarako eskubidea balore moderno dira, eta euren beharrizana oso gutxitan 

jartzen da koloka. Aipagarriak dira, zentzu honetan, eskubide honen aldarrikapenak 

jasotzen duen gizarte kontsentsua talde sozialen aldetik, eta gizarte diferenteetako 

hezkuntza sistemek erakusten duten homogeneotasun maila. Are gehiago, 

Mendebaldeko gizarte guztietan aspalditik, eta munduan zehar sortu diren 

 
5 Azken honen adibide Ingalaterra da, garai hartako Europako herrialde industrializatuena. 1844ko 
lege batek, esate baterako, zortzi urtetik gorakoen umeen lana baimentzen zuen. Ezaguna da, horrela, 
adin txikiko umeek sarritan hamabost ordutan eguneko lan egiten zutela, gaueko txandak ere betez 
(Lerena 1985: 110). 
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estatuetan, berriki, oinarrizko hezkuntzarako eskubidea betebehar bihurtu da, 

herritartasunari loturik doazen gainerako eskubideak ez bezala (boto ematearena, 

kasu), zeintzuetan eztabaida eta oztopo gehiago agertzen baitira (Bendix 1974: 90).  

 

Gorago esan bezala, ezein azpikomunitatek ez duenez zeregin hau betetzeko 

gaitasunik, estatuak hartzen du bere gain eskubidea legez bermatzea, eta 

garrantzitsuena dena, estatuaren beraren ezaugarri bilakatzen da, hezkuntza 

sistemak betetzen dituen funtzio sozialek, ekonomikoek eta politikoek, funtsean, 

gizartearen biziraupena ziurtatzen dute eta. Bestela esanda, herritarren bizi 

baldintzen eta integrazio soziopolitikoaren babesle da estatua: 

 
 "El grado de alfabetización y competencia técnica que se exige como moneda corriente 
conceptual en un medio estándar a los miembros de una sociedad para tener 
posibilidades reales de empleo y gozar de una ciudadanía honorable plena y efectiva es 
tan elevado que no puede ser proporcionado por las unidades de parentesco o locales al 
uso. Sólo lo puede hacer algo similar a un sistema educativo 'nacional' moderno (...)." 
(Gellner 1988: 52) 

 

Horrez gain, hezkuntza sistema modernoaren beraren konplexutasunak 

estatuaren interbentzioa exijitzen du nahitanahiez. Horren adibide litzateke 

hezkuntza sistema finantzatzeko erabiltzen den diru kopurua. Adierazgarriak dira 

Azevedok orain hogeita hamar urte emandako kopuruak: Italian, Frantzian eta 

Japonian, estatu aurrekontuaren %8a zen, batez beste; baina Suitzan eta Danimarkan 

%20ra ere heltzen zen (Azevedo 1966: 307). 

 

Horrenbestez, hezkuntza sistema modernoak, biztanleriaren eskolatze 

orokortua ekarri dutenak, Estatu Hezkuntza Sistema deitu ohi dira. Berauek 

irakaskuntzaren garapen historikoaren mugarri izan dira, eta XX. mendean gizarte 

moderno guztietan daude indarrean.  

 

 



Nazionalismoa eta hezkuntza 89 
 

 
 

Ildo honetatik, gure abiapuntua da estatuaren zeregina funtsezkoa dela 

hezkuntza sistema modernoaren azterketan. Hala ere, ikerlari ezberdinen ildo 

teorikoak baldintzaturik, edota herrialde bakoitzean estatu eraketak erakutsi dituen 

ezaugarrien arabera, izen diferenteak ematen zaizkio prozesu horri. Horrela, 

batzuetan nahasian eta, besteetan, diferentziaturik agertzen zaizkigu estatu 

hezkuntza, masa hezkuntza, hezkuntza publikoa, hezkuntza nazionala, eta modu 

generikoago batez, hezkuntza modernoa bezalako kontzeptuak. Gure ustez, kontzeptu 

horiek guztiak, neurri handi batez, ordezkagarri dira, denek azaltzen baitute 

prozesu beraren izaera; alegia, XVIII. mendearen amaieran eta XIX.ean zehar 

Mendebaldeko herrialdeetako biztanleriaren eskolatzearen sortze, zabaltze eta 

finkatzeari dagokiena. Momentuz ordezkagarritzat jotzeak ez du arazoaren 

sakoneko konplexutasuna uxatu nahi, ezen atal honetan zehar ikusiko dugunez, ez 

gaude terminologia hutsari dagokion eztabaida baten aurrean. Izan ere, kontzeptu 

horien arteko hautaketak adieraz lezake, ikertze lerro jakin batez gain, pentsakera 

politiko eta ikuskera ideologiko jakin batekiko atxikipena, denak saiatzen baitira 

estatua eta gizartearen arteko hezkuntza ardurak zehazten. Horiez gain, edo batera, 

estaturik gabeko nazionalismoak ere ahalegin bereziak egiten ditu hezkuntza 

esparruarekiko zereginak definitzen, euskal nazionalismoaren kasuan bezala; halako 

moldez non, euskal gizartean eztabaidarako nahikoa aukera ematen baitu gaur egun 

kontzeptu hauetako biren arteko diferentziazioak, hots, estatu hezkuntza eta 

hezkuntza publikoaren artekoak.  

 

Horretaz guztiaz hausnartzeko aukera edukiko dugu gerora ere, baina 

eztabaida horretara heldu aurretik, azaldu beharrekoa da zergatik hobetsi dugun 

Estatu Hezkuntza Sistema erabiltzea atal honen izenbururako, lanean zehar 

gainerakoak ere erabiltzen ditugun arren. Hona ziorik garrantzitsuenak: 

 

1.- Hezkuntza pribatua, esanik geratu da dagoeneko, gizarte aurremodernoetan 

ere bazegoen. Gizarte modernoarekin batera datorrena, alabaina, hezkuntza mota 
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biak -pribatua zein publikoa- estatuaren ardura izatea da. Estatuak dauka hezkuntza 

sistema osoaren garapen zuzena bermatzeko betebeharra, eta ez dago, beraz, ezein 

hezkuntzarik gutxieneko kontrol horretatik at geratzen denik. Halaber, aipatutako 

kontrolarekin batera, estatuaren nolabaiteko finantzazioa egoten da, hezkuntza esku 

pribatuetan izanik ere.  

 

2.- Hori bakarrik da posible umearen prestakuntza gizarte osoaren ardura 

bihurtu delako. Hezkuntzaren norabidea eztabaida sozial eta jokaera politikoen 

barruan kokatzen da, eta hezkuntza nazio arazotzat jotzen da. Erabaki 

garrantzitsuenak, horrela, Nazio-Estatuaren markoan hartzen dira, eta gutxieneko 

orientabide horietara makurtu behar dira hezkuntza mota guztiak.  

 

3.- Aurreko gizarte motetan ez bezala, hezkuntza sistema oinarrizko 

irakaskuntzatik unibertsitaterainoko instituzio bakar eta mailakatua izan behar dela 

uste da, Nazio-Estatuarekin batera datorren eraketa burokratiko eta 

arrazionalizatuaren ezaugarriak ere jasoz haren gestioan.  

 

C. Durand-Prinborgnek deituriko nazio hezkuntza nagusitzen da egungo gizarte 

modernoetan, Nazio-Estatuaren lurralde osoa barnehartuz, bai zuzenean -zerbitzu 

publikoaren bitartez- baita zeharka ere, kontratuzko harremanen bidez estatuarekin 

elkarturiko ikastetxe pribatuak direla medio (1992: 31). 

 

Hezkuntzaren ezaugarri hedatuok ibilbide luze samarra eduki dute 

mendebaldeko herrialdeetan, egun ezagutzen ditugun hezkuntza sistemetan 

gorpuztu ziren arte. Hurrengo lerrootan ibilbide honen jatorriaren zioa eta joan-

etorriak azaltzen saiatuko gara.  
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2.2.- HEZKUNTZA SISTEMAREN JATORRIA ETA GARAPENA: 

 HEZKUNTZAREN SOZIOLOGIARI BEGIRATU KRITIKO BAT 
 

Noizbait esan da hezkuntza sistemak ez duela sekula ere irudimen soziologikoa 

gatibatu (ik. Archer 1982: 3). Azken hamarkadetan hezkuntzari buruzko azterketa 

soziologikoak erabat ugaldu badira ere, hezkuntza sistemaren analisi historikoak 

edota konparaziozkoak nahiko urriak dira oraindik. Hezkuntza sistemari buruz 

betidanik eta non-nahi existitu izan balitz bezala hitz egiten da, eta horixe izaten da, 

hain zuzen ere, hezkuntzaren analisi soziologikoek erakusten duten gabezia nagusia. 

Ez dira asko, hortaz, hezkuntza sistemaren jatorri eta garapen diferentziala 

aztergaitzat duten ikerketa soziologikoak. Egon, badaude, alabaina, eta, logikoa 

denez, esparru honi buruzko azalpenak marko teoriko orokorrago bati estekaturik 

agertzen zaizkigu. Azpiatal honetan eta hurrengoan Hezkuntzaren Soziologiaren 

barruan hezkuntza sistema modernoaren ulermenerako garatu diren ikuspegi 

nagusiak aztertuko ditugu, bakoitzak errealitate sozialaren alde bat edo beste 

hartzen duelarik prozesuaren azalpenaren gako bezala.  

 

 

2.2.1. Erlijioa eta aurrerapena 

 

Erreforma protestanteak eragindako Bibliaren irakurketa pertsonalak, eta 

Errenazimenduaren humanismoak pentsamendu zientifikoa hedatu zuten, eta 

beraiekin, jakinduriaren eta hezkuntzaren balorarizazioa ekarri. Faktore bi horietatik 

hezkuntza sistemen sortzapena azaltzeko ikuspegi bi eratorri dira: lehena, erlijioaren 

eragin zuzena mahaigaineratzen duena, eta bigarrena, hezkuntza Mendebaldeko 

herrialdeen aurrerapen intelektual eta moralaren emaitzatzat jotzen duena. 

Lehenengo ikuspegiaren arabera, masa hezkuntza, lehenik eta behin, 

Iparraldeko Europa eta Estatu Batuetako Ekialde eta Iparraldeko herrialdeetan sortu 

omen zen, protestanteak laster konturatu baitziren hezkuntza proselitismorako 
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tresna bezala erabil zitekeela. Bigarren ikuspegiaren arabera, berriz, hezkuntza 

sistema modernoak arrazoi ilustratuaren ondorio zuzena lirateke, zeinaren arabera, 

res publica onespen librean oinarriturik bailegoke eta, hartarako, beharrezkoa baitzen 

gizakia heztea. Azalpen biok hainbat kritika jaso dute hezkuntzaren soziologoen 

aldetik. 

 

Hasteko, erlijioaren eraginari dagokionez, egia da Erreforma eta 

Kontrarreformaren garaian hezkuntza eliza diferenteen kudeantzapean egon zela, 

baina Estatu Hezkuntza Sistemak ezaugarritzen dutena, aurreko hezkuntza motekin 

alderatuz, hain justu, errealitate zeharo ezberdina izatea da. Are gehiago, 

 
"...in most countries the creation of public education systems involved precisely, a break 
whith the traditional clerical domination of schooling. (...) Where the church or 
religious society continued to play a prominent part in public schools (...) they had to 
renounce sectarian interests and submit to state control." (Green 1990:30)  

 

M. S. Archer ere ez dator bat erlijioaren eragina nabarmentzen duen 

azterketarekin. Estatu Hezkuntza Sistemak sortu aurretik, herrialde gehienetako 

hezkuntza motek partekatzen zuten ezaugarria Elizen kontrola eta jabetza zela dio. 

Hezkuntza Sistema hauen sortzapena ahalbidetu zuten ekimenak, ordea, talde 

horien kanpotik etorri ziren, hain zuzen ere, talde erlijiosoen monopolioa koloka jarri 

zutenak (1979: 57 eta hur.).  

 

Horrelaxe ulertu behar da, hezkuntza sistema horiek, funtsean, Elizaren 

autoritatearen galera islatzen baitute, haren ordez, beste instantzia sozial batzuenak 

iragarriz, hala nola, gizarte zibilarena eta, bereziki, indartzen ari zen Nazio-

Estatuarena. Ezin adierazgarriagoak dira, horren harira, espainiar estatuko 

hezkuntza sistema arautzen zuen 1845eko Plan Pidal delakoaren egile izan zen Gil de 

Zárateren berbak: 
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“Sólo donde reside la soberanía, reside también el derecho a educar, es decir, de formar 
hombres apropiados a los usos que necesita el soberano (...) Trasladada la soberanía a la 
sociedad civil, a esta sociedad corresponde sólo el dirigir la enseñanza. (...). Porque, 
digámoslo de una vez, la cuestión de enseñanza es cuestión de poder: el que enseña, 
domina; puesto que enseñar es formar hombres, y hombres amoldados a las miras del 
que los adoctrina. Entregar la enseñanza al clero es querer que se formen hombres para 
el clero y no para el Estado (...): es, en suma, hacer soberano a quien no debe serlo.” 
(aipatua in Jérez Mir 1993: 200) 

 

Beraz, baiezten da Estatu Hezkuntza Sistemaren sorkuntzaren azalpenean ez 

dela emankorra hura erlijioaren ondoriotzat hartzea; eta antzera gertatzen da 

Errenazimenduak eta ondorengo Ilustrazioak zabaldutako izpiritu zientifiko eta 

humanistaren emaitzaren inguruan kokatzen duen ildo teorikoarekin. Horren 

kontra, Ph. Arièsek azpimarratzen du hezkuntzarekiko estreinako ardura Erdi 

Aroaren anarkiaren kontra borrokatzen zuten moralisten eskutik etorri zela, eta ez 

humanisten aldetik. Hala, eskola disziplina zurrunaren tresna izan zen, justiziak eta 

poliziak ere babestua (1987: 541). Egia da, dio A. Greenek, hezkuntzaren 

erreformatzaileen artean hainbat izan zirena euren aldarrikapenak garapen 

intelektualean eta giza askatasunean oinarritu zituztenak, baina eskolen garapena 

bideratu duten prozesuek -eta sarritan, ideologiek beraiek- prezeski, zerikusi 

handiagoa eduki dute kontrol sozial, konformitate moral eta legitimazio 

politikoarekin, giza askatasunarekin baino. Aurreko uste hori, Greenen iritziz, 

hezkuntzaren mitologia liberalaren barruan kokatu beharra dago, zeinarentzat 

hezkuntza, funtsean, lorpen demokratiko bezala ulertu behar baita. Oso bestelakoa 

da, aitzitik, egin behar den irakurketa, ezen ukaezina da indar demokratikoek izan 

duten eragina Ongizate Estatuak bultzatutako hezkuntzaren sistemaren diseinuan, 

baina kontuan hartu behar da masa hezkuntza sistema hedatuenak monarkia 

absolutista eta autoritarioenetako herrialdeetan zabaldu zirela lehenik eta behin 

(Green 1990: 31).6 

 
6 Iritzi beretsukoak dira, konparazionera, Smith (1976: 208) eta Lozano (1994: 118-119). Gerora ere, 
honetan sakontzeko aukera edukiko dugu. Ikus 2.3. 
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2.2.2.- Gizarte modernoaren industrializazio prozesua 

 

 Arestian esan bezala, gizarte modernoari dagozkion lan banaketa eta 

espezializazioak gizarte mugikortasuna eta etengabeko birziklatu beharra dakartza. 

Hezkuntza sistemak lan merkatura hurbiltzen diren gizakiak nolabaiteko 

kualifikazioz hornitzen ditu, hots, profesionalizatu egiten ditu bertatik iragaten 

direnak. Zeregin horretan oinarriturik, paradigma teoriko nagusi bi garatu dira, 

Estatu Hezkuntza Sistemak gizarte modernoaren industrializazio prozesuarekin 

harremanetan jartzen dituztenak. 

 

 

2.2.2.1.- Funtzionalismoa: hezkuntzaren izaera bikoitza 

 

Paradigma teoriko honek E. Durkheim du iturri intelektual aipagarriena. Haren 

iritziz, gizarte modernoetako hezkuntza bateratzaile eta dibertsifikatzaile da.  

 
"Hezkuntza da belaunaldi helduek oraindik gizarte-bizitzarako beharrezko den 
heldutasun-maila lortu ez dutenengan duten eragina. Helburutzat dauka umearengan 
piztu eta garatzea halako egoera fisiko, intelektual eta moral batzuk, umeari eskatzen 
dizkiotenak bai gizarte politikoak bere osotasunean eta bai ingurune espezifikoak, norako 
bereziki destinatua baitago." (1993: 45) 

 

Bestela esanda, hezkuntzak izaera bakarra eta aldi berean askotarikoa dauka: 

gizarteko kide guztiek partekatu beharreko ideia eta sentimentu multzoa bermatzen 

du, eta beste alde batetik, lanaren banaketak eragindako aniztasunari erantzuten dio.  

 

Beraz, baldintza sozial berrietan, hezkuntza sistemak moral kolektiboaren 

finkapena dakar, belaunaldi batek hurrengo belaunaldiari igorriko diona. 
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Durkheimek ez zuen uste moral kolektibo hori unibertsala izan behar zenik, aitzitik, 

argi eta garbi errefusatu zituen ustezko estatu unibertsal baten utopiak. Berarentzat, 

hezkuntzaren helburuak, gizakiaren sozializazioa eta nazionalizazioa ziren, betiere 

Nazio-Estatuaren testuinguruan: lotura erregionalak eta komunalak zein izpiritu 

probintziala, esaten du M. Mitchellek, sentimentu eta errealitate erabat zaharkitutzat 

jo zituen (1931: 103-104).7 Ezin argiago mintzatu zen hezkuntzak bete behar zuen 

sozializazio politikoaren inguruko bigarren helburu horretaz:  

 
"Mundu guztia prest dago onartzeko Erroman, Grezian eta, greziarrak eta 
erromatarrak egitea zela hezkuntzaren helburu bakarra eta, ondorioz, erakunde politiko, 
moral, ekonomiko eta erlijiosoek osatutako multzo guztiarekin solidarioa zela. Baina 
atsegin zaigu sinistea gure hezkuntza modernoak ihes egiten duela lege komunetik eta, 
hemendik aurrera, horrek gizarte-kontingentziekiko duen menpekotasuna ez dela hain 
zuzenekoa izango eta, gainera, etorkizunean horietatik erabat askatzera deituta 
dagoela." (Durkheim 1993: 96) 

 

Hartara, hezkuntzaren historiak nazionala izan behar du, pedagogiak hartu 

dituen erak etologia kolektiboarekin harreman estuetan baitaude; alegia, izaera 

nazionalaren ezaugarriei erantzuten diete (Durkheim 1992: 44-45). Hezkuntza, beraz, 

estatuaren ardura da, hauxe baita kontzientzia kolektiboaren organo soziala. Estatua 

instantzia neutrala da, talde sozialen arteko gatazken gainetik dagoena eta zeregin 

zehatza daukana: moral demokratikoaren osagaiak helarazi eta segurtatzea. Horrez 

gain, estatuak Hezkuntza Sistemaren funtzionamendu zuzena zaindu behar du, 

herritarren merituen eta bizi baldintzen arteko harremana ez dadin okerra izan. 

Baina Durkheimek ez dio estatuari hezkuntzaren monopolioa eman nahi (1993: 55-

56).8 Esplizituki kritikatu zuen, ildo horretan, Frantziaren eraketa politikoak eta, 

 
7 Ikus honetaz Durkheim 1972: 228, 256-257; eta 1993: 97 
8 P. Iztuetaren iritziz, nahiko erantzun iluna ematen du honetaz. Dena dela,"Estatuaren 
hezkuntzarekiko kontrola biguntzen saiatzen bada ere, zehaztu behar da, azken batean, hezkuntzak 
betetzen duen gizarte-zeregina edo, bestela esanda, zerbitzu publikoa estatuaren esku geratzen dela." 
(ik. Durkheim 1993: 145, 10. oharra). C. Lerenaren arabera, bestaldetik, estatuari hezkuntzaren 
monopolioa eman nahi ez izate horrek Durkheimen garaiko talde nagusiek euren kultura 
inposatzeko zeukaten boterearekiko konfiantza islatzen zuen (1985: 133).  
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batik bat, hezkuntzak beren historian zehar adierazia zuten estatu zentralismo 

zurruna (ik. Durkheim 1992: 165-167).  

 

Durkheimek hezkuntza arloan egindako gogoetek goraipamen ugari jaso dute, 

merezimendu osoz jasota ere, zeren eta hark zabaldutako zenbait lerro teoriko guztiz 

emankor suertatu dira Hezkuntzaren Soziologiaren aztergaiaren izaeran sakontzeko 

orduan. Baina kritikak ere ez dira izan gutxi, eta, usu, teorilari honek abiapuntutzat 

daukan gizarte integrazioa izaten da aipatzen den errotiko akatsa. Hemendik 

abiatuta, diosku P. Birnbaumek, estatuaren irudi aingeruzkoa aurkezten digu, gatazka 

mota guztien gainetik dagoen arrazionaltasunaren goreneko ordezkari bezala, eta 

errealitate sozialaren azterketarako egindako baieztapen metodologiko guztietatik at 

utzirik, orduan (Birnbaum 1976). Halaber, oraingoan gure interesgunea aintzat 

harturik, orduko frantziar gizartearen integrazioaren inguruko kezkatik 

ondorioztatzen den beste alde bat azpimarratu nahi dugu; hots, estatua eta nazioa 

parekide bailiran erabiltzea, zeinak oztopatu egiten baitu hark bultzatutako nazio 

identitatearen finkapenean egon litezkeen aurkamenduen analisia. Gizarte 

integrazioari buruzko kezka, hortaz, frantziar nazionalismo bilakatzen da 

Durkheimen zenbait idazlanetan. Hark eraginda, sen arruntean oinarritutako 

azterketen kontra su eta gar aritu zen soziologo honek frantziar hezkuntzaz hitz 

egiten du frantziar nazioa eta frantziar estatua betikoak bailiran eta, modu naturalez, 

batera garatu izan balira bezala (ik. Durkheim 1992). 

 

Durkheimen eskutik, hezkuntzaren ikuspegi funtzionalista garatu da, eta 

honek lehenari egotzitako gabeziak areagotu baino ez ditu egin. Hausnarketa ildo 

horretako partaide da, esate baterako, hezkuntzaren soziologiaren barruan 

klasikotzat har daitekeen T. Parsonsen idazlana (1990). Bertan, Durkheimi jarraituz, 

eskola familiaren osteko umearen sozializaziorako lehen instantziatzat jotzen da. 

Gizartean indarrean dauden oinarrizko baloreak helarazten ditu eta, aldi berean, 

gizarte egiturara egokitzen ditu ikasleak; alegia, estatus sozial batez hornitzen ditu, 
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betiere euren atarramendu indibidualaren arabera. Abiapuntua, beraz, hezkuntzaren 

soziologia funtzionalistaren tradizioak partekaturiko funtsezko osagai biak dira: 

gizarte modernoaren mugikortasuna eta eskolaren funtzionamenduaren aukera 

berdintasuna. Gizaki soila eta gizarte egituraren artean eskola dago. Planteamendu 

horretan ez da agertzen irizpide ekonomikoen zein politikoen araberako gainerako 

talde edota instituzio sozialik, familia eta parekoen taldeaz aparte. Eta eskolaren 

funtzionamendua meritu indibidual hutsean oinarritua dago. Ikuspegi horrek bazter 

uzten ditu, bada, Durkheimen hausnarketak hezkuntzaren funtzio politikoaren 

inguruan, sozializazio moral eta kokapen ekonomikora mugatuz. Zer esanik ez, 

hezkuntza sistemaren jatorriari buruzko gako gutxi eskaintzen digu lan ildo horrek. 

 

Abiapuntu beretsuarekin, badaude ikerlariak hezkuntzak bereziki 

espezializazio teknikorako gaitasunean jokatzen duen funtzioaz teorizatu dutenak. 

E. G. Westen arabera, esate baterako, hezkuntza Industria Iraultzaren garaian hedatu 

zen esanguratsuki, eta ondorioz, Industria Iraultza horrekin batera Hezkuntza 

Iraultza bati buruz hitz egin behar da, biak harreman estuetan daudelarik.9 Baina 

zenbait teorilarik frogatu duenez,10 faktore ekonomiko hutsek nekez azal ditzakete 

Hezkuntza Sistema modernoen sortzapenean aurkitzen ditugun diferentziak. 

Honelaxe laburbiltzen ditu A. Greenek ikuspegi horren gabeziak: 

 
"Firstly, in no country does appear that secular changes in educational provision were 
determined exclusively or even primarily by narrolwly economic or technical factors. 
Secondly, even where economic change did call for educational response, schools did 
not, in general, respond either or aptly or promptly. Thirdly, what educational 

 
9 West, E. G. (1975): Education and the Industrial Revolution, Londres (ez da adierazten argitaletxea zein 
den); aipatua in Green 1990: 40. 
10 Izan ere, idazlan honetan aipatzen diren egile gehientsuenak irakurketa murritz horren kontra 
agertzen dira. Hona hemen adibide esanguratsu bat: "Que entre el desarrollo escolar y el proceso de 
industrialización no hay correlación constituye una conclusión empírica de concienzudos trabajos 
sociológicos e histórico-comparativos (...). Al contrario: (...) esta correlación, en contextos estratégicos, 
resulta ser negativa. Valga una modesta ilustración para el caso español: el ejemplo de las, 
históricamente, características altas tasas de alfabetización y escolarización de las provincias más 
pobres de la meseta norte castellana, las cuales no tenían tecnología ni economía que ponerse pero se 
sabe que han sido secular cantera de la burocracia." (Lerena 1983: 598) 
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responses there were varied considerably from nation to nation and bear no close 
correlation with industrial advance." (1990:47) 

 

Ikuspegi funtzionalistari kontrajarrita, 70 eta 80ko hamarkadetan tradizio 

marxistan oinarrituriko hezkuntzaren soziologia garatu zen Estatu Batuetan eta 

Europan. Hezkuntza sistemaren jatorria eta funtzioa industrializazioaren ondorio 

ekonomiko hutsekin harremanetan ipini beharrean, gizarte kapitalistaren -eta klase 

nagusien interesen defendatzaile den estatuaren- beharrizan ideologiko eta 

koertzitiboen testuinguruan ipintzen ditu. Industrializazioaren eragina dago, beraz, 

azterketen hari eroale gisa, baina ardatzak bestelakoak dira. 

 

 

2.2.2.2.- Marxismoa: urbanizazioa, proletarizazioa, lan indarraren 

 kualifikazioa eta arauketa morala  

 

Hezkuntza publikoak oso leku txikia bete zuen hezkuntzaren soziologia 

marxistaren iradokitzaile klasikoen artean, alegia K. Marx eta V. I. Leninenean. Bien 

abiapuntua izan zen estatua burgesiak zuzenki kontrolatua zegoela eta haren funtzio 

nagusia koertzioa zela. Logikoa da, hortaz, hezkuntzak proletalgoaren askapenerako 

bete zezakeen zeregin ideologikoaz edo politikoaz kezka handirik agertu ez izana.  

 

Are gehiago, Marxen arabera, irakaskuntza eta lan produktiboa ez dira izan 

behar errealitate banatuak. Gizarte kapitalistan hezkuntza sistema tresna 

ideologikoen partaide da, eta klase nagusien egoera iraun arauzteko balio du. 

Eskolak infantilizatu egiten du umea. Gizaki ideala, aitzitik, gizaki polibalentea da, 

lan intelektuala zein produktiboan aritzeko gai dena. Teoria eta praktikaren arteko 

etenari uko egin zion modu berean, lana eta irakaskuntza ere ez zuen uste banaturik 

egon behar zirenik. Hortaz, estatu hezitzaile ideiaren kontra agertzen da (Lerena 1985: 

102 eta hur).  
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Leninek, bestaldetik, ez zion irakaskuntzari berebiziko funtziorik ezagutzen 

produkzio harremanen biziraupenean, inportanteagoa baitzen errepresioa. 

Proletalgoak hezkuntza arloan garatu behar zuen estrategia jakinduria kapitalista 

probetxatzea zen, gizarte sozialista eraikitzeko helburuz (Carnoy 1985: 13). 

 

Baina ondorengo tradizio marxistak, estatuaren eta, oro har, gainegitura 

politiko eta ideologikoaren funtzioaren azterketan sakondu duen heinean, 

hezkuntzak leku garrantzitsua hartu izan du. Horrela, L. Althusserren iritziz, 

estatuak berebiziko zeregina betetzen du produkzio harremanen birprodukzioan. 

Eskola Estatu Aparatu Ideologiko dela eta lehenago Elizak zeukan nagusitasuna jaso 

duela dio. Eskolak klase guztietako haurrak biltzen ditu eta mota bitako jakinduria 

helarazten die: ideologia nagusiarekin harremanetan dauden trebeziak, edota 

ideologia nagusia bera, huts-hutsean (Althusser 1976).  

 

Planteamendu horren eskutik, Ch. Baudelotek eta R. Establetek eskola 

kapitalistaren analisia garatu dute. Boterearen egitura ez da eskolan bilatu behar, 

produkzio sisteman baizik, hezkuntza sistemak klase harremanak islatzen ditu eta. 

Eskolak lan indarraren kualifikazioan jokatzen duen funtzioa azpimarratzen dute, 

klase harremanak birproduzituz eskola sare biren bitartez. Frantziar estatuak 

aldarrikatzen duen Eskola bakarra faltsua da, sakon-sakonean eskola bitaz hitz egin 

beharra dago eta; bertako irakaskuntzaren edukiaren araberakoa eta, halaber, 

ondoren, ikasleek lan merkatuan eta egitura sozialean beteko duten lekuaren 

araberakoa ere (Baudelot/Establet 1975).  

 

Analisi marxista mota horrek, nabaria denez, hezkuntza eta lanaren arteko 

harremana azpimarratzen du, eta bereziki gizarte kapitalistaren beharrizantzat 

jotzen du hezkuntza sistemaren jarduna. Alta, ez dirudi irakaskuntza sistemaren eta 
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ekonomia kapitalistaren beharrizanen arteko harremanak lan indarraren kualifikazio 

hutsean jar daitezkeenik.  

 
“El ajuste entre escuela y producción ha sido comúnmente estudiado en términos de 
cualificación del trabajo. Sin embargo, hay razones históricas y sociológicas para 
hacernos dudar de que el énfasis deba ser puesto ahí. Marx ya planteó que el modo de 
producción capitalista suponía una permanente descualificación de los trabajadores, al 
sustituír reiteradamente el trabajo de los obreros cualificados por máquinas servidas por 
mano de obra no cualificada” (Fernández Enguita 1985: 249) 

 

Horrez gain, Parsonsen funtzionalismoarekin gertatzen zen bezalaxe, gako 

gutxi eskaintzen digu hezkuntza sistemaren jatorriak ulertzeko, azterketa 

historikoaren gabezia akats nabarmen du eta. Beste ikerlari marxista batzuengana jo 

behar da, hortaz. Estatu Batuetako ikerlari erradikalak deitu ohi direnak aipatu behar 

dira, nortzuentzat industrializazio prozesua funtsezko aldaera baita hezkuntza 

sistemen jatorria azaltzeko, baina bestelako beharrizanak aintzat harturik. 

 

Alde batetik, M. Katz aipatu behar dugu, eskolatze sistemaren garapena, batik 

bat, Estatu Batuetako urbanizazio prozesuarekin ipintzen duena. Katzek zera 

azpimarratzen du, XIX. mendeko hezkuntza erreformatzaileak krimena, harat-honat 

ibiltze eta inmigrazio problemei aurre egiten saiatu zirela, eta arazo horiek 

urbanizazioaren, familia instituzioaren beherakadaren eta lanaren proletarizazioaren 

isla zirela. Era hartara, hezkuntza publikoak, funtsean, estatuaren eskuhartzea 

zekarren, ordena mantentzeko asmotan. Erreformatzaileen kezkaren oinarria 

hirietako gazteriaren moralaren egoera zen, bereziki guraso inmigrante eta pobreen 

umeena. Hezkuntza publikoak konponbide sistematikoa eskaintzen zien hiriko 

problema sozialei, edo behintzat halaxe uste zen.11 

 

 
11 Ikus Katz, M. (1968) The Irony of Early School Reform: Educational Innovation in Mid-Nineteenth 
Century Massachussets, Cambridge, MA: Harvard University Press, aipamena in Ramirez/Boli 1987: 
16. Katzen teorizazioen laburpena ikus daiteke in Green 1990: 61-63.  
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Beste alde batetik, S. Bowles eta H. Gintis ditugu. Irakaskuntzaren funtzio 

ideologiko-errepresiboak nabarmentzen dituzte, funtzio ekonomikoak baino 

gehiago. Hezkuntza sistemaren azterketaren abiapuntua da klase sistema eta 

irakaskuntza sistemaren artean -edo, zehazkiago esanda, produkzio harreman sozial 

eta eskola harreman sozialen artean- korrespondentzia gauzatzen dela. Eskolaren 

baitan gorpuzten diren harreman sozialak autoritatean eta kontrolean oinarritutako 

hierarkiak eta sari sistemak zeharkatzen dituzte, bete-betean birsorturik enpresa 

kapitalistaren lanaren banaketaren ezaugarriak. Eskolak, beraz, etorkizunean 

produkzio hierarkian beteko duen lekurako prestatzen du ikaslea (Bowles/Gintis 

1983: 9).  

 

 Eskolarizazioaren hedapenaren zioa, argudiatzen dute egileok, espezializazio 

trebezia teknikoetan ipini beharrean -Durkheimengan oinarritutako ikuspegi 

funtzionalistak dioen bezala- produkzio harremanetan kokatu behar da, 

industrializazio kapitalistaren analisi marxistaren ildotik. Estatu Batuetako 

hezkuntza sistemaren jatorria dela eta, ez datoz guztiz bat Katzen azalpenarekin; 

euren ustez, XIX. mendearen erdialde eta azkenaldiaren eskolatze mailak zerikusi 

txikia izan baitzuen urbanizazio mailarekin (Bowles/Gintis 1985: 232). Nabaria da, 

euren esanetan, eskolatzearen garapenak gizartearen gainegitura politiko, juridiko 

eta kulturalean nagusitzen ari zen klase kapitalistaren beharrizanekin daukan zorra. 

Lan indar gero eta handiago baten erabilpenak presionatu egiten zuen irakaskuntza 

publikoki ordaindua izan zedin, eta ugazaba kapitalistek aho batez ematen zioten 

onespena irakaskuntza mota horri. Izan ere, trebezia intelektualak ez omen ziren 

horren beharrezko langile gehienentzat, eta hortaz, orduko ekonomia kapitalistaren 

kudeatzaileen interesgune nagusia eskolaren eragin moralean jarri behar da, eta ez 

maila intelektual-teknikoan. Era hartara, 

 
"La relación entre la preparación moral en la escuela y las necesidades del mundo de los 
negocios no pasaron inadvertidas a los educadores. (...). Un cuerpo político estable y 
una fábrica que funciona perfectamente, por igual, requieren que los ciudadanos hayan 
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abrazado y hecho propios los valores y objetivos de quienes detentan la autoridad. Las 
escuelas pueden hacer mucho más que inculcar obediencia; pueden favorecer el 
autocontrol." (Bowles/Gintis 1985: 224) 

 

Hezkuntza sistemaren jatorria urbanizazioan, proletarizazioan eta, oro har, 

gizarte kapitalistaren arauketa moralaren beharrean kokatzen duen ikuspegi horrek 

kritika ugari jaso ditu. Ikus ditzagun berorietako batzuk. 

 

A. Greenek, alde batetik, marxismotik hurbil koka daitezkeen analisiok, Estatu 

Batuetako hezkuntzaren garapenaren azterketa gehienei darien xalotasunaren 

kontrako antidototzat jotzen ditu, baina biek gabezia nabarmenak dituztela 

gaineratzen du. Lehenengo eta behin, eta Katzen analisiari dagokionez, frogatutzat 

ematen du eskolaren hedapena ez zela ez bakarrik, ez eta nagusiki ere, fenomeno 

urbanoa.12 Eta, oro har, nahiz ukaezina den urbanizazio, inmigrazio eta 

proletarizazio prozesuek arazo larriak sortu zituztela zenbait hiritan, gehikeria 

deritzo faktore horiek hezkuntza aldaketaren eragile nagusia jotzeari. Bestalde, 

Bowles eta Gintisen tesiak direla eta, kritika bigunagoak merezi dituztela dio, zeren 

eta nahiko argi dago lanaren proletarizazio prozesua nekazal zein hiri zonei 

dagokiela. Dena dela, hor ere uste du Greenek exageraturik dagoela alderdi hau, 

langile independenteek -artisauek eta basetxetarrek- gutxienez mendearen lehen 

erdialdera arte gehiengoa osatzen zuten eta. Eta, azkenik, bai Katzek eta bai 

Bowlesek eta Gintisek azpimarratzen duten guraso inmigranteen edota pobreen 

seme-alaben hezkuntzari begirako gizarte klase eraginak ez du, Greenen ustez, 

kontuan hartzen zein neurriko kontsentsua zegoen populazioaren artean hezkuntza 

publikoaren inguruan (Green 1990: 64-67). 

 

 
12 Ikuspegi bera mantentzen dute Meyerrek, Tyackek, Nagelek eta Gordonek (1979), Estatu 
Batuetako farmer delakoaren rola ikertzen dutenean bertako eskolarizazioaren hedapenean. Estatu 
Batuetako hezkuntza sistemaren sorreraren azalpena egingo dugu beranduago, ik. 3.2. 
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Azken aspektu hori R. Bendixek ere azpimarratzen du, hezkuntza sistemaren 

garapenaren zioetako bat ideologia politiko guztien onespenean zetzala dioenean: 13 

 
“... es probable que el vasto desarrollo de los sistemas de educación nacional obedezca a 
que la exigencia de educación elemental abarca todo el espectro de creencias políticas. La 
sustentan los conservadores, quienes temen la intrínseca indocilidad del pueblo y 
piensan que ella puede domarse si se lo instruye en los principios fundamentales de la 
religión y se le inculca lealtad al rey y a la patria. Los liberales, por su parte, arguyen 
que el Estado nacional demanda que la ciudadanía sea educada por sus órganos. Y los 
representantes populares afirman que las masas del pueblo, que contribuyen a la riqueza 
del país, deben gozar junto con los demás los beneficios de la civilización.” (Bendix 
1974: 94) 
 

F. O. Ramirezek eta J. W. Meyerrek, bestalde, argi eta garbi baiezten dute 

sistema ekonomikoaren aldakuntzak ez direla hezkuntza sistema berrien 

sortzapenaren irizpide esplikatiboa. Euren aburuz, azalpena ezin da bilatu 

ezkerretatik egindako teorizazioan, hots, klase kapitalistaren beharrizan 

funtzionalean, Bowlesek eta Gintisek egiten duten moduan; ez eta eskuinetatik 

egindakoan ere, alegia, sistema sozialak, bere osotasunean, exijitutako baldintzen 

garapenean, ikuspegi funtzionalistak aldarrikatzen duen bezala. Izan ere, teoria biek 

logika berari eusten diote: masa hezkuntzak lagundu egiten du gero eta 

diferentziatuagoa den sistemaren beharrizan funtzionalak topatzen (Ramirez/Meyer 

1980: 371-72).  

 

A. de Swaan bat dator oso-osoan kritika horrekin: marxistek zein 

funtzionalistek exijentzia sistemiko terminotan aztertu dute arazoa, bere iritziz. 

Marxisten kasuan, ez dute kontuan hartu, berriro ere, enpresaburuek, batzuetan, 

hezkuntzaren aurka jo zutela eta babesten bazuten ere, beste talde batzuek ere 

 
13 Ideia hori -alegia, hezkuntzaren hedapenean proletalgoak eta herri klaseek interes nabaria erakutsi 
zutela- beste herrialde batzuetara aplikaturik ere adierazi ohi da. Halaxe agertzen da espainiar 
estatuaren kasuan, esate baterako, non, Pérez Diazen arabera, langile mugimenduak irakaskuntzaren 
beharrizana bere-berea egin baitzuen, askapenerako tresna izango zelakoan (1972: 132); edo, 
paradoxikoki, Ingalaterraren kasurako, Bowlesek eta Gintisek beraiek diotenez, ugazabak zein 
langileak hezkuntzaren hedapenaren alde agertu baitziren, helburu zeharo ezberdinak bazituzten ere 
(1985: 212). 
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apoiatu zutela gogoz; eta, funtzionalisten kasuan, herrialde gehienetan alfabetatzea 

eta oinarrizko eskolen ezarpena zenbait hamarkadatan aurreratu zela 

industrializazioaren finkapenera. Horrela,  

 
"La teoría histórico-materialista-cum-funcionalista presenta las mismas deficiencias que 
el funcionalismo estructuralista (...) y además tiende a limitar la explicación del 
surgimiento de un sistema de escuelas elementales, relacionándola con las exigencias de 
la economía capitalista, e ignorando las implicaciones políticas y culturales, sus 
funciones en la configuración de las redes de comunicación y el proceso de formación del 
Estado." (de Swaan 1992: 79) 

 

Gainera, hezkuntza sistemen sortzapen diferentzialak egin beharreko kritika 

argitzen du, zenbaiten aburuz. Beraz, Estatu Batuetako hezkuntza sistemaren jatorria 

azaltzeko gai ez izatea egozten zaie analisioi, baina gabeziak areagotu egiten dira 

beste herrialde batzuen kasuan, zeren azaldu gabe geratzen da faktore horiek eman 

ez zireneko herrialdeetako hezkuntzaren garapen goiztiarra, -Prusiaren adibidea 

aipa dezakegu- baita arin eta sakonki industrializatutako herrialdeetako hezkuntza 

publikoaren garapen berantiarra ere, Ingalaterra kasu (Green 1990: 64-67). 14 

 

Ramirezek eta Meyerrek honako baieztapenak egiten dituzte esparru honetan: 

 

a) Masa hezkuntza sistemak industrializazioaren aurrekoak dira Europan, baita 

Japonian ere. 

 

b) Gauza bera esan daiteke Estatu Batuetako kasuan, non hezkuntza sistemen 

hazkunde ereduak ezin daitezkeen azal herrialdeetako industrializazio mailen 

arabera. 

 

 
14 Bowlesen eta Gintisen alde, hala ere, esan beharko litzateke zalantzagarria dela ikerlari hauen 
analisia Estatu Batuetara soilki mugatu behar denentz, ezen esplizituki baiezten dute beste leku 
batzuetan (Prusian eta Eskozian, kasu) eskolatze masiboa hedapen kapitalista gorpuztu aurretik 
finkatu zela. Ik. Bowles/Gintis 1985: 212.  
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c) Estatu berrietan eraikitzen ari diren hezkuntza sistemak industrializazioaren 

aurrekoak dira, eta ez dirudi beronen eraginik jasaten dutenik. Beraz, 

ondorioztatzen dute,  

 
“... the arguments of revisionist historians that mass education is a creature of 
capitalism, may, if conceived narrowly, explain certain organizational changes in 
educational structure, but they do not identify the origins of mass educational 
systems.” (Ramirez/Meyer 1980: 374) 

 

Dena dela, beherago azalduko denez, marxismoak iradokitutako azterketen 

ardatzak ez dira honaino ikusitakoetan agortzen; egon badaude, aitzitik, arlo 

ekonomikoari lotura estutik harago doazenak ere.  

 

2.2.3.- Talde gatazka abiapuntutzat 

 

Aipatutako analisi marxistei darien determinismo ekonomikotik aldendu 

nahian garatu da gizarte taldeen arteko gatazka abiapuntutzat daukan hezkuntzaren 

soziologia, M. Weberren teorizazioa iradokitzaile duena.  

 

Weberrek berak menderapen harremanen esparruan kokatu zuen hezkuntza; 

eta bereziki talde sozialek, boterea erdiesteko eta mantentzeko asmotan, egiten 

duten hezkuntzaren erabilera azpimarratu zuen. Menderapenak, legitimazioan 

oinarritzen den heinean, hezkuntza dauka tresna ezin hobea zeregin horretan.  

 

Jakina denez, bere analisietan boterearen iturria ez da soilik ekonomikoa; 

aitzitik, boterea berez izan daitekeela desiatua esaten du, konparazionera, ekar 

lezakeen ohore edota prestigioagatik. Hala, klase sozialekin batera -merkatuan 

okupatzen duten lekuak definiturik datozenak- boterearen banaketa sozialaz hitz 

egitean estatus taldeak erabiltzen ditu, zeintzuek, batez ere, bizitza estilo jakin batek 

ezaugarritzen baititu (Weber 1972: 221 eta hur.). 
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Hiru hezkuntza mota ezartzen ditu, hiru menderapen motari egokiturik: 

menderapen karismatikoa, tradizionala eta legala (Weber 1944: 170 eta hur.) Honela 

azaltzen ditu hezkuntza diferenteak, zeintzuk, menderapenak bezala, tipo idealtzat 

hartu behar baitira: 

 
"Históricamente, los polos opuestos en el campo de los objetivos educacionales son: 
estimular el carisma, esto es, cualidades heroicas o dotes mágicas; y proporcionar una 
instrucción experta especializada (...). Entre ambos se encuentran todos aquellos tipos 
que tienen por objeto cultivar al alumno para una conducta de vida, ya sea de carácter 
mundano o religioso. En uno y otro caso se trata de la conducta de un grupo de 
estatus." (Weber 1972: 519) 

 

Ildo teoriko horri jarraituz, hezkuntza nolabaiteko autonomiaren jabe den 

esparru sozial gisa hartuko da, hezkuntzaren zeregin nagusia birprodukzio 

sozioekonomikoaren ordez, birprodukzio soziokulturalean datzala agertaraziz.  

 

Durkheimen eta Weberren heredentzien bitartean kokatu behar dira P. 

Bourdieuren eta J. C. Passeronen azterketak, zeintzuek hezkuntza kulturaren 

esparru globalera eramaten baitute. Bi dira euren lanen zutabeak: lehena, hezkuntza 

sistemaren garapena eliteen estrategiaren ondoriotzat jotzea; eta bigarrena, 

hezkuntza sistema talde nagusien legitimaziorako tresna gisa ulertzea, hartarako, 

euren kultura, kultura legitimo bezala inposatuz.  

 

Lehen aldeari dagokionez, kultura eskolarrak atzerapen nabaria erakusten 

duela baiezten dute, produkzio munduak jasaten duen etengabeko aurrerapenarekin 

alderatuz gero. Eskolaren edukiak zaharkiturik geratzen dira abiada bizian. Horrez 

gain, goi mailako irakaskuntzaren hedapenak, zeinak titulu akademikoen inflazioa 

eta ondorengo debaluapena baitakartza, pentsarazten digu gizarte modernoetako 

hezkuntza sistemak ez duela helburutzat ikasle gehienak kualifikatzea (Passeron 

1983). Zeregin hori gizartearen eliteetako kide diren ikasle gutxi batzuen kasuan 
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bakarrik burutzen du hezkuntza sistemak. Ikasle horiek eskolara ekartzen dituzten 

ohiturak, jarrerak, ezagutza eta oro har, klase ethosa deritzona, erabakigarri izango 

dira euren ibilbide eskolarrean. Horrela, eliteen selekzioan funtsezko dira kapital 

kulturala eta klase ethosa, zeintzuek eliteek hezkuntza sistemarekiko garatzen 

dituzten estrategiak baldintzatzen baitituzte (Bourdieu/Passeron 1973: 30 eta hur). 

 

Eskolaren zeregina ez da agortzen elite horien selekzioan eta birprodukzioan. 

Hezkuntza sistemak betetzen duen batasun kognitiboaren funtzioa ere aipa daiteke, 

sakon-sakonean kultura nagusiaren legitimazioa dakarrena: 

 
"... los esquemas que organizan el pensamiento de una época sólo pueden ser 
comprendidos plenamente por referencia al sistema escolar, único capaz de consagrarlos 
y constituírlos, por el ejercicio, como hábitos de pensamiento comunes a toda una 
generación." (Bourdieu 1983: 24) 

 

Beraz, hezkuntza sistemaren jardunaren gakoa biolentzia kulturalaren 

erabileran datza. Horrek esan gura du edozein kultura akademiko arbitrario dela, 

bere balioa talde nagusien kultura izatetik baitator. Ez dago, ondorioz, kultura 

unibertsalik edota abstrakturik: 

 
"Acceder a la cultura es siempre acceder a una cultura, la de una clase y la de una 
nación." (Ibid.: 36) 

 

Kultura hori gizarte osoari inposatzen zaio balore objektibo bezala, eta sistema 

eskolarrak biolentziara jotzen du forma kultural antagonikoen jarkieraren aurka. 

Alta, biolentzia hori sinbolikoa dela dioskue aipatu egileok, ezen ez du inoiz 

adierazten ezarpenean oinarritua dagoela; aitzitik, eduki edo esanahi jakin batzuk 

legitimotzat agertaraztea lortzen dute. Hortaz, edozein gizartetako egintza 

pedagogikoa objektiboki biolentzia sinbolikoak bermatzen du, kultura arbitrario 

batean oinarritzen delako, kultura horrek euskarri bezala klase edo talde nagusien 

interesak baititu (Bourdieu/Passeron 1981: 44 eta hur.).  
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Harago joanda, hezkuntza sistemaren funtzio ezberdintzalearen gakoa ez datza 

ikasleei helarazten dien kultura motan, baizik eta indarrean jartzen eta legitimatzen 

duen kulturarekiko harremanetan. Hezkuntza sistemak onartzen duen kulturarekiko 

erlazio bakarra familiarizazioaren bitartez jasotakoa da; hots, klase nagusien kultura 

duten familiak inkulkatua dena. 

 
"... el sistema de enseñanza desvela la auténtica verdad de su dependencia respecto a las 
relaciones de clase cuando desvalora las maneras excesivamente escolares de aquellos a 
los que comunica sus maneras, desaprobando de esta forma su propia manera de 
producir las maneras y reconociendo al mismo tiempo su impotencia en afirmar la 
autonomía de un modo propiamente escolar de producción." (Bourdieu/Passeron 
1981: 185) 
 

Ezin dira banatu, orduan, hezkuntza sistemaren edukiak birproduzitu behar 

duen kulturaren ezaugarri espezifikoetatik eta klase nagusien posiziotik. Frantzian, 

esate baterako, burgesia handia izan da, aristokraziaren kultura idealari nolabait 

leial izanik, kultura nagusiari eta hura birsortzeko instituzioei forma berezia eman 

diena; Estatu Batuetan, aldiz, burgesia txikia izan da hasieratik eskolaren eta kultura 

tradizioaren norabidea markatu duena (Ibid.: 187). 

 

Analisiok ukaezineko zorroztasuna erakusten duten arren, marxistek zein 

webertarrek gogorki kritikatuak izan dira. Lehenek, teorilari hauek islatzen duten 

determinismoagatik eta, klaseen arteko gatazkan, kontraesan sozialak areagotzeko 

eskolaren funtzionamenduari uzten dioten espazio murritzagatik.15 Bigarrenen 

artean, aipagarriak dira M. S. Archerren kritikak. Ikerlari horrek, determinismoaz 

gain, darabilten etnozentrismoa leporatzen die, zeren, azaltzen duenez, euren ildo 

teorikoa zeharkatzen duen abiapuntu inplizitua da hezkuntza sistema nazionala 

 
15 Pentsalari marxistek egindako kritikarako, ikus, besteak beste, Carnoy 1985: 31-32 eta Snyders 
1976: 170-171. Beste ikuspegi batetik, alegia, Bourdieuren eta Passeronen ustezko fatalismoaren 
kontra benetako ezagutza zientifikoak ekar lezakeen ahalmenetik abiatuz, ikus daiteke Pérez 1976. 
Hezkuntza sistemak betetzen duen gizartearen birsortze ala eraldatze balizko zereginari buruzko 
eztabaidarako, Mateos 1990: 148 eta hur. kontsulta daiteke.  
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homogeneo dela, alegia, beretsua dela herrialde guztietan, oinarri-oinarrian funtzio 

berberak jokatzen ditu eta. Baina teorilari horiek, hain justu, frantziar estatuaren 

hezkuntza sistemaren ezaugarriak orokortu eta unibertsaldu egiten dituzte, bere 

aburuz. Kulturari ematen dioten garrantziaren eskutik, frantziar hezkuntza sistema 

normaltzat jotzen dutenez gero, beste hezkuntza sistema batzuekin erkaturik 

jardupidean, hornidura ekonomikoetan eta abarrekoetan islatzen dituen diferentziak 

gutxiesten dituzte (Archer 1983). Beharbada gabezia hauetako batzuk hezkuntza 

sistemaren genesiaren azterketaren bitartez konpon zitezkeen, baina hutsune hori 

nabari-nabaria da idazlan hauetan.  

 

Weberren ildo teorikoari gertuago jarraitzen zaio R. Collins. Berarentzat, 

hezkuntzak gehienbat transmititzen duena ez da funtzio ekonomiko espezializatuei 

dagokien ezagutza teknikoa, baizik eta, bereziki, hitz egiteko eta janzteko moduak, 

estatus talde ezberdinei dagozkien era eta gustu estetikoak. Horrekin, hezkuntzak 

talde horien nortasuna definitzen laguntzen du, bertakoak eta kanpokoak bereiziz. 

Hezkuntzaren funtzio kultural hori, hala ere, ez dago lanaren mundutik urruti, 

zeren eta lanpostuen banaketa, batez ere goi mailako eliteetan eta negozioen 

munduan, kultura estilo jakin batzuen araberako selekzioan baitatza. Eskolak, oro 

har, estatus talde boteretsuek sorrarazi ohi dituzte, beren seme-alaben hezkuntza 

esklusiboa helarazteko edota beren kultura baloreekiko begirunea inposatzeko 

asmoz (Collins 1986: 134-137). 

 

Estatu Batuetako hezkuntza sistemaren sortzapen eta garapena marko teoriko 

horretan kokatzen ditu. Aro kolonialetik XIX. mendera bitarte sortu ziren oinarrizko 

eskola publiko eta doakoak, goi eta goi-ertain klaseen ekimenaren eskutik. XIX. 

mendeko hezkuntzaren hedapena deszentralizazio politikoaren gehi orduko Eliza 

diferenteen arteko lehiaren ondorio bezala ulertu behar da, eta jatorri hori dute 

hainbat unibertsitate-ikastetetxek zein eskola katoliko eta protestantek. Baina XIX. 

mendetik aurrera sortzen den hezkuntza sistema publikoa, batez ere, WASP (zuri, 
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anglosaxoi eta protestante) eliteen ekimenen emaitzatzat jotzen du. Arau 

protestanteen eta klase ertainaren balore kultural eta erlijiosoekiko begirunean 

adoktrinatzea zuten helburu, europar langile klase katoliko etorkinari aurrez aurre 

jarrita. Prozesu horren azterketan, hastapenetako eskolatze masiboan 

industrializazioa funtsezkoa izan zela onartzen dio funtzionalismoari, baita M. Katzi 

ere prozesuak hirietako gazteriaren kontrolarekin zerikusi handia eduki zuela. 

WASP eliteen ahaleginak irakaskuntza ertain pribatuan kontzentratu ziren 1880tik 

aurrera, gero eta hedatuago zeuden eskola publikoak elitearen kulturaren kohesioa 

bermatzeko gai ez zirenean. Testuinguru honetan, hots, talde gatazkaren barruan, 

ulertu behar da derrigortasunari buruzko legeria. Horrela, XIX. mendeko oinarrizko 

eta derrigorrezko eskolari, XX. mendeko derrigorrezko irakaskuntza ertaina jarraitu 

zitzaion. Prozesu bera errepikatu zen geroago eta, ordutik aurrera, eliteen hezkuntza 

helburuak unibertsitate irakaskuntzan jarri ziren (Collins 1986: 138 eta 1989: 121-

127). 

 

M. S. Archerrek ere talde elkarrekintza hartzen du hezkuntza sistemen 

jatorriaren azalpenerako, baina, kulturaren ordez, boterea hobesten du talde 

gatazkaren gako bezala. Hortaz, hezkuntzaz ari garelarik, konfliktuaz eta talde 

lehiakideen arteko negoziazioaz hitz egin beharra dago. Zehazkiago esanda,  

 
"...the nature of education is rarely, if ever, the practical realization of an ideal form of 
instruction as envisaged by a particular group. Instead, most of the time most of the 
forms that education takes are the political products of power struggles. They bear the 
marks of concession to allies and compromise with opponents." (Archer 1979: 3) 

 

Abiapuntu horretatik, hezkuntza sistema modernoen azterketari ekiten dio. 

Mota bi nagusitu direla dio: zentralizatuak eta deszentralizatuak, eta izaera hori 

beren garapen historikoaren emaitza da.16 Garapen horren azalpenerako talde nagusi 

 
16 Archerren iritziz, hezkuntza sistema modernoak, zentralizatuak ala deszentralizatuak izanik ere, 
Estatu Hezkuntza Sistema dira, (sarritan izen horri nazional izenlaguna gehitzen dio) sistema mota 
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eta talde aurkari kontzeptuak erabiltzen ditu, eta aldaketaren gakoa hezkuntzaren 

monopolioa duten talde nagusien eta sortzen ari diren talde aurkari berrien arteko 

gatazkan jartzen du. Ikus dezagun prozesu honen laburpena. 

 

Estatu Hezkuntza Sistemak sortu aurretik, hezkuntzaren kudeantza eta jabetza 

ezberdindu ezinak ziren. Hezkuntzaren kontrola, oro har, talde sozial bakar baten 

eskuetan zegoen, eta europar herrialde gehienetan Eliza zen talde hura. Berak 

hezkuntzaren norabidea monopolizatzen zuen eta hezkuntza sistemak, hortaz, 

autonomia murritza zeukan. Hauxe da Erdi Aroko Europan aurkitzen dugun 

eredua, Elizaren nagusitasunak ezaugarritua eta garapen mugatukoa. Hezkuntza 

sistemaren hastapenaren baldintza, bere iritziz, talde korporatibo biren edo bi baino 

gehiagoren arteko gatazka lehiatsua zen; ezin baitzitekeen, bestela, aldaketarik egon. 

Erran nahi baita, aldaketak bakarrik gertatu ahal ziren transformazioari ekiteko 

adinako boterea zuten taldeen helburuak aurretiko jardunarekin bat ez zetozenean 

(Archer 1982: 8). Aldaketa garrantzitsuak inposatu nahi zituzten taldeei ezinezkoa 

suertatzen zitzaien haiei ekitea negoziazio baketsu baten bidez, hezkuntzaren 

ezaugarriak hezkuntzaren monopolioa zuten taldeen beharrizanetara ederto 

egokitzen ziren eta. Talde aurkari horren -edo horien- jarduera mota bikoa izan 

zitekeen: a) ordezkapena (substitution), merkatu lehian oinarritua; edo b) 

murriztapena (restriction), kontrolaren igorpena erdiesteko koertzioaren erabileran 

oinarritua (Archer 1979: 106-114). Kasu bietan, dena den, baitezpadako baldintza 

izaten zen talde nagusien interesak desmaskatu, oposizioa legitimatu eta, azkenik, 

eskainitako alternatiba definitzeko zeregina betetzen zuen hezkuntza ideologia bat 

taxutzea.17 

 
biek komunean dituzten ezaugarriak baitira estatuaren nolabaiteko kontrola eta hezkuntza 
instituzioen elkarrekiko koordinazioa. Ikus Archer 1979: 54. Bestenaz ere, gogoratu atal honen 
hasieran horretaz esandakoa.  
17 Honela sustatzen da, bere ustez, hezkuntza ideologien azterketaren garrantzia: “The analysis of 
educational ideologies is important for two reasons. On the one hand, ideological factors exert an 
independent influence upon educational interaction. As Weber argued, struggle in the realm of ideas 
parallels rather than reflects group conflict and although related to the structured interests of 
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Hezkuntza baliabideen jabetzaren arabera erabakitzen zuen talde aurkariak 

zein bide jarraitu talde nagusiaren monopolioa debaluatzeko helburuaz. Estrategia 

bi zeuden aukeran, baina, normalean, oso talde aurkari gutxik zuten hautatzeko 

askatasuna. Murriztapena aukeratzen zuen estatu makineria legislatiboa nolabait 

eskuragarri zuen taldeak, zeinak, elite politikoaren gutxieneko babesa eduki behar 

izaten baitzuen. Ordezkapena aukeratzeko oinarrizko faktorea, ostera, bitarteko 

ekonomikoen jabetza izaten zen. Lehenengo kasuan, beraz, ordezkapenera jotzea 

errazten zuena botere politikoa izaten zen; bigarrenean, ordea, banaketa 

ekonomikoa. Era hartara, litekeena zen ordezkapenari elite ekonomikoak ekitea, eta 

murriztapenari, berriz, elite politikoak (Archer 1979: 121-123).  

 

Prozesu horren lehen urratsak zailtasun eta oztopoz gainezka egon ziren 

hezkuntza boterea lortu nahi zuten eliteentzat. Zentzu horretan, behin eta berriz 

azpimarratzen du Archerrek azken emaitzek ez zutela islatzen talde bakar baten 

hezkuntza proiektua; aitzitik, neurri handi batean, gertatutakoa desiatu gabeko 

ondoriotzat jo behar da, gatazkan zehar talde guztiek zerbait galdu behar zuten eta 

(Archer 1982: 57). 

 

Horrela, eliteek murriztapenari ekin dioten lekuetan, nahiz eta talde aurkariak 

arrakasta eduki, baliabide berriak eskuratu arte hezkuntza ez da automatikoki 

gobernuan integratu. Hortaz, murriztu eta, aldi berean, ordezkatu behar horrek 

marrazten digu Estatu Hezkuntza Sistemen sorreraren prozesua. Dena dela, talde 

aurkaria eta elite politikoa pareko direnean, baliabiderik ezak ez du ordezkapena 

oztopatzen, zeren talde honen abantaila, hain justu, lege makineria zentrala erabili 

 
participants, contributes something of its own to determining the outcome between them. (...). On the 
other hand, educational ideologies are vital to the understanding of educational change. The precise 
definition of instruction advocated by a group cannot be derived directly from its interests. These 
interests do not dictate the content of the ideology adopted, (...), nor within it the exact nature of the 
blue-print advanced (...).” (Archer 1979: 115) 
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ahal izatea da, hezkuntza publikoaren finantzazioa eratzeko. Egoera horretan 

gertatzen dena ez da hezkuntzaren integrazio hutsa, Estatu Hezkuntza Nazionalaren 

sorrera baizik, non, lehenengo aldiz, baliabide publikoak mobilizatzen baitira 

hezkuntzaren finantzaziorako. Eta, estreinakoz ere, hezkuntzaren jabetza eta 

kontrola banatu egiten dira. Talde aurkariak, beraz, atxikimendu politikoa bilatu 

beharko du maila handiko hezkuntza inbertsioei ekiteko: jabetzarik gabeko 

kontrolaren ordaina da hau (Archer 1979: 145-151).  

 

Ordezkapenaren estrategia aurrera eraman zutenak, bestalde, ez ziren beti gai 

izan talde nagusi zaharra hezkuntza merkatutik baztertzeko. Horrez gain, 

saihestezineko beste talde batzuen partaidetzak ere problemak ekar ziezazkiekeen 

bai talde nagusiari eta baita aitzindari zen talde aurkariari ere. Gatazka korapilatu 

egin zitekeen lokagune batera heldu arte, ezen hezkuntzarako mobiliza zitezkeen 

baliabideak mugatuak ziren, eta konfliktuak luzaroan iraun zezakeen. Geraldi horri 

estatuaren interbentzioak ematen zion amaiera, alderdi bakoitzak haren partaidetza 

eskatzen baitzuen bere mesedean. Elite politikoarekiko harremanetan zeuden 

taldeak izaten ziren, logikoki, babes legalaren bila sutsuen aritzen zirenak. Holako 

kasuetan, dio Archerrek, estatu hezkuntza sistema baten sorrerak ez du jatorria talde 

nagusiaren edota talde aurkarien interesetan; aitzitik, beraiek guztiek sorrarazitako 

eta desiatu gabeko ondorioa dugu, denak aritzen baitira estatuaren babesaren bila 

beraien helburuen defentsan, eta prozesu honetan independentzia graduren bat 

galdu behar izaten dute. Ordezkapenean jatorria duten Estatu Hezkuntza Sistemak, 

hortaz, lehiakide ziren sare pribatuen arteko hezkuntza gatazka instituzionalizatuen 

ondorio direla esan daiteke (1979: 157 eta hur.). 

 

Beraz, XIX. mendetik aurrera sortu diren Estatu Hezkuntza Sistemek, aurreko 

hezkuntza sistemekin alderatuz, funtsezko aldaketa bat islatzen dute: hezkuntzak 

monointegrazio izaera galtzen du; alegia, ez da talde bakar baten monopolio. Aitzitik, 

eredu bi jarraitu ditu: erdigune politikoan integratu da ala gizarte instituzio ugarik 
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hartu dute hezkuntzaren ardura, eta jite diferente hori eliteek aukeratutako 

estrategiarekin zorretan egon da. Estatu hezkuntza sistema modernoen integrazio 

mota horiek honako lau aldaeren graduaren arabera neur daitezke: 

 
".. unification(development of a national framework of educational administration), 
systematization (transition from the summativity of parts to a coordinated whole), 
differentiation (separation from other parts of society), and 
specialization(diversification of educational inputs, processes and outputs)." (Archer 
1983: 212) 

 

Egungo estatu hezkuntza sistema deszentralizatuetan, horrela, diferentziazioa 

eta espezializazioa nagusitzen dira. Hauek dira Britainia Handiaren, Estatu Batuen 

edo Danimarkaren kasuak. Baterakuntza eta sistematizazioa nagusitzen direnekoak 

estatu hezkuntza sistema zentralizatuak dira, ordea. Hemen Frantzia, Soviet 

Batasuna ohia eta Japoniako hezkuntza sistemak kokatzen ditu 

 

A. de Swaanek, bestaldetik, Archerren tesiak hobesten ditu, Estatu Hezkuntza 

Sistemaren jatorriaren azalpenari ikuspegi liberalak, funtzionalistak zein marxistak 

emandakoen gainetik, eta XIX. mendetik aurrera indartzen den hizkuntza 

baterakuntzaren testuinguruan ipintzen du prozesua. Baina, Archerrek ez bezala, 

Europako hainbat herrialdetan, fenomeno unibertsala eta oso antzerakoa izan dela 

dio. Herrialde horietan, eskolak berebiziko zeregina bete zuen biztanleriaren 

homogeneotasun kulturalean, eta prozesu hori bultzatu zutenak elite 

metropolitanoak izan ziren, derrigorrezkoa baitzitzaien bilatzen zituzten 

merkatuaren hedapenerako eta estatu burokraziaren finkapenerako (de Swaan 1992: 

102). 

 

XVIII. mende amaierara arte hezkuntzaren monopolioa eduki zuten Eliza 

diferenteak hari eusteko lehia bizian jarri ziren eta, prozesu hartan, bat egin zuten 
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nekazal eliteekin, elite metropolitanoen kontra. Hezkuntzari begira, hiru estrategia 

mota ezberdintzen ditu de Swaanek Elizaren jokaeran:  

 

a) Bere posizioa monopolioari eusteko adinakotzat jotzen bazuen, lehentasuna 

monopolioaren iraupena izaten zen. Hartarako, estatuaren babesa behar izaten zen, 

eta Elizak estrategia maximalistari ekiten zion; hau da, haur guztien derrigorrezko 

hezkuntzarako monopolioa, Elizak kontrolatua eta estatuak babestua. Herbehereak 

hementxe kokatu beharko genituzke. 

 

 b) Estatuaren babesik ez baldin bazuen monopolioaren iraupenerako, 

oinarrizko hezkuntzak ordura arte trinko ziren sare lokalak apurtu ahal zituen, eta, 

ondorioz, bertako apaizgoaren bitartekaritza funtzioaren monopolioarekin amaitu, 

eta beste Eliza batzuei edota hezitzaile laikoei proselitismoa ahalbidetu. Kasu 

horretan, Elizak estrategia minimalistari ekiten zion; alegia, estatuak ez zuen 

hezkuntzan parterik hartu behar, eta bere konfiantza osoa jarri behar zuen elite 

lokalen gaitasunean. Hauxe litzateke Iraultza osteko Frantziaren kasua.  

 

c) Eliza minoritarioak bigarren estrategia horren alde egiten saiatzen ziren, 

baina hauetako batzuek estatuaren babesa eskatzen zuten eta, hartara, estrategia 

pluralista gertatzen zen, non estatuak sinesmen erlijioso ugarik kontrolaturiko 

hezkuntza babesten baitzuen, diru laguntzen nolabaiteko arauketa baten barruan. 

Eredu hau Ingalaterrari18 dagokio (de Swaan 1992: 103-104, eta 113-121).  

 

 
18 Liburuaren atal honen izenburuaren arabera, Britainia Handiaz hitz egingo duela dirudien arren, 
de Swaanen azterketa Ingalaterrara mugatzen da (ik. 1992: 124-131). Hain zuzen ere, hezkuntza 
sistemaren jatorriari begira, Eskozia eta Ingalaterra eredu ezberdintzat jo behar direla diote beste 
batzuek, beherago ikusiko dugunez (ik. 2.3.2.1). 
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Horrenbestez, mende oso baten zehar garatutako gatazkaren ostean, autonomia 

lokala eta tokian tokiko idiosinkrasiak baztertuak geratu ziren, eta curriculum 

nazional eta estandarra nagusitu zen.  

 
"La batalla librada entre las élites locales tradicionales y las metropolitanas, alineadas 
alrededor de un Estado centralista, se libró en términos de control confesional versus 
laico, es decir, como un conflicto sobre religión(...). El resultado fue la introducción de 
un sistema nacional de educación elemental obligatoria, en el que todos los niños 
adquirían los conocimientos básicos para comunicarse en un código estándar válido en 
todo el país. Aprendían pues a hablar, leer y escribir la lengua nacional, a manejar los 
principios básicos de la aritmética, y a comprender los conceptos del espacio y el tiempo 
en términos de geografía e historia nacionales." (de Swaan 1992: 140) 

 

Beraz, de Swaanek eliteen interes espezifikoak testuinguru zabalago batean 

kokatzen ditu, alegia, homogeneotasun kulturalaren bilaketan. Elizaren aurka, 

gizarte modernoaren funtsezko ezaugarri diren Nazio-Estatuaren eta merkatu 

kapitalistaren interes beretsuetan bat datozen elite metropolitanoek protagonismo 

nabarmena dute analisi mota honetan. Badirudi, hortaz, prozesu sozial bi hauen eta 

elite metropolitanoen arteko afinitate elektiboa gauzatu zela, M. Weberren 

terminologia erabiliz. Gure ustez, azterketa ildo honi soma dakiokeen akatsa da 

Nazio-Estatuaren osaketa prozesuari merezi duen garrantzirik eman ez izana. 

Guztiz presente dagoen aldaera izanik, azaldu barik geratzen da, prozesuaren gakoa 

homogeneotasunaren aldeko mugimendu orokorrean nolabait urtua, eta, funtsean, 

eliteen interes ekonomiko eta politikoetara mugatuta. 

 

Archerren tesietara itzuliz, bere ildo teorikoaren distirapenak eta dakarren lan 

enpiriko eskergak ezin izan dute, jasotako goraipamen guztiekin batera, kritikarik 

saihestu. R. A. Andersonek mota bikoak egiten dizkio. Lehena, erabiltzen dituen 

talde eta sistema kontzeptuei dagokie. Kasu bietan zehaztasunik eza leporatzen dio 

Archerri. Taldea Elizaz zein monarkiaz hitz egiteko erabiltzen du, klase sozialak, 

interes ekonomikoko taldeak edota elite politikoak zaku berean sartuz, eta errealitate 

sozialaren konplexutasuna sinplifikatuz. Eta sistema kontzeptuari antzekoa gertatzen 
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zaio: batzuetan, herrialde bateko hezkuntza instituzio guztiak hartzen ditu; 

besteetan, aldiz, estatuarekiko harremanetan daudenak baino ez (Anderson 1986: 

151-152). Bigarren kritika mota garrantzitsuagoa da, gure ustez. Andersonen 

arabera, Archerren talde gatazka ereduaren azpian Eliza eta estatu sekularraren 

arteko gatazka ezaguna dago, eta hori ere modu zurrun batez aurkeztua, zeren 

sekularizazioa aldaera independente bezala erabili behar da Estatu Hezkuntza 

Sistemen jatorriaren analisian. Hain zuzen ere, erlijioarekiko areriotasunak -

Ilustraziotik datorren indar boteretsuak- herrialde batzuetan gatazka politikoekin 

bat egin zuen, Elizaren kaltean: hauxe litzateke Frantziaren kasua. Ingalaterran, 

aldiz, areriotasun hori bigunagoa izan zen, eta bertako Elizak gainerako gutxiengo 

erlijiosoen kontra borrokatu behar izan zuen. Azken horiek neutraltasun erlijiosoa 

berma zezala eskatu zioten estatuari, eta nolabaiteko konpromiso batera heldu ziren, 

horrela. Eta Eskozian, azkenik, Eliza eta Hezkuntza Sistemaren garapenaren arteko 

asoziazioak nolabaiteko elkarkidetza ekarri zuen Eliza eta estatuaren artean. Beraz, 

ondorioztatzen du ikerlari honek, malgutasun falta egotzi behar zaio Archerren 

eredu bikoitzari: a) goi eta klase ertainen baitan gertatutako aldaketen eta gatazken 

konplexutasun historikoen ulermenean, ezin baitira istilu erlijioso hutsetara mugatu; 

eta b) estatuak berak jokatu zuen funtzioaren azterketarik ezean (Ibid.: 156-159).  

 

Beste ildo batetik doaz J. E. Craigen kritikak, zeintzuak mota bikoak ere baitira. 

Lehendabizikoa da kontuan ez hartzea hezkuntza sistemaren garapenerako 

garrantzizkoa izan den norbanakoaren egintza. Archerren analisietan, dio Craigek, 

egintza bakarrik da esanguratsua eratutako taldearen emaitza den neurrian; baina 

antolatu gabeko norbanakoek ere -ikasleek, gurasoek, eta irakasleek- euren 

helburuak erantsi nahi izan dizkiote hezkuntza sistemari, eta hezkuntzaren 

norabidean eragina eduki ahal izan dute, hezkuntza sistemaren kontrolik eskuratu 

ez arren. Bigarren kritika tokian tokiko berezitasun historikoetan murgiltzea da eta, 

ondorioz, hezkuntza sistemek adierazten duten orokortze prozesuari arreta txikiegia 

ematea. Craigen arabera, hezkuntza sistemaren garapenean herrialde bakoitzeko 
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talde egiturak eduki duen garrantzia onartu behar den arren, ikertze lerro horrek ez 

du agortzen orokortasunerako joera, zeren hezkuntza sistemaren sorrera eta garapen 

prozesua ez da izan Archerrek adierazi bezain idiosinkrasikoa (Craig 1981: 201-203). 

 

Andersonen kritiken ildo beretik doaz, neurri handi batean, A. Greenen 

hausnarketak, eta, halaber, Craigek adierazitako azken ideia horrekin ere bat egiten 

du. Greenek, lehenengo eta behin, ahul deritzo Archerren teoriaren muina den 

Estatu Hezkuntza Sistemen sorrerarako ordezkapen eta murriztapen ereduen arteko 

banaketari. Izan ere, haren iritziz, murriztapenean oinarritutako eredua hezkuntza 

sistemen bilakaeraren eredu tipikotzat jo behar da: horren barruan, Frantzia, 

Alemania eta Herbehereak leudeke, kasu; eta Ingalaterrarako erabiltzen duen 

ordezkapen eredua salbuespena besterik ez litzateke (Green 1990: 73). 

 

Baina, analizatzen dituen herrialdeetako estatuen teoria konparatiboa falta du 

bereziki, eta hortxe datza punturik ahulena. Hain zuzen ere, ez du uste Ingalaterrako 

edo Frantziako talde aurkariek zeukaten botere politiko edo ekonomikoaren maila 

diferenteak azaltzen duenik ordezkapen ala murriztapen estrategia aukeratu izana. 

Erantzuna, bere iritziz, burgesia bi horiek estatuari begira zuten jokaeran datza, 

dudarik gabe. Frantziakoarentzat, bada, hezkuntza aldaketak estatu legislazioa eta, 

oro har, estatuaren kontrola bermatzen zion bitartean, Ingalaterrako burgesiak 

estatua tirania guztien iturri bezala ikusten zuen. Honako hau baiezten du azken 

kasurako:  

 
"It was not so much that middle class lacked the power to instigate reforms through the 
state, although in the early period they might have found it difficult; it was that they did 
not want to." (Green 1990:75) 

 

Funtsezko hutsune bat atzematen die Archerren tesiei, alegia, hezkuntza 

aldaketaren norabidea herrialde bakoitzeko talde gatazkan huts-hutsean 
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oinarritzean erabat ahazten dituela, batetik, estatuaren zeregina eta, bestetik, gizarte 

zibilaren baitan gara zitekezkeen klase harremanen eragina. 

 

Badirudi, hortaz, taldeen arteko interes kontrajarrien aurkamendu hutsetik 

harago joan beharra dagoela hezkuntza sistemaren sorkuntzaren zergatiaz 

hausnartzean. Horrekin ez dugu esan gura ikusitako ekarpenak alboratu 

beharrekoak direnik. Dudarik ez dago talde gatazkaren abiapuntua guztiz 

emankorra dela Estatu Hezkuntza Sistemek herrialde diferentetan jaso dituzten 

ezaugarriak ulertzeko.19 Berdin gertatzen da Elizaren zereginaz eta 

sekularizazioaren eraginaz ari bagara, horiek ere hezkuntza sistemak harturiko 

ibilbidearen gorabeherak azaltzeko gako anitz eskaintzen baitizkigute, zenbait 

kasutan gutxienez. Baina tokian tokiko diferentziez gain, Estatu Hezkuntza Sistemen 

sortzapen eta garapena testuinguru zabalagoan jarri behar direlakoan gaude, 

prozesu horrek islatzen duen antzekotasunaz jabetu ahal izateko. Zaila da azaltzea, 

bestela, zergatik bihurtzen den hezkuntza non-nahi talde sozialen arteko gatazka 

eremu pribilegiatua. Testuinguru zabalago hori, nola edo hala, gorago ikusitako 

azalpen batzuetan iradoki da; alegia, Nazio-Estatuaren sorrera eta eraketa politiko 

berri horrek dakarren nazio ideia berrian. Ondoko azpiatalean, beraz, hezkuntza 

sistemaren sorrera eta garapena nazionalismoarekin harremanetan jarrita aztertuko 

ditugu. Lehendabizi, Nazio-Estatuak bultzatutako nazionalismoarekin, eta, segituan, 

nazionalismo horren lehiakide bihurtzen den estaturik gabeko nazionalismoarekin 

batera. 

 
19 Hain zuzen ere, segituan ikusiko dugun beste teorizazio multzoan arreta berezia jasotzen du 
Archerrek zabaldutako ikertze lerroak. Bestenaz ere, guri dagokigularik, egile horrek adierazitako 
zenbait ideiaz baliatuko gara estaturik gabeko nazionalismoaren eta hezkuntzaren arteko 
harremanez hausnartzean.  
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2.3.- NAZIO-ESTATUKO HERRITARRAK EGINEZ 

 

XIX. mendeaz haurraren mendea eta, halaber, nazionalismoaren garaia izan 

dela esan ohi da. Itxuraz harremanik ez duten izenburu bi hauek erabat loturik doaz, 

ezen mende horretan zehar hedatu zen eskola estatu eskola eta beronek helarazitako 

hezkuntza nazio hezkuntza bihurtu ziren. Hau da, estraineko aldiz, hezkuntza denon 

arazotzat jo zen (eta, hedapenez, nazioaren arazotzat) eta, hortaz, estatuari ezagutu 

zitzaion hezkuntzarekiko autoritate nagusia edukitzea, gainerako talde sozialen 

gainetik; eta, bestalde, haurra, zaindu eta defendatu beharreko ondare publiko ere 

bilakatu zen. Hain izan zen handia aldaketa sozial horren indarra, non egungo 

gizarteetan, oraindik ere, hainbatek bat egingo bailuke orain mende bi jaulkitako 

berba hauekin: 

 
"Sostengo el derecho a exigir para la Nación una educación que dependa únicamente del 
Estado; porque a él le incumbe esencialmente, porque cada nación tiene el derecho 
inalienable e imprescriptible de instruir a sus habitantes, y, por último, porque los hijos 
del Estado deben ser educados por miembros del Estado." 20 
 

Nazionalismoaren ikertzaileen artean ohikoa da hezkuntza nazionalismoarekin 

harremanetan aztertzea eta, zehazkiago, Nazio-Estatuaren nazionalismoaren 

finkapenean jokatu duen zeregina azaltzea. Logikoa litzateke, Hezkuntzaren 

Soziologiatik abiatuta, Estatu Hezkuntza Sistemek bete zuten -eta betetzen duten- 

paper horretaz azterketa espezializatuagoak egotea, harreman horren nolakotasuna 

ezaugarritzeko asmoz. Besterik jazotzen da, ordea, zeren aurreko atalaren hasieran 

aipatzen genuen Hezkuntza Sistemei buruzko azterketa historiko-konparatiboen 

urritasuna areagotu egiten da Hezkuntza Sistema nazionalismoarekin harremanetan 

jartzen duten idazlanen kopuruari begiratzen badiogu.  

 

 
20 La Chalotais, Essay on national education, in F. de la Fontanerie (bil.) 1932: French liberalism and 
education in the eighteenth century, New York: McGraw Hill, 52-53. orr., aipatua in Bendix 1974: 93.  
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Arlo horretan sakondu duten ikertze ildo bi aipatu behar dira. Alde batetik, 

ikerlari neomarxistek estatua eta berarekin batera datorren nazio ideian hezkuntzak 

duen zeregina aztertu dute, betiere gizarte modernoa ezaugarritzen duten indar 

harremanen egoera berriaren testuinguruan. Bestetik, norbanakoa integratzeko era 

berrien testuinguruan, Nazio-Estatuak egin eta egiten duen hezkuntzaren erabilerari 

buruzko ekarpenak egin ditu beste egile multzo batek, Hedapen ideologikoaren teorilari 

deituak izan direnak.21 Ikus ditzagun banan-banan. 

 

 

2.3.1.- Nazio-Estatua, hegemonia eta hezkuntza 

 

A. Gramsciren hegemonia kontzeptutik abiatu dira ikerlari neomarxistak 

estatuak hezkuntzaren esparruan betetzen duen funtzioaz mintzatzeko. Hegemonia 

arau eta balore burgesen nagusitasunean datza, eta prozesu aldakorra da, zeinarekin 

adierazi gura baita klase eta talde nagusiak etengabe saiatzen direla kontsentsua 

lortzen, derrigorrezkoa baitzaie gobernatu ahal izateko. Gakoa, beraz, gizarte 

zibilaren kontsentsuaren irabazpenean datza, betiere kontuan harturik mota 

guztietako antagonismoak agortu ezinak direla. Estatuak, bere legitimitateari 

eusteko, bertan parte hartzen duten talde aliatuen zein aurkarien interesak integratu 

behar ditu, nola edo hala. Horrek esan nahi du konpromiso eta gatazka prozesu 

amaigabea garatzen dela, eta emaitza ez dela inoiz izango talde nagusien edota 

ekonomia mota baten interesen isla hutsa. Estatuaren helmuga, argiro, klase 

menderatuen atxikimendua lortzea izaten da, klase nagusien interesen irakurketa 

berri bat eginez; alegia, interes komunari dagozkiola agertaraziz. Eta eskolak 

berebiziko garrantzia dauka prozesu horretan; batik bat, estatuak jaulkitako 

diskurtso ideologikoaren parte bilakatzen baita.22  

 
21 Izen hori M. S. Archerri hartu diogu. Ik. Archer 1982: 4. 
22 Ikus Apple 1987: 44-45; Carnoy 1985: 14-15; eta Green 1990: 81-96.  

 



122 Euskal nazionalismoa eta hezkuntza publikoa: ikastolen publifikazioa 
 
 

 
 

Horixe da idazlan honen zehar sarritan aipatu dugun A. Greenen 

planteamenduaren ardatz nagusia. Haren ustez, hezkuntza sistema publikoen 

garapena estatuaren eraikuntza prozesuarekiko harremanetan bakarrik uler daiteke. 

Prozesu horrek ez du soilki islatzen gobernu aparatu administratibo eta politikoaren 

finkapena -arlo publikoa osatzen duena-, baizik eta, halaber, estatuaren boterea 

legitimatzen duten ideologia eta uste kolektiboen osaketa ere, eta berauekin batera 

datozen naziotasuna eta nazio izaera (1990: 76 eta hur.). Horrela, XIX. mendean 

sortutako hezkuntza publikoa aurretiko irakaskuntza formen partikularismo estua 

gainditzeko taxutu zen, batik bat, eta funtzio argia eduki zuen: orduko klase 

nagusien araberako nazio interesaren zerbitzutan aritzea, eta eraketa sozial berriaren 

funtsezko zutabe bilakatu zen, orduan. Horrelako hezkuntza estatuaren ardura izan 

behar zen derrigor, eta azken batez, estatuaren instituzioa. Zehazkiago esanda, 

 
 "The nineteenth-century education system came to assume a primary responsibility for 
the moral, cultural and political development of the nation. It became the secular 
church. It was variously called upon to assimilate inmigrant cultures, to promote 
established religious doctrines, to spread the standard form of the appointed national 
language, to forge a national identity and a national culture, to generalize new habits of 
routine and rational calculation, to encourage patriotic values, to inculcate moral 
disciplines, and, above all, to indoctrinate in the political and economic creeds of the 
dominant classes. It helped construct the very subjectivities of citizenship, justifying the 
ways of the state to the people and the duties of the people to the state. " (Green 1990: 
80) 

 

R. A. Andersonek, ildo beretik, adierazten du hezkuntza mota berri hori Nazio-

Estatuaren sorreraren fazeta bat izan zela, apur bat beherago aztertuko dugun beste 

faktore bat gehituz, hots, gainerako estatuen arteko harremanetan funtsezko tresna 

izana: 

 
"The central organization of education was only one facet of the rise of the nation state, 
for which it became increasingly a means to promote political socialization, national 
conciousness, and social discipline: to satisfy or divert mass movements for political and 
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intelectuall emancipation; and to strenthen each nation's position in the territorial and 
economic rivalries of the late nineteenth century." (Anderson 1986: 156) 

 

Ikuspegi horren arabera, hezkuntza aurpegi biko prozesua izan da. Batetik, 

arrazionalismoaren eskutik datorren heinean, askatasunaren eroaletzat hartua izan 

da, eta eskolak berak zein bere inguruan garatzen diren ideologiek diskurtso hori 

landu dute. Baina oso bestelakoak dira hezkuntzari buruzko diskurtsoak eta 

benetako jarduera, ezen oinarri-oinarrian dagoen ardatza hezkuntzak ezberdintasun 

sozialean betetzen duen funtzioa da. Hauxe da, hain zuzen ere, hezkuntzaren beste 

aurpegia: klase nagusien baloreetan oinarritutako sozializazio politikoa. Ideologia 

eta praktikaren arteko eten hori dela medio, ildo teoriko horrek hezkuntzari esker 

erdiesten den kontrol soziala nabarmentzen du. Horrenbestez, estatuak -eta beraren 

boterea daukaten klase nagusiek- hezkuntza orokortua bultzatzen dute herri klaseen 

konformitatea eragiten duen neurrian. Hortaz, ezkutuko funtzioak azpimarratu 

behar dira: klase nagusien interesen legitimazioa; bestela esanda, kontsentsuaren 

irabazpena Nazio-Estatuaren erronka berriei aurre egiteko. 

 

Dudarik ez dago hezkuntzak jokatu eta jokatzen dituen funtzio horietaz, baina 

hedapen ideologikoaren teorilari izenpean jarri dugun ikerlari multzoak adierazitako 

ildotik, honaino aztertutako ikuspegi batzuetan, gehiegizko protagonismoa ematen 

zaio modernitatearen alderdi bakar bati, ezberdintasunari, alegia. Hezkuntza 

sistema gizarte modernoak barnehartzen dituen arloetako bat dela esanik geratu da 

dagoeneko, baita gizarte modernoaren eraikuntzan indar diferentziatzaileek parte 

hartu dutela ere, lanaren banaketan islatzen direnak, batik bat. Baina, horiekin 

batera, indar integratzaileek ere ukaezineko eragina eduki dute. Horrela, 

espezializazio eta zatiketarekin batera, identitate komunari buruzko baieztapen 

tinkoak egin dira.23 Zentzu horretan, instituzio desberdintzaileak eta integratzaileak 

 
23 Gorago azaldu dugunez, hezkuntzaren soziologoek klase sozialetan edota talde kulturan 
oinarritutako bereizketak azpimarratu ohi dituzte hezkuntza sistema modernoaren ondorio gisa, 
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marko kultural beraren osagaitzat jo behar direla diote, ezen Erdi Arotik hona garatu 

den ezberdintasun politiko eta ekonomikoaren oinarri legala zutabe ideologiko 

integratzaileen gainean eraiki da. Horien baitan garatu dira norbanakoaren doktrina 

unibertsala eta berdintasunaren aldeko deiak. Aldarrikapen ideologiko horiek eta 

berorietan oinarritutako instituzioak ez dira mistifikazio huts; bene-benetako eragina 

eduki dute, ordea. Norbanakoen arteko berdintasuna gizarte modernoetako mito 

huts jo daiteke, beste batzuen antzera, baina ez da mito horretan sinetsi behar uste 

horrek hainbat gizarte instituziotan eragin dituen egiazko ondorioez ohartzeko.24 

 

Horrela, C. Durand-Prinborgnek dioenez, 70eko hamarkadatik hona hainbat 

ikerketa soziologikok eskolaren jarduna era askotako ezberdintasunetan oinarritua 

dagoela frogatu duten arren (alegia, esana eta egindakoa ez datozela bat), gizartearen 

demokratizazioan hezkuntzak bete behar duen paperari buruzko deiek eta beraren 

inguruko idealek ez dute indarrik galdu. Era berean, nahiz eta mendebaldeko 

gizarteetan -batik bat azken urteotan- aniztasunaren defentsaren beharra 

azpimarratzen den, eskolari ematen zaion integrazio funtzioak guztiz tinko darrai, 

eta funtzio hori hark helarazitako unibertsaltasunaren mezuaren bidez gorpuzten da 

(Durand-Prinborgne 1992: 61-63). 

 

Hezkuntza sistema modernoen jatorria eta garapena indar integratzaile 

hauekin batez ere jarri behar da harremanetan. Hezkuntzak jokatu dituen funtzio 

diferentziatzailea, legitimatzailea eta kontrol sozialaren bermearena nabarmentzeak 

 
baina, azkenaldi honetan, genero kategoria ere erabiltzen da, beste batzuekin batera, hezkuntzak 
eragin dituen diferentziazioen azalpenerako irizpide bezala (ikus, adibidez, Apple 1996). Ikuspegi 
feministak, konparazionera, hezkuntza orokortuaren alderdi maskulinoa nabarmentzen du, nondik 
bailetozke emakumezkoen eta gizonezkoen artean bultzatzen diren hezkuntza praktika ezberdinak. 
F. O. Ramirezen eta Y. K. Charen iritziz, ostera, Mendebaldeko gizarteetako hezkuntzak kontrako 
joera azaldu du, eta diferentziazioak mantentzen diren arren, ez da zilegitzat jotzen generoan 
sustatzea. Balizko ezberdintasunen kontrako diskurtsoak, horrela, giza sozializazioaren eta 
herritarren eskubideen testuinguruan kokatzea hobesten du. Ikus Ramirez/Cha 1990. 
24 Ideia hauen garapenerako ikus, bereziki, Boli/Ramirez/Meyer 1985 eta Ramirez/Boli 1987. Ikus 
ere 1.1.1. 
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ez du agortzen hezkuntza sistema modernoen kualitatea. Izan ere, ordena sozialari 

buruzko arazorik egon denean, sistemak ez du hezkuntzan jarri konfiantzarik, 

errepresio hutsean baizik. Berriro esanda, ezaugarri horiek, egiazkoak izanik ere, ez 

dira ez bakarrak ezta funtsezkoenak ere, ezen  

 
“The emerging systems of mass schooling were expected not only to preserve the social 
order but also to create the new national society, that is, to make progress possible. 
The latter was expected to be accomplished via the production of the new man." 
(Ramirez/Boli 1987: 11) 

 

Beraz, hezkuntza orokortuarekin batera datorrena ez da diferentziazioa per se, 

indibidualismo unibertsalista baizik. Merezi du ohartaraztea, egileek beraiek 

adierazten duten ildoari jarraituz, indibidualismo unibertsalista hori gizarte 

nazionalean -Nazio-Estatuak zehaztuan, alegia- sortu dela. Aurrerago ikusi dugu (ik. 

1.1.2) antzinako loturak ezabatzean, Nazio-Estatuaren sorrerarako ezinbestekoa izan 

dela nazio komunitate ideia. Nazio-Estatuak, gizakiak norbanako legez sailkatu eta 

gero, nazio ideiaren bidez ekin dio integrazio politiko berriari.  

 

 

2.3.2.- Nazio-Estatua, sozializazioa eta integrazio politikoa 

 

Hezkuntza Sistemaren sorrera eta garapena, beraz, batez ere prozesu 

integratzaileekin ipini behar dira harremanetan. Prozesuok Mendebaldean garatu 

ziren pentsamoldeetan dute isla. Bost dira, F. O. Ramirezen eta J. Boliren arabera 

(1987: 10) hezkuntzari buruzko ikuspegi berria eragin zuten ideia nagusiak: 

 

1. Norbanakoaren mitoa. Gizakia gizarte egintzaren iturri nagusi bilakatzen da, 

baita goreneko balio ere. Alboratuak geratzen dira antzinako gizartean indarrean 

zeuden lotura nagusiak: erlijioa, klana, erregioa... 
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2. Nazioa norbanakoen batura da, eta ez dago errege edo familia nagusi batekin 

identifikatua. 

 

3. Nazioaren garapena norbanakoaren garapenak baldintzaturik dago, eta zin-

zinez uste da amaigabeko aurrerapena posible dela.  

 

4. Norbanakoaren garapena, beste alde batetik, haurtzaroaren garapenak 

baldintzatzen du, eta gizartea behartua dago prozesu honetan parte hartzera.  

 

5. Nazioaren aurrerapena haurraren hezkuntzarekiko harreman estuetan dago, 

eta haurren prestakuntza, hortaz, nazio interesekoa bilakatzen da. 

 

Logikoa denez, kidetasun indibidualaren inguruan eraikitako gizarte berri 

horretan, erabakigarri bihurtu ziren sozializazioaren teoriak. Sozializazio deliberatu 

hori funtsezkoa zen gizarteak erdietsi beharreko helburuak norbanakoek bertute 

egokiak barneratuz gero bakarrik lor zitezkeen eta.25 Nazioaren ongizatea nazioko 

umeen izaerak baldintzatua zegoela uste zenez, estatua derrigortuta egon zen 

funtzio garrantzitsu bat betetzera haurren sozializazioan, eta, jarduera haren bidez, 

nazio eraikuntza, herritartasunaren garapena eta masen homogeneotzea bermatu 

zituen (Ramirez/Boli 1987: 11). 

 

Beherago ikusiko dugunez, Mendebaldeko Nazio-Estatu guztiek ez zuten 

modu berean bete zeregin hura, baina oinarri ideologiko haietan sustaturik eraiki 

dira Hezkuntza Sistema modernoak munduan zehar. Aipagarriak dira, hortaz, gaur 

 
25 Estatuak herritarren sozializazioan bete beharreko funtzioaz J. J. Rousseauk esandakoa azalduta 
utzi dugu aurreko atalean (1.1.1.2). Berarentzat, estatuaren ongitasuna herritarren abertzaletasunean 
datza, eta azken hau heziketaren bidez bakarrik lan daiteke (Kohn 1984: 219). Gogoratu behar da, 
halaber, nazioen osaketa sozializazio politiko programa indartsu baten emaitza dela, eta bitarteko nagusia 
masa hezkuntza sistema izaten dela (ikus Smith 1991: 61. Horretaz guztiaz goragoegin dugu gogoeta 
(ik. 1.1.2). 
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egun hezkuntza sistema horiek betetzen dituzten ezaugarri komunak (Boli/ 

Ramirez/ Meyer 1985: 148-149):  

 

a) Unibertsalak, estandarizatuak eta arrazionalizatuak dira. 

 

b) Homogeneo dira beren helburuetan eta, ondorioz, uniformitate gradu 

handia erakusten dute eraketa mailan. 

 

c) Norbanakoaren sozializazioa burutzeko gaitasuna ezagutzen zaie eta 

gizarteko kide indibidualen ahalmenak eta ardura goraipatzen dituzte. 

 

Esan bezala, oinarri-oinarrizko unibertsaltasun horrek ezin du ukatu 

Mendebaldeko munduan hezkuntza sistema modernoek ibilbide diferenterik 

eraman izana. Atal honetan honaino azaldutako zenbait ikuspegi teorikoren haria 

berreskuratuz, badirudi Mendebaldeko gizarteetan ibilbide bikoitza soma daitekeela 

hezkuntza sistemaren jatorri eta garapenean. Lehena, eraketa politiko 

deszentralizatuetan sortzen denari legokioke, eta bigarrena, aldiz, zentralizazio 

politiko zurrunari dagokiona litzateke, biek helburu berbera eduki bazuten ere, 

ikusiko dugun legez. 

 

Norbanakoaren sozializazioari ematen zaion garrantzia, hezkuntza nazio 

interesekoa bihurtzea eta estatuak prozesu horretan beteriko papera dira aztertu 

behar diren hiru fenomenoak. Lehenengo biak Mendebalde osoan bete ziren, nola 

edo hala, baina ez hirugarrena, alegia, estatuaren inplikazio mailari dagokiona, eta 

horren arabera azaldu behar da herrialdeetako ibilbide diferentziala. Hortaz, 

funtsean erantzun nahi dugun galdera da, ia zerk eragin zuen Mendebaldeko 

gizarteetako estatuen inplikazio maila ezberdintasuna hezkuntza orokortuaren 

sorreran eta hedapenean. 
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Galdera horri, lehendabizi, erantzun dakioke diferentzia integrazio politikoak 

harturiko bideak markatzen duela esanez. Estatuaren partaidetza beraren autoritate 

mailaren arabera neur daiteke: zenbat eta zabalagoa izan jurisdikzio legitimatuaren 

arloa, are handiagoa izango da partaidetza. Zabaltasun honek estatuaren boterea 

adierazten digu, alegia, gizartean eragiteko duen ahalmena (Ramirez/Rubinson 

1979: 80). Bestela esanda, zenbat eta indartsuagoa izan estatuaren autoritatea 

lurraldeko herritarrekiko edota talde sozialekiko, hainbat eta inplikazio zuzenagoa 

eduki du Hezkuntza Sistemaren sorreran eta hedapenean.  

 

Aipatutako botere hau, barne botere dela esan daiteke. Baina Nazio-Estatuak ez 

dira komunitate politiko isolatuak; aitzitik, estatuarteko sistema baten testuinguruan 

kokatu behar dira. Sistema horrek Nazio-Estatuen jarduera erabat mugatzen du eta, 

ondorioz, uniformitate maila handia eragin du, bai eraketan eta bai estatuek erdietsi 

beharreko helmugetan. Horrela, F. O. Ramirezen eta J. Boliren arabera (1987: 13 eta 

hur.), estatuarteko sisteman okupaturiko posizioa kontuan hartzeko beste aldaera 

bat da, eta hau lehen egindako galderaren bigarren erantzuna bihurtzen da. Erran 

nahi baita, nazio-estatuen nagusitasun posizioak ez du eragin beren inplikazio maila 

handia izatea, alderantziz baizik. Nolabait esanda, aitzindari izan diren -edo diren- 

nazio-estatuak askeago sentitu dira maila zabalagoan ezarritako eredutik at 

jarduteko. Ez dute nozitu gainerakoek bezain beharrizan handirik herritarrak 

politikoki mobilizatzeko hezkuntza sistemaren bitartez. Azaldutako horrek guztiak 

Mendebaldeko Hezkuntza Sistemaren sorrera eta garapenaren eredu bikoitza 

marrazten digu. 

 

 

2.3.2.1.- Gizarteko kideak sortuz: Estatu Batuak eta Ingalaterra 

 

Autoritate zentrala ahula denean, gizarteko kideak sortuz (creating societal 

members) delako ereduaren inguruan eraiki da hezkuntza sistema. Eredu hori argien 
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jarraitu duena Estatu Batuak izan dira, baina era bigunago batez, Ingalaterra26 ere 

kokatu behar da hemen (Boli/Ramirez/Meyer 1985: 158). Diogun berriro, marko 

teoriko ezberdin batetik abiatuta ere, hauxe litzateke M. S. Archerren ordezkapen 

eredua. A. Greenek, ikusi dugunez, Ingalaterrari egotzitako eredu hau salbuespena 

dela dio baina, salbuespena izanik ere, ukaezineko eredu desberdina dela aitortzera 

behartuta dago (ik. 2.2.3).  

 

Bestenaz ere, 1833ra arte, ez zen somatu estatuaren partaidetzarik herrialde 

horretan. Estatuak babesturiko hezkuntzaren aldeko bultzada oztopatua izan zen 

garaiko merkatal sektoreen aldetik, eta oso zaila izan zen hezkuntza pribatu eta 

erlijiosoak taxututako kutsu boluntaristaren kontra joatea. Derrigorrezko 

eskolatzearen aldeko errebindikazioak 1860ko liberal eta laboristen arteko aliantzak 

zirela medio hasi ziren. Horrez gain, Alemaniaren eta EEBBen gorakadarekin batera, 

industria britaniarraren nagusitasuna koloka jarri zen, eta mehatxu ekonomiko eta 

politikoari erantzun guran, erabat hedatu ziren hezkuntzaren aldeko 

aldarrikapenak, nazio batasuna eta lehiakortasuna erdiesteko helburuarekin. 

1870eko Aktak oinarrizko eskolatzerako diru laguntzak agindu zituen, eta 

hamarkada bat beranduago derrigorrezko eskola ezarri zen nazio mailan. Baina 

1902ra arte -hain zuzen ere, Alemania eta EEBB Britainia Handia gainditzen hasi 

 
26 Gerora ikusiko denez, Ingalaterra eta Britainia Handia izenak erabiltzen ditugu puntu honetan, eta 
erabilera horrek badu sustapenik hezkuntza sistemaren sorrerari dagokionez. Aztertzen ari garen 
ereduan Ingalaterra aipatu behar da, baina ez da gauza bera gertatzen Eskoziarekin, aurrerago 
ohartarazten genuen bezala. Izan ere, R. A. Andersonek azaltzen duenaren arabera, XVIII. mendetik 
jadanik Eskoziak nolabaiteko nazio hezkuntza sistema bat zeukan. Hezkuntzaren kontrola, gehienbat, 
Elizaren eskuetan zegoen arren, haren izaera publiko zela diosku egile horrek (1986: 157 eta hur.). 
Iritzi berekoa da L. Moreno, baiezten duenean XVIII. mendeko eskoziar eliza benetako estatu 
erakunde bat zela, bere agintepean baitzegoen, hezkuntza publikoaz aparte, herritarren eguneroko 
aktibitate gehienen antolamendua (1995: 244). Bai Andersonek eta bai Morenok azpimarratzen dute 
hezkuntza eskoziar gizarte zibila osatzen zuten instituzio erlijioso eta legalen multzoaren parte zela, 
eta instituzio horiek XVIII. mendetik hona Eskoziak Ingalaterrarekiko garatu duen 
ezberdintasunaren isla direla. Bestenaz ere, Eskoziako hezkuntza sistemaren ikerlari guztiek ez diote 
atxikitzen hezkuntzaren izaera publikoa estatuari. R. D. Andersonek (1983), adibidez, esplizituki 
baiezten du XVIII. mendeko eskoziar elizaren hezkuntza ekimenei ezin zaiela izaera pribaturik 
erantsi; alde batetik, ez baitzeukaten izaera lukratiborik -ez ziren, beraz, private adventured schools- eta, 
bestetik, jende arruntaren borondatezko diru ekarpenez finantzatzen baitziren. Hezkuntzaren 
publikotasuna definitzeko irizpideei buruzko eztabaidara 2.4.2. puntuan itzuliko gara. 
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zirenean industri produkzio mailan- ez zen batu ordura arteko hezkuntza sistema 

bikoitza, hots, Elizarena eta estatuarena. Eta 1944ra arte ez zen sortu Hezkuntza 

Ministerioa. Ordurako, nabaria zen Britainia Handiaren nagusitasun posizioaren 

galera estatuarteko sisteman eta EEBBen gailentzea (Ramirez/Boli 1987: 9).  

 

Estatu Batuei dagokienez, A. Greenen iritziz, bertako hezkuntza sistemak 

zeregin garrantzitsua bete zuen estatubatuar nazioaren eraikuntzan, Europan 

bezalaxe, hain justu; eta horrexegatik jaso zuen hezkuntza publikoak hasierako 

bultzada indartsu hura. Gobernu zentralaren eskuharmena txikia izan zen arren, eta 

estraineko oinarrizko eskolak ekimen pribatuaren emaitza zirela jakinik ere, estatuak 

partaidetza eragingarria eduki zuen, eduki ere, nahiz eta, Europako herrialdeekin 

erkaturik, ezaugarri ezberdinak jaso. Diferentzia nabariena, duda barik, 

hezkuntzaren zentralizazio maila baxua izan zen (Green 1990: 171-175).  

 

Meyer, Tyack, Nagel eta Gordon ikerlariek, aldiz, gizarteko kideak sortuz delako 

ereduaren harira, ukatu egiten dute EEBBetako masa hezkuntzaren sorreran 

estatuari egotzitako rola. Euren esanetan, XIX. mendean zehar izugarri makala zen 

estatuaren kontrola; eta eskolatzeak, ordea, heltze tasa handiak jaso zituen. 1870ean, 

esate baterako, amerikar estatuetatik %6ak baino ez zuen derrigorrezko 

hezkuntzarik, baina eskolatzea oso hedatua zegoen. Horrez gain, eskolatze tasak eta 

burokratizazioa -hau da, kontrolaren gehipena eta lotura organizatiboen 

zurruntasuna- ez zeuden harreman zuzenean (1979: 595-598). Prozesuaren funtsa, 

berriz ere, nazio-eraikuntzarekin batera datozen uste politiko, erlijioso eta 

ekonomikoekin ipini behar da harremanetan27, non nekazal sektoreek (the American 

farmer) berebiziko papera jokatu baitzuten.28 Beraz, ondorioztatzen dute:  

 
27 Estatu Batuetako XIX. mendeko hezkuntzaz teorizatu zuten pentsalarien (Jefferson liberala, Rush 
kontserbadorea eta Webster federalista) ardura nazionalistari eta, aldi berean, erlijiosoari eta eraketa 
ekonomiko kapitalistaren aldekoei buruz, ikus Tyack 1966.  
28 Kontuan hartu behar da Estatu Batuetako eskolatzearen aldeko estreinako ekimenak Ipar eta 
Mendebaldeko nekazal ekonomiako estatuetan jarri zirela abian (Meyer / Tyack / Nagel/ Gordon 
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"... it was not a narrow elite or powerful state that erected schools across the country 
but rather hundreds of thousands of people who shared a common ideology of nation-
building.” (Meyer/ Tyack/ Nagel/ Gordon 1979: 601) 

 

Dudaezina da, baiezten da, Estatu Batuetako hezkuntza sistemaren bilakaera 

historikoa lotuago egon dela naziotasunari estatuaren eraketari baino. Hala ere, 

aipagarria da estatuaren partaidetza indartsuago bat hasi zela somatzen Gerra 

Zibilaren ostean, Hegoaldea nazio politikan integratzeko bitarteko bezala 

(Ramirez/Boli 1987: 11, 6. oharra). Eta, bestenaz ere, ideologikoki, Estatu Hezkuntza 

Sistema gainerako herrialdeetan bezalaxe garatu da, nahiz eta eraketa mailan 

giltzadura nasaiagoa izan (Ramirez/Meyer 1987: 11).  

 

Eredu horretan, masa eskolatzea arin eta sakonki hedatu zen, baina prozesuak 

ez zuen eragin handirik eduki derrigorrezko hezkuntzarako arau instituzional eta 

zentralizatuen ezarpenean (Boli/Ramirez/Meyer 1985: 161).  

 

Hortaz, mundu mailako potentzia nagusiak izan zirelarik, Britainia Handiak 

eta Estatu Batuek ahalmena eduki zuten eredu orokorrak ezartzen zituen loturetatik 

askeago ibiltzeko eta ibilbide diferenteak taxutzeko, zeren Mendebaldeko munduan 

nagusitu den eredua ez da aipaturiko hau izan, ondoren ikusiko duguna baino. 

Horrela, bigarren horretatik urrutien egon diren herrialde horiei buruz zera baiezten 

dute Ramirezek eta Bolik: bateko, Britania Handiaren kasuan, I. Mundu Gerraren 

ostean, estatuak babesturiko hezkuntza eredura hurbiltzen hasi zela; eta, besteko, 

EEBBen kasuan, litekeena dela mundu aitzindaritza koloka jartzen zaion neurrian, 

prozesu bera gertatzea (1987: 15). Esan bezala, Mendebaldeko herrialde gehienetan 

bestelakoa izan da orokortu den ibilbidea. 

 

 
1979: 592). 
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2.3.2.2.- Nazio-Estatuko kideak sortuz: Prusia, Frantzia eta Espainia 

 

Europan integrazio politikoa estatu zentralizatuaren bitartez gauzatu da 

nagusiki, eta, ikusi dugunez, estatu mota horren jatorria monarkia absolutistan 

datza. Aurreko ereduarekin alderatuz, estatuaren autoritatea indartsuagoa da, eta 

eremu zabalagoa hartzen du. Estatuak bere zuzendaritzapeko instituzioetan biltzen 

ditu gizakiak, herritartasunari dagozkion eskubideak bermatuz eta betebeharrak 

ezarriz. Hauxe da, A. D. Smithen arabera, nazioa eta masa hezkuntza harremanetan 

jartzen dituen lehen lotura: gobernari absolutistek hezkuntza sistema uniformea 

ezartzen dute estatuaren funtzioetan eragingarritasuna lortzeko asmotan. 

Alfabetatze unibertsalaren bitartez, lurraldean eta hizkuntzan oinarritutako nazio 

sentimentua pizten da (Smith 1976: 208). C. Lozanok bat egiten du ideia horrekin, 

dioelarik Estatu Hezkuntza Sistemak lehenago eratu zirela estatuaren osaketa 

prozesua biziagoa izan zeneko herrialdeetan (Lozano 1994: 118-119). Ibilbide horri 

Nazio-Estatuko kideak sortuz (creating members of the nation-state) deitzen diote hedapen 

ideologikoaren teorilariek. Eredu horretan estatuari bizkarreratu zaio, argi eta garbi, 

nazio interesekoa den hezkuntzaren defentsan jardun beharra, halako moldez non 

 
"The state promotes a mass educational system in order to transform all individuals 
into members ot the national polity, and it supports a uniform system to build devotion 
to a common set of purposes, symbols, and assumptions about proper conduct in the 
social arena. The dominant form of expansion of mass education in Western Europe 
took this route, the creation of nation-state members." (Boli/Ramirez/Meyer 1985: 
159) 

 

Eredu hori jarraitzen duten adibide ezagunenak Prusiari eta Frantziari 

dagozkie, eta azken honetatik hurbil, baina berezitasun askorekin, Espainia kokatzen 

da.  
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XVIII. mendean, Prusia naziorik gabeko estatu bat zela esan daiteke. Burokrazia 

finko eta zentralizatua zegoen alde batetik, baina bestetik, politika zatikatu batek eta 

interes lokalek zeharo baldintzatua agertzen zen. Gauza jakina da bertako hezkuntza 

sistemak jokatu zuen papera Prusiaren batasunean, estatuarekiko leialtasuna landuz, 

tokian tokiko bestelako aginteen gainetik. Derrigorrezko eskolatzea 1717an ezarri 

zuen Gillermo I.ak, eta 1763an birbaieztua izan zen, 5etik 14 urtetara arte zabalduz. 

Data bi horien artean, 1736an, irakaskuntza pribatua estatuaren ikuskaritzaren 

menpe jarri zen eta, aldi berean, maisu-maistren ordainketa arautu zen, eta, 

hartarako,diru laguntza publikoak bideratu ziren.  

 

Prozesu honen baitan ulertu behar dira J. G. Fichteren aldarrikapenak, 

hezkuntzak nazioaren eraikuntzan jokatu beharreko funtzioaren aldekoak. 

Pentsalari horrentzat, hezkuntza gizarte osoari zuzendu behar zitzaion, eta ez klase 

edo mailaren bati bakarrik. Are gehiago, zenbait naziotako klase kultoen jarduera 

kritikatu zuen, herria euren proiektuetarako tresna bezala erabiltzen zuten eta. Beste 

nazio batzuetan, aldiz, herria hezigarri zela uste zuten, eta nazio horietako 

hezitzaileak herriarengan eragiten saiatzen ziren (Fichte 1977: 140). Fichterentzat, 

hezkuntzak bete behar duen funtzioa nazioa osatzea da, hots, batasun nazionala 

indartzea. Eta naziotasuna, funtsean, hezigarritasunean datza. Erran nahi baita, ez 

da naturak emandako ezaugarria ezta gizarte kontratuari atxikimenduaren emaitza 

ere; naziotasuna hezkuntzaren bidez lor daiteke, ordea. Zeregin horrek, ezinbestean, 

estatuaren ardura izan behar du, eta herritar guztientzako derrigorrezko eskolatzea 

bermatu. Estatuak familiaren marko estutik atera behar du haurra, berekoikeriak 

zokoratuz, gizartearen helburuekin bat egin dezan. Fichteren aburuz, hain izango da 

inportantea estatuaren zeregina, non hezkuntza zuzena inposatzen duen neurrian, 

soberan egongo baitira bestelako bitarteko errepresiboak (polizia, kartzelak,.. eta 

abar). Hortaz, estatuak bultzaturiko hezkuntza derrigorrezko eta unibertsalak 
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alemaniar onak izaten irakatsi behar zien alemaniar guztiei, edozein funtzio politiko, 

ekonomiko edota militar betetzeko gaitasuna emanez.29  

 

Baldintzak heldurik zeuden Fichteren berbek eragina eduki zezaten. Berehala 

sortu zen Hezkuntza Bulegoa, eta hamar urte geroago Hezkuntza Departamentua. 

1817 eta 1825 bitarte hezkuntzaren administrazio estatala ezarri zen. Eskola 

sistemaren finantzaketarako zergak sortu ziren, eta Land guztiei exijitu zitzaien 

oinarrizko eskolak eraikitzea. Prozesua gailurrera heldu zen 1874an, noiz Kode 

Zibilak irakaskuntza estatuaren egitekoa zela ezarri baitzuen, eta ikastetxe sare osoa 

haren kontrolpean jarri.30 

 

Frantziak, beste alde batetik, Estatu Hezkuntza Sistemaren sorrerarako eredu 

esanguratsua eskaintzen digu. Herrialde horretan oso goiz hasi ziren estatuak 

babestutako oinarrizko eskolatzearen aldeko mugimenduak, baina, Prusian ez 

bezala, hezkuntza sistemaren sorrera ez zen monarkia absolutistaren emaitza izan. 

Iraultza aurretik, errege ahaleginak elite militarraren eta merkatarien prestakuntzara 

mugatu ziren. Ilustrazioaren filosofoak aldarrikapen ideologikoak egiten hasi ziren 

eta, beranduago, konkretuki 1791ko Konstituzioan, herritar guztientzako 

hezkuntzaren doakotasuna ezartzearen aldeko deiak agertu ziren, hura herriaren 

beharrizana zela adierazirik.31 Hala ere, Frantziar Iraultzak ez zuen ekarri jauzi 

kualitatiborik oinarrizko hezkuntzari begira -adibidez, ez zuen apenas eraginik 

 
29 Ikus honetaz Adler 1980: 187-197, eta Renaut 1993: 37 eta hur. Azken egile honentzat, Fichtek -
hezkuntzari eransten dion funtzioa dela medio- gainditu egiten du aurreko atalean azaltzen genuen 
nazioaren ulerkera politiko eta kulturalaren arteko banaketa. Oso bestelakoa da Lozanoren iritzia, 
Fichte, alemaniar tradizio pedagogikoaren barruan sartuz, hura Ilustrazioaren aurkakoa eta zeharo 
atzerakoia dela dioenean (Lozano 1994: 3). Eta, paradoxikoki, Adlerrentzat, Fichteren hezkuntza 
planteamendua ikuspegi sozialistaren barruan kokatu behar da (ik. Adler 1980: 192-193). Egokiagoa 
dirudi, Renautek adierazitako ildotik, Fichteren hezkuntza pentsamendua, batik bat, alemaniar 
nazionalismoarekiko harremanetan ipintzea. Izatez, I. atalean azaltzen genuen legez, Alemaniar 
nazioari zuzendutako diskurtsoak izeneko lan ospetsuan, uneoro nabarmentzen du alemaniar nazioaren 
onbideratzean hezkuntza berriak jokatu behar duen zeregina (ik. Fichte 1977). 
30 Ikus honetaz, Lerena 1983: 11; Ramirez/Boli 1987: 4-7; Green 1990: 3-4. 
31 "Après le pain, l'instruction est le premieur besoin du peuple", esan zuen Dantonek (ik. Prost 1968: 145). 
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eduki biztanleriaren alfabetatze tasetan-, baina hurrengo mendeetan garatuko 

zenaren printzipioak aurreratu ziren: zentralizazio eta sekularizazioarekin batera, 

oinarrizko hezkuntzaren doakotasun eta derrigortasuna aldarrikatu ziren. Horrez 

gain, hezkuntzari Elizaren estekatik libre egon beharra erantsi zitzaion, baita batasun 

nazionala eragingo zuen zerbitzu publiko izatea ere, azken hau frantsesaren 

irakaskuntzaren bitartez bermatu behar zela pentsatuz.  

 

Orduko instituzio erlijiosoek Frantzia osoko herrixketako biztanleengana 

heltzeko zuten aukerekin alderatuz, askoz bitarteko ekonomiko gutxiago zeukan 

estatu aparatuak zeregin hari behar zen moduan eusteko. Hori dela eta, 

aldarrikatutako printzipio guztien gainetik, Elizaren monopolioak bere hartan 

jarraitu zuen, estatuaren kontrola areagotu zen arren. Gabezia horrek, gainera, 

estatua oinarrizko hezkuntzaren bermea komunitate lokalen eskuetan uztera eraman 

zuen. Estatuaren ahuldadeari, frantziar eraketa politikoan etengabe ordezkatzen 

ziren Iraultza/Erreakzio mugimenduak jasan behar izana gehitu behar zitzaion, eta, 

era horretara, oztopatu zen estatu eskolaren ezarpena. Izan ere, hezkuntzak Nazio-

Estatuaren osaketan bete behar duen funtzioan estatuaren partaidetza argiro 

erreibindikatu izana Napoleoni egotzi zaio: 

 
”Teaching is a function of the State, because this is a need of the nation. In consequence, 
schools should be state establishments and not establishments in the state. They depend 
on the state and have no resort but it; they exist by it and for it. They hold their right to 
exist and their very substance from it; they ought to receive from it their task and their 
rule. Then again, as the state is one, its schools ought to be the same everywhere.” 
(Napoleon, aipatua in Archer 1979: 201) 

 

Hala ere, Napoleonek bultzatutako hezkuntza ereduak, praktikan, irakaskuntza 

ertaina eta unibersitatea indartzea eduki zuen helburu bakarra, bertatik aparatu 

politiko eta militarrerako beharrezkoak ziren eliteak irtengo zirelakoan. Izan ere, 

Napoleon antzinako gizartearen ereduari jarraituz aritzen zen, artean derrigorrezko 

hezkuntza unibertsala ez baitzen eskakizun ideologiko orokortua. Kezka nagusiak, 
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hortaz, ez ziren oinarrizko eskolaren inguruan egon, eta XIX. mendearen amaierara 

arte ez zen izango hura gatazka eragile. 1870ean Prusiak Frantzia garaitu arte, ez zen 

bihurtu hezkuntza eztabaida publikoaren gai, eta ez zen ordura arte ideologikoki 

finkatu nazio berpizkundean bete zezakeen funtzioa. Gerra osteko errepublikarren 

ustea zen galeraren arrazoia herriaren prestakuntza eskasa izan zela, eta irakasle 

prusiarrei atxikitu zieten garaipena. Hortaz, zuzpertze nazionala derrigorrezko eta 

doako eskolaren bitartez etorriko zela pentsatzen zuten. Horrez gain, hezkuntzak 

igorri behar zuen abertzaletasunaren bitartez, nazio kohesioa bermatuko zela gogoz 

defendatu zuten. Horrela, frantziar eskolen birreraikipena III. Errepublikaren 

sinbolo bilakatu zen, eta 1881erako, Jules Ferry ministroarekin, bazegoen ezarririk 

oinarrizko eta derrigorrezko eskola unibertsal eta doakoa. Eskolaren 

doakotasunarekin batera gertatu ziren, alde batetik, hezkuntza, estreinakoz, zerbitzu 

publiko zelako ideia praktikan onartzea eta, bestetik, maisu-maistrak udalen -eta 

bereziki alkateen- arbitrarietatea gainditu ahal izana, estatu funtzionario izatera 

iragan baitziren. Funtsean, gertaerok estatuaren agintearen arrakasta adierazten 

zuten; eta ordutik aurrera, eragin txikia edukiko zuten hezkuntzaren zerbitzu 

publiko izaera koloka jar zezaketen usteek. Prozesuaren geldotasuna nabaria izan 

zen arren, apurka-apurka oinarrizko hezkuntzaren derrigortasuna gauzatuz joan zen 

eta, hartarako, seme-alabak eskolara bidaltzen ez zituzten nekazarien kontra gogoz 

borrokatu zen.  

 

Gainerako estatu instituzioek bezala, oinarrizko eskolak zentralizazio zurruna 

heredatu zuen monarkia absolutistatik. Estatuaren menpe geratu ziren, beraz, 

hezkuntzaren eduki eta helburuen zehaztapena, irakasleen prestakuntza eta 

kudeaketa, irakaskuntzaren kontrola eta ikuskaritza, eta abar. Urte askotan zehar, 

maila lokaleko komunitateek ez zuten inolako ahalmenik eduki hezkuntza arloan, 

eskola eraikinen mantenimenduaz aparte. Horrenbestez, estatuari hezkuntzaren arlo 

izpirituala zegokion, eta departamentuei arlo materiala, eta haren eskumenak nekez 

jartzen ziren zalantzan. Hau dena, XIX. mendeko frantziar gizarteak hezkuntzan 
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zeukan fede itsua aintzat hartuz gero bakarrik uler daiteke.32 Norbanakoaren 

prestakuntza bultzatzea giza arrazoiaren alde jotzea zela uste zen, hezkuntzak 

nolabaiteko kutsu erlijiosoa ere hartu zuelarik. Irakasle lanbidea apaizenarekin 

parekidetzen zen, bere zeregina moral sozialaren igorpena zen eta. Ideia horiek 

sustatu egin zuten irakasleen funtzionarizazio prozesua, administrazioaren 

indarrarekin batera irakaslearen independentzia bermatzen zela pentsatuz, horrela. 

Horrekin batera, hezkuntzari berebiziko boterea onartu zitzaion nazio kultura 

uniformearen zabalkundean, hezkuntza zibikoari baita hizkuntza eta literatura 

nazionalei -alegia, frantziarrei- zuzendu baitzitzaizkien ahalegin bereziak. Egoera 

hau antzetsu mantendu zen XX. mendearen erdialdera arte, noiz, 1946ko 

Konstituzioan, maila lokaleko instituzio eta estatuaren arteko nolabaiteko eskumen 

banaketa bat egin baitzen. Baina, orduan ere, deszentralizazioak ez zuen apenas 

eraginik eduki oinarrizko irakaskuntzan, eta hasiera-hasierako printzipioari eutsi 

zitzaion, alegia, estatuaren betebeharra dela maila guztietako irakaskuntza publiko, 

doako eta laikoaren eraketa.33 

 

Frantziarra bezala, espainiar hezkuntza sistemaren osaketa garrantzi handikoa 

da idazlan honen interesetarako, euskal nazionalismoa estatu bi horietan garatu da 

eta.34  

 

Espainiako hezkuntza sistemaren ezarpena XIX. mendearen bigarren 

erdialdetik aurrera gauzatu zen, eta osaketaren jatorria bigarren eredu horretan 

kokatzen dugun arren, oso ezaugarri bereziak eduki zituen, Prusia eta 

 
32 Gorago ikusitako Durkheimen teorizazioak konfiantza horren adibide ezin argiago dira. Ikus 
honetaz, Tiryakian 1988: 218 eta hur. Gogoratu ere 2.2.1.ean azaldutakoa. 
33 Frantziako hezkuntza sistema izango da ziurrenik ikerlarien artean gehien aztertu dena. 
Aurkezpen honetarako guk honako idazlanak erabili ditugu: Barreiro Rodriguez 1988; de Swaan 
1992; Durand-Prinborgne 1992, Green 1990, Prost 1968 eta Ramirez/Boli 1987.  
34 Dena den, Frantzia eta Espainiako hezkuntza sistemen sortzapenaren zenbait ezaugarrietara 
itzuliko gara hurrengo atalean, euskal nazionalismoak hezkuntzari begira garatu dituen diskurtsoen 
eta jokaeren ulermenerako baitezpadakoak dira eta. 
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Frantziakoekin alderatuz gero. Ohikoa da azken horren ereduari gertutik jarraitu 

zitzaiola esatea, baina ondoren ikusiko dugunez, diferentzia nabarmenak eduki 

zituen. Ezberdintasun horiek azaltzen dituzten faktoreen artean agian 

erabakigarriena estatuaren beraren osaketa da. Gauza jakina da hura nahiko ahula 

izan zela; alde batetik, burgesia aristokrazia eta lurdunekiko aliantzak egitera 

behartuta egon zelako etengabe; eta bestetik, aristokraziaren aliatua zen Elizaren 

botereak indar handiz iraun zuelako XX. mendearen erdialdera arte. Frantziar 

estatuaren historia saio iraultzaile/atzerakoien ordezkapenean oinarritua egon zela 

esan dugu gorago, eta antzeko zerbait adierazi behar da Espainiari dagokionez, 

zeren eta XIX. mendeko Espainiaren historia politikoa 

liberalismo/kontserbadurismo saioen ordezkapenak zeharkatzen du, eta horrek isla 

argia eduki du hezkuntza sistemaren garapenean. Horiek aldaera guztiok hezkuntza 

sistemaren ibilbidearen joan-etorria azaltzen digute, zeina estatuaren ardura 

berantean islatzen baita, bereziki oinarrizko irakaskuntzari dagokionez. Denbora 

askotan zehar, hezkuntza ekimen pribatua izan da, neurri handi batez, eta 

estatuaren zeregina subsidiarietate funtzioa betetzera mugatu da.  

 

Esan bezala, Elizaren boterea erabatekoa izan zen, halako moldez non, 

Puellesen arabera (1980, 1988), espainiar hezkuntza sistema modernoaren ezaugarri 

nabariena burgesia liberal eta Elizaren arteko borroka izan baita. Eliza oztopo 

handiena izan da estatuak kudeaturiko hezkuntza sistemaren ezarpenean. Ezaugarri 

horretan sustaturik, hezkuntza sistemaren sorreraren nolabaiteko eredu mistoa 

jarraitu zuela diosku egile horrek; alegia, Archerren ildotik, ez zela egon ez 

ordezkapenean ezta murriztapenean ere oinarriturik. Espainiak ez du jarraitu, beraz, 

sarritan baieztu ohi den bezala, frantziar eredua bete-betean. Baina hura eduki zuen 

iradokitzaile eta, geroago hartu zuen jitea kontuan harturik, eraketa zentralistari 

dagokion ereduaren barruan kokatu behar da.  
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Hartara, XVIII. mendeko espainiar ilustrazioak ordezkapen partzialari ekin 

behar izan zion, baina ekimena ez zen arlo pribatutik etorri; erregearen boterean 

oinarritu zen, aitzitik (Puelles 1988: 410-411). Joera sekularizatzaileak ez zuen 

helburu Elizak oinarrizko irakaskuntzan zeukan partaidetza ezereztatzea, 

hezkuntzaren bideraketa politikoa baizik. Horrela, eskolapioen eskola sarea 

funtsezko oinarri instituzionala izan zen eta, horren harira, eskola nazionalaren eta 

eskolapioen eskolaren artean ez zela diferentzia nabarmenik egon diosku J. Varelak, 

lehena bigarrenaren jarraipen hutsa izan baitzen: haren zeregin nagusia eskolapioek 

betetzen ez zituzten hutsuneak betetzea izan zen, eta helburua, berriz, honako hau: 

 
".. frente a un mantenimiento de la Iglesia como autoridad moral primera y a una 
sobredosis de enseñanza religiosa, (...) la instauración de un espíritu nacional fuerte 
cuyo soberano sea el Estado y cuyos contenidos: geografía, historia, lengua..., 
contribuyan a afianzarlo." (Varela 1979: 181). 35  

 

Elizaren monopolioak ia ukitu gabe iraun arren, estatua zilegitasuna irabaziz 

joan zen hezkuntzaren kudeantzan, eta eskolapioen eskolak ere erregearen 

boterearen menpe jarri ziren, menpekotasun erlatiboa izan bazen ere. Bada, 1762an, 

ordena erlijiosioetako kideek ezin zutela maisuekin lehian sartu arautu zen arren, 

eskolapioen urrezko garaia 1753tik 1805era luzatu zen. Jesuiten hezkuntza ereduak 

ez bezala,36 garaiko aginte politikoaren ustetan, eskolapioen eredu zurruna ederto 

 
35 J. Varelak darabilen ildo teorikoaren eskutik, logikoa da inolako etenik ez ikustea autoritate 
aldaketa horretan, berarentzat estatuaren zein Elizaren ahaleginak helburu berbera eduki baitzuten: 
herri klaseen ekimenak bultzaturiko hezkuntza erak oztopatzea, menderatuen obedientzia lortzeko 
asmotan. Beste alde batetik, ohartarazi beharra dago azpiatal honetan aipatzen diren egile guztien 
ikuspuntuak ez datozela bat espainiar hezkuntza sistemaren osaketaren eragile nagusia 
nabarmentzeko orduan. Horrela, Varelarekin bat egiten du, neurri handi batez, R. Jérez Mirrek 
(1993). E. Medinak (1977) eta C. Lozanok (1980, 1994), ordea, hezkuntza orokortua herri klaseen eta 
ideologia aurrerakoien lormentzat jotzen dute. V. Pérez Díazek (1972) industrializazio prozesuarekin 
eta langile mugimenduaren presioekin harremanetan jartzen du hezkuntza sistemaren garapena. C. 
Lerenarentzat (1983, 1986) hezkuntza sistemaren garapenak klase nagusietako sektoreen artean 
(aristokrazia lurduna, goi mailako burgesia eta burgesia industrial eta modernizatua) gertatutako 
borroka islatzen du. Eta, azkenik, J. A. Maravallek (1984) eta M. Puellesek (1980, 1988) enfoke 
politikoa hobesten dute, eta biok espainiar hezkuntza sistemaren gorabeherak kontserbadurismoaren 
eta liberalismoaren arteko aurkamendu idelogikoak baldintzatuak ikusten dituzte. Ikuspegi horretan, 
dudarik gabe, Puellesi zor zaizkio azterketa historiko zorrotz eta sakonenak. 
36 Jesuiten hezkuntza ereduak garrantzi handia eduki zuen XVI. mendetik XVII.era bitarte, osatzen 
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egokitzen zen herri klaseen hezkuntza beharrizanetara. Eta euren posizioa indartu 

egin zen jesuitak erresumatik kanporatuak izan eta gero (Jérez Mir 1993: 168-169). 

 

XIX. mendearen lehen erdialdera hurbildu beharra dago benetako hezkuntza 

aldaketaz eta, beraz, hezkuntza sistema modernoaren sorreraz hitz egin ahal izateko. 

Aurreko belaunaldian ilustratuek hobetsitako erregearen botere absolutua indartu 

beharrean, liberal konstituzionalistak botere zibilaren beharraz ohartu ziren eta, 

ondorioz, erregearena mugatu gura izan zuten. Testuinguru horretan osatu ziren 

Cadizko Korteak, eta erredaktatu 1812ko Konstituzioa. Jaio berria zen estatu 

liberalak argi eta garbi erreinbindikatu zuen hezkuntzarekiko kontrola. A. de 

Argüellesen hitzetan esanda: 

 
"El Estado, no menos que de soldados que le defiendan, necesita de ciudadanos que 
ilustren a la nación y promuevan la felicidad con todo género de luces y conocimientos. 
Así que uno de los primeros cuidados que deben ocupar a los representantes de un 
pueblo grande y generoso es la educación pública (...). Para que el carácter sea nacional, 
para que el espíritu público pueda dirigirse al gran objeto de formar verdaderos 
españoles, hombres de bien y amantes de su patria, es preciso que no quede confiada la 
dirección de la enseñanza pública a manos mercenarias (...)". 37 

 

1792an, Condorcetek egindako txostena iradokitzaile zuelarik, Quintana 

Txostena aurkeztu zen Cadizko Korteetara. Oinarrizko hezkuntzaren ezaugarri 

nagusiak ezarri zituen, zeintzuk XIX. mendean zeharreko hezkuntza 

pentsamenduan indarrean egongo baitziren: unibertsala; uniformea -erabilitako 

edukietan, metodoan eta hizkuntzan-; estatu mailako administrazio zentral batean 

integratua eta gainbegiratua; hiru mailatan estratifikatua, doakoa eta librea, zeinak 

esan nahi baitzuen irakaskuntza pribatua eta publikoa elkarrekin bizi zitezkeela 

(Medina 1977: 32). Argüellesen baieztapen sutsuetatik harago, argi geratu zen 

 
ari zen espainiar estatuaren modernizaziorako funtsezkoak ziren gizarte maila ertainen prestakuntza 
burutuz. Ilustrazioaren aurreko estamentu hezkuntzaren azterketarako, ikus Varela 1983 eta 
Varela/Alvárez-Uría 1991. 
37 Agustín de Argüelles (1981): Discurso preliminar a la Constitución de 1812, Madril: Centro de 
Estudios Constitucionales; aipamena jasoa dago in Puelles 1988: 412. 
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liberalek elkarbizitza baketsua gura zutela Elizarekin eta, hartarako, oinarrizko 

eskola guztietan, erlijio katolikoaren irakaskuntza derrigorrezkoa zela agindu zuten. 

M. Puellesen ustez, liberalen asmoa euren arteko aurkamenduak saihestu eta 

frantziar inbasioaren aurrean batasuna ziurtatzea zen, gerra garaia baitzen, eta barne 

banaketak ekidin behar ziren. Elizaren monopolioa apurtu nahi zen eta, zentzu 

horretan, "inbasorearen iturrietan edaten zuten", baina, aldi berean, Elizaren eskuetan 

zegoen hezkuntza pribatua errespetatu gura zen. Ahalegin hori gerra osoan zehar 

mantendu zen, eta Fernando VII.aren itzuliarekin amaitu zen (Puelles 1988: 412-415). 

Ordutik aurrera, liberalak eta kontserbadoreak aginte politikoan ordezkatu ziren, eta 

lehenak izan ziren, Frantziar Iraultzaren jakobinismoaren eraginez, zentralizazio 

politikoaren alde sutsuen lan egin zutenak. Liberalismoak, zentralizazioaren 

bitartez, hegemonia politikoa lortu gura zuen eta, bilaketa hartan, Elizarekin egin 

zuen topo berriro ere, desamortizazio saioak zirela medio. Desamortizazioak kaltetu 

egin zituen Elizaren hezkuntza interesak, baina horren eragin sakonetik ere salbatu 

ziren eskolapioak, neurri handi batez (Varela 1979: 181).  

 

Quintana Txostenaren filosofia atzera eta aurrera ibili zen 1857ra arte, noiz 

Moyano Legea ebatzi baitzen. Lege hori mende oso batean zehar egon zen indarrean, 

nahiz eta denbora gehienean bere indar eraginkorra itxurazkoa baino ez zen izan, 

abagadune ezberdinetatik iragan zen eta. Elizak, bitartean, nolabaiteko legitimazioa 

irabazi zuen (desamortizatutako zenbait ondare berreskuratu zituen, esate baterako), 

eta liberalismoak berarekin bat egin zuen ordena soziala ezarri guran. Horrekin 

batera, espainiar nazio-estatuaren lurralde eraketa finkatuz zihoan (probintziak 

sortu ziren) eta hezkuntzaren finantzazioak banaketa administratibo horri jarraitu 

zion, Napoleonen eredutik oso gertu: oinarrizko irakaskuntza udalen ardura zen;38 

ertaina, diputazioena; eta unibertsitatea, estatuarena.  

 
38 Kontuan hartzekoa da udalek ez zutela inolako autonomiarik eta alkatea botere zentralaren 
ordezkari zela. Egoera horren salbuespena euskal foruak ziren (ik. 3.1.1) 
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Esan bezala, Moyano Legea mugarri bat da espainiar hezkuntza sistemaren 

osaketan. Batek baino gehiagok esan du, ordea, lege hark Cadizko Korteen 

printzipio ideologikoak berreskuratu baino ez zituela egin; are gehiago, gauza 

handirik berriztatu ezean, Ilustraziotik zetorren joera ideologikoa arautzea litekeela 

bere ezaugarri nabaria. Aurreko saio liberal moderatuen antzera, hezkuntza 

sistemaren egitura zeharo hierarkizatua eta polarizatua izan zen. Alde batean, 

oinarrizko irakaskuntza zegoen, herri xehearen hezkuntzarako; eta bestean, ertaina 

eta unibertsitate elitista, indartzen ari ziren klase ertainen prestakuntzarako (Jérez 

Mir 1993: 195). Eskolatzea, estreinako aldiz, derrigorrezkotzat jo zen, 6 urtetik 9ra 

baino heltzen ez zen arren. Birbaieztu egin zen eskolen udal finantzazioa, baina 

aurreko arauetan ez bezala, irakaslegoa gobernu zentralaren izendatzearen menpe 

geratu zen. Zentzu horretan, lege honekin areagotu egin zen zentralizazioa. 

Gainerako ekimen pribatuen gainetik, irakaskuntza pribatu erlijiosoaren onespen 

argia adierazten zen bertan. Dena den, Elizaren hezkuntza zereginak aldaketa 

nabaria jaso zuen, ezen ordutik aurrera klase ertain eta altuetara bideratu zen, herri 

klaseen irakaskuntza zokoratuz, neurri handi batez.  

 

Berrezarkuntza garaian, eta batik bat 1898ko hondamendiaren ostean -noiz 

Amerika eta Asiako azken koloniak galdu baitziren-, indartu egin zen 

hezkuntzarekiko ardura, Espainiaren dekadentzia eragotz zezakeelakoan. Prusiak 

lortutako garaipenaren zio inportanteetako bat bere hezkuntza sistemaren eraketa 

izan zela uste zen eta, hortaz, eredu horretara hurbiltzeko saio apalak egin ziren. 

Horien barruan ulertu behar da Heziketa Publikoaren Ministerioaren sorrera, 

1886an. 1902ra arte, Romanones Legearekin, ez zen hedatu derrigorrezko hezkuntza 

12 urtetara arte. Lege horren eskutik ere, maisu-maistren soldatak estatuaren 

aurrekontuetan sartu ziren, eta haien funtzionarizazio prozesua sakondu zen. Baina 

lege mailako neurri hauetaz aparte, oinarrizko irakaskuntzari zegokionez, II. 

Errepublikara arte ez zen aldaketa nabarmenik somatu. Liberalismoak, korronte 
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moderatuan zein erradikalean, klase ertainen irakaskuntza zuen ardura nagusia, eta 

gehienbat irakaskuntza ertain eta unibertsitatekoan aldaketak egitera bideratu zen. 

Bitartean, analfabetismo tasak oso motel jaisten ziren. Adibidez, 1800ean %90ekoa 

zen; 1860an, %75ekoa da eta %63koa 1900ean.39 

 

II. Errepublika ezarri zenean, eskola defizita izugarria zen. Moyano Legeak 

eskolatzearen derrigortasuna aldarrikatu izan arren, ikerlariek adierazten dutenez, 

1931n miloi bat ume baino gehiago zegoen eskolatu gabe. Hori dela eta, eskola 

berrien eraikuntza izan zen Errepublikaren zeregin aipagarriena: 1931tik 1933ra 

bitarte bakarrik, 12.000 eskola sortu ziren.40 Errepublikaren hezkuntza asmoek XIX. 

mendeko liberalismoaren printzipioak berreskuratu zituzten eta sozialismo 

historikoarenak gehitu. Izan ere, hezkuntza arloan, 1931ko Konstituzioak antz 

handia gordetzen zuen 1812koarekin (Puelles 1980: 326 eta hur.). Errepublikak 

erabateko fedea adierazi zuen hezkuntzaren funtzio sozialaz eta batik bat irakasleak 

bete zezakeenaz, frantziar III. Errepublikaren hezkuntza baikortasunarekin bat 

eginik (Pérez Díaz 1972: 134). Honelaxe azaltzen du C. Lozanok:  

 
"Como para los liberales del XIX, para la República la educación era (...) un medio de 
supervivencia: frente a las dificultades económicas y los obstáculos políticos, si se 
lograba educar en republicano a un par de generaciones de españoles, la continuidad y el 
perfeccionamiento del régimen estaban asegurados." (Lozano 1980: 137) 

 

Elizarekiko lehian, 1931ko Konstituzioan argi eta garbi adierazi zen oinarrizko 

eskola bermatzea estatuaren zeregina zela, ekimen pribatu erlijiosoak errespetatzen 

ziren arren. Bestalde, periferiako nazionalismoen presioaz, estraineko aldiz arautu 

zen gaztelaniaz beste hizkuntza batean irakasteko eskubidea, autonomia estatutu 

 
39 Ikus honetaz Puelles 1980: 153, eta Pérez Díaz 1972: 132. 
40 Lozanok emandako kopurua da (1980: 137). II. Errepublikan abian jarri zen eskola eraikuntza 
politikaren azterketarako, ikus, batik bat, Puelles 1980: 319 eta hur.  
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bakoitzaren eskumenen arabera eta beti elebitasunaren markoan, non hizkuntza 

ofizialaren erabilera derrigorrezkotzat jotzen baitzen irakaskuntza maila guztietan. 

 

Gerra Zibilaren ostean, Elizaren hegemonia berrezarri zen: erlijioaren 

irakaskuntza derrigorrezko bilakatu zen, eta beraren ikuskaritza Elizaren eskuetan 

utzi zen. Erregimen frankistak gogoz eutsi zion hezkuntzaren zentralizazioa eta 

uniformizazioaren sakontzeari, baina arreta nagusia, berriro ere, irakaskuntza 

ertainetara bideratu zen. Eskola defizitak, bada, bere hartan jarraitu zuen: 1951n, 

esate baterako, 6 urtetik 13ra arteko umeen eskolatzea %50ekoa baino ez zen (Puelles 

1980: 449). 1964an 14 urtera arte hedatu zen derrigorrezko irakaskuntza eta 1970eko 

Villar Legea ebatzi arte ez zen arautu 14 urtera arteko derrigorrezko irakaskuntza 

bateratua. Lege horren ekarpen inportanteenetako bat izan zen estatuaren 

zeregintzat jo zela oinarrizko irakaskuntza, 1936an ez bezala. Eta, berriro ere, 1812tik 

zetorren irakaskuntza pribatuaren eta publikoaren arteko harremanen nolabaiteko 

anbiguotasuna azaleratu zen. Doakotasuna derrigorrezkotzat jo zenez gero, babes 

ekonomiko berbera eman behar zitzaion irakaskuntza pribatuari zein publikoari. 

Dirulaguntza sistema bat ezarri zen, zeinaren arabera ikastetxe kontzertatuak sortu 

baitziren, jabetza pribatua zutenak baina diru publikoz finantzatuak. Honelaxe 

laburbiltzen du J. A. Maravallek oinarrizko irakaskuntzak azken urteotan jasandako 

aldaketen emaitza: 

 
"En realidad, hoy resulta inexacto hablar de enseñanza estatal y enseñanza privada 
como compartimentos estancos en este nivel del sistema por la sencilla y obvia razón de 
que la práctica totalidad del sistema funciona tal como lo hace gracias a la financiación 
del Estado.(...). Una más exacta definición del sistema, que atendiese tanto a la 
titularidad como a la procedencia de la financiación, distinguiría en él a los centros 
estatales (titularidad y financiación del Estado), centros subvencionados (titularidad 
privada y financiación pública) y centros privados (titularidad y financiación privada), 
con un claro predominio de los primeros sobre los segundos y de éstos sobre los terceros 
que constituyen una minúscula excepción en el panorama educativo español." 
(Maravall 1984: 26) 
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Honaino, beraz, Nazio-Estatuko kideak sortuz deritzon ereduaren barruan sartzen 

diren Prusia, Frantzia eta Espainiaren kasuak aztertu ditugu. Arian-arian, Europako 

nazio-estatu gehienek estatu hezkuntzarekiko estrategia antzetsuari ekin zioten, 

Mendebaldeko nazio gizarte eredura ederto egokitzen baitzen. Gainerako estatuen 

mehatxuaren aurrean, nazio berpizkunderako tresna zitekeelakoan, masa 

eskolatzeari ekin zitzaion herritarren mobilizazioa lortzeko helburuz. Horrela, kanpo 

erronkak erabatekoak izan ziren estatuen hezkuntza partaidetza eragiteko 

(Ramirez/Boli 1987: 3).  

 

Europan garatu zen eredu horretan, Nazio-Estatuaren partaidetza bultzatzen 

zuten indar sozialek hezkuntza unibertsal eta derrigorrezkoari ekin zioten, eta arau 

zentralizatuak indartu zituzten. Baina, aurreko ereduarekin alderatuz, ez zuten 

eduki horrenbesteko eraginik eskolatzearen hedapenean. Estatuaren jarduera 

derrigorrezko eskolatzea legez ezartzea izan zen eta eskola sistemak eta 

derrigorrezko bertaratzea geroago hedatu ziren ondorio bezala. Frantziaren eta 

Espainiaren kasuak adierazgarriak dira oso.41 Danimarkan eta Prusian, aldiz, masa 

hezkuntza gauzarazten estatuak aitzindaritza hartu zuen arren, mende bat iragan 

zen derrigorrezko hezkuntzarako aldarrikapen instituzionaletatik eskola sistemak 

eraiki arte (Boli/Ramirez/Meyer 1985: 160). 

 

Dena den, eta ikusitako eredu biek ordezkatzen duten ibilbide diferentea 

kontuan harturik ere (estatuaren babes argiarekin edota mugimendu sozial 

deszentralizatuen laguntzarekin), masa eskolatzea nazio eraikuntzari zegozkion 

prozesuekin harremanetan jarri zen, hots, komunitate nazionalaren integrazio 

politikoarekin. Are gehiago, Europako eredu horrek gaur egun erabateko onespena 

 
41 Europako herrialdeotako prozesua lege mailan zein neurritan izan zen goiztiarra ikusteko, data bi 
aldera daitezke: Prusian, 14 urtera arteko derrigorrezko eskolaketa 1.863an arautu zen; Britainia 
Handian, aldiz, arauketa hori 1.921era arte ez zen gertatu (Lozano 1994: 118). Espaniar estatuaren 
berezitasuna argi eta garbi agertzen da hemen, ezen, gogora dezagun, 1.964ra arte ez zen arautu 14 
urtera arteko derrigorrezko irakaskuntza.  
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eta mundu hedapena jaso ditu, eta nazio-estatu modernoetan hezkuntzak eransketa 

politiko maila handia daukala esan daiteke. Hezkuntzaren eransketa politikoa 

estatuaren arauketaren eta kontrolaren graduaren arabera neur daiteke; adibidez, 

hezkuntza ministerioen sorreran, estatu mailan taxututako curriculumen ezarpenean 

eta irakasleen zertifikazio estatalean (Ramirez/Rubinson 1979: 72).42 Mendebaldeko 

herrialdeen artean diferentziak egonda ere, dudaezineko antzekotasunak aurki 

daitezke, hala nola, masa hezkuntzaren helburuaren onarpen ideologikoan, 

derrigorrezko eskolatze legeetan eta baliabideen hornidura instituzionalean, nondik 

hezkuntza nazio ministerioak eta abarrekoak sortu baitira (Ramirez/Boli 1987). 

 

Era hartara, hezkuntza sistema modernoen garapena Nazio-Estatuaren 

hedapenari lotu behar zaio. Gorago esan bezala, egitura politiko horretan funtsezko 

osagaia izan zen herritartasuna, norbanakoari identitate sozial berria eman baitzion. 

Politikoki kontrolatutako hezkuntza sistemak eskolatuen gaitasuna egiaztatzen du 

gizarte arlo kolektiboetan parte har dezan eta, are gehiago, botere nahikoa dauka 

norbanakoa herritar bihurrarazteko; hots, Nazio-Estatuari lotzeko nazio identitate 

indartsu baten bidez, horrenbeste non 

 
"...in all countries, educational curriculum and organization tend to emphasize the 
transmission of a national culture, the construction and glorification of the national 
history, and the teaching of the national symbols and the national language. Education, 
then, is an institutional agency for creating national uniformities among the 
heterogeneous status and class groupings in society." (Ramirez/Rubinson 1979: 79) 

 

Estatuak baliabide ugari ditu, eduki ere, biztanleriaren leialtasuna eragiteko, 

baina horien artean eragingarrienetakoa, diosku W. Connorrek, hezkuntza 

publikoaren eta bertan helarazten den historiaren edukiaren kontrola izaten da 

(1994: 208). Horren harira diosku Y. Tamirrek hezkuntza sistema modernoen 

 
42 Egileok nazio mailan taxututako curriculum eta zertifikazio nazionalez egiten dute berba, alegia, 
Nazio-Estatuari dagozkionez. Guk, aldiz, estatu izenlaguna hobetsi dugu, aurreko erabilera nahasgarri 
suerta daiteke eta. 
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bilakaeran hezkuntza zibikoaren eta hezkuntza nazionalaren elkarketa kausitzen dela. 

Lehenaren muina estatua eta bere instituzio eta arauekiko leialtasuna bultzatzea da, 

eta bigarrenak nazioaren hizkuntza, kultura eta tradizioak goraipatzen ditu. 

Hezkuntza mota biok, horrela, elkar ahokatu dute estatuak nazio legitimitatea bilatu 

behar izan duen neurrian (Tamir 1993: 58-60). 

 

Nazio-Estatuaren eraketa eredua ez omen dago zalantzan, eta osasun politiko 

ona duela esaten da, eta gauza bera baiez daiteke Estatu Hezkuntza Sistemari buruz. 

Herrialde azpigaratua zein garatua izanik ere, nazioarteko sisteman sarrera 

eskaturik nahiz aspaldiko estatu onartua izanik, estatu guztiek frogatu behar dute 

gai direla masa eskolatzea aurrera eraman eta arautzeko, eta beharrizan horrek 

lehentasun handia dauka non-nahi, nazioarte mailako erabateko atxikimendua 

jasoz,43 zeren eta 

 
 "The essence of national sovereignty is not merely to have one's own rate of inflation, 
important though that is, but to have a national system of education diffusing a 
national medium of communication." (Gellner 1981: 771) 

 

Estatuarteko sisteman parte hartu nahi duten kandidato berrien kasuan, XIX. 

mendeko Europan ez bezala, estatua eta Hezkuntzaren arteko lotura kasik 

automatikoki gertatzen da, estatuaren osaketa prozesuak berak baitakar berarekin 

(Ramirez/Boli 1987: 15). 

 
 

Zaila da aurreikustea zeintzuk baldintzetan alda litekeen estatuaren ahalegina 

norbanakoaren eta nazioaren garapena helburutzat duen sozializazio politikoari 

 
43 Ikus, adibide gisa, UNESCOk (Hezkuntza, Zientzia eta Kulturarako Nazio Batuen Erakundea) 
aprobatutako "Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza 
(1960)" delakoaren 4. artikulua; in Petschen Verdaguer 1990: 235-238. 
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ekin ez diezaion. Mundu modernoan estatuak araututako hezkuntzak hartu duen 

garrantziaz honako hau dio E. Gellnerrek: 

 
"... la autoridad política se concentra (...) en un estado del tamaño adecuado y 
plenamente centralizado. Generalmente cada uno de estos estados preside, mantiene y se 
identifica con un tipo de cultura, una forma de comunicación, que predomina dentro de 
sus fronteras y depende para su perpetuación de un sistema educativo centralizado 
supervisado, y muchas veces, dirigido por el estado en cuestión, que monopoliza la 
cultura legítima casi tanto como la violencia legítima, si no más." (Gellner 1980: 180) 

 

Eskola, hortaz, Nazio-Estatuaren tresna pribilegiatua izan da berarekiko 

leialtasuna irabazteko eta, ondorioz, integrazio politiko egokia burutzeko asmoz. 

Integrazio horren emaitza, alabaina, aurretik egon zitezkeen identitate kulturalen 

ezabapena eta nazio integraziorako arriskutsu izan daitezkeen mugimenduak 

oztopatzea izaten da, aurreko atalean ikusi ahal izan dugun moduan. Horrela, 

litekeena da Nazio-Estatu mailan aldarrikatutako herritartasun orokorra, zenbait 

taldek homogeneotasun eta berauen asimilazio hutserako bide bezala atzematea. 

Integrazio hori koloka jartzen delarik, estatuak erdietsi nahi duen nazio komunitate 

ideia krisian sartzen da, eta nazio identitate ezberdina adierazten duten taldeok 

hezkuntzari ere ekiten diote biztanleria mobilizatzeko tresna bezala. Erran nahi 

baita, estatuak hedaturiko sozializazio politikoari beste sozializazio politiko bat 

ezarri nahi izango da hari aurre egiteko. Horren kariaz, estatu nazioanitzetan, botere 

zentrala eta nazionalitateen arteko amaigabeko borroka bihurtzen da hezkuntza. 
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2.4.- ESTATURIK GABEKO NAZIONALISMOA ETA HEZKUNTZA 

 PUBLIKOA 
 

Hezkuntza sistema hain izan da funtsezkoa Nazio-Estatuaren sorreran eta 

ondorengo finkapenean, ezen, oro har, Estatu Hezkuntza Sistema bilakatu baita. 

Nazio-Estatuak baliabide ugari ditu biztanleriaren leialtasuna eragiteko eta bultzatu 

nahi duen nazio komunitate ideia indartzeko. Horren alde lan egiten dute, 

hezkuntza sistemaz aparte, talde informalek eta hedabideek, baita estatuaren 

aparatu administratibo eta koertzitibo guztiek ere. Denboraren eragina, halaber, 

kontuan hartzekoa da, mendeetako akulturazio politikak fruituak ematen ditu eta, 

nahitanahiez.  
 

Eraketa politiko alternatiboa erreibindikatzen duen nazionalismoa aurrez aurre 

jartzen da estatuak zuzen edo zeharka kontrolatutako agentzien kontra, eta haiekiko 

antagonismoa elikatzen du, naziokideen sozializazio politikoa jokoan baitago. 

Idazlan honetan zehar sozializazioaz berba egin dugu hezkuntzaren funts bezala, eta 

azken horretaz sozializazio metodikoa dela esan dugu. Era berean, sozializazio 

politikoaren beharra aipatu dugu Nazio-Estatuaren osaketaren baldintza legez. 

Ondoko azpiatalean, sozializazio politikoa eta nazionalistaren arteko bereizketaz eta 

estaturik gabeko nazionalismoak sozializazio nazionalistari begira har ditzakeen 

erabakiez hausnartuko dugu. 

 

 

2.4.1.- Sozializazio nazionalista eta eskolaren beharra 
 

Sozializazio politikoak zeregin bikoitza betetzen duela esan ohi da. Sistema 

politiko batekiko atxikimendua eragiten du, eta arlo politikoan aritzeko gaitasunaz 

hornitzen du gizakia. Soziologiak sozializazio politikoari buruzko azalpen anitz 

eskaintzen du eta, logikoa denez, ikuspegi bakoitzaren abiapuntua sozializazio 
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prozesuaren beraren ulerkerak baldintzaturik egoten da.44 Abiapuntua edozein 

delarik ere, badirudi korronte soziologiko klasikoak bat etorri direla baieztean 

helduen jarrera politikoak bizitza osoan zehar egituratzen diren prozesuak diren 

arren, haurtzaroan erdietsitako sozializazio politikoak berebiziko garrantzia 

daukala, sozializazioaz, oro har, genioenari jarraituz (ik. 2.1). 
 

F. Hernándezek ohartarazten digunez, sozializazio politikoari buruzko 

azterketa gehienek aldez aurretiko uste oker batetik abiatzen dira, estatuaren eta 

nazioaren esparruak beretsuak bailiran hartzen baitituzte, eta joera horrek estatu 

aparatuaren eta estatu barruko nazionalitateen artean egon litekeen 

kointzidentziarik ezaren analisia oztopatzen duela (ik. Hernández 1981: 154). Uste 

horren kontra, sozializazio politikoa eta nazionalista ezberdindu beharra proposatzen 

du aipatu ikerlariak:  

 
"..la socialización política requiere una comprensión racional de los aparatos de 
gobierno, mientras que la socialización nacionalista se efectúa mediante procesos de 
interiorización de contenidos emotivos. La identificación con los símbolos nacionales se 
halla a diferente nivel de análisis que la comprensión de los mecanismos reguladores de 
la vida política. Entre el individuo y la realidad política, media el Estado; entre el 
individuo y la nación, media el sentimiento." (Hernández 1981: 169) 

 

Sozializazio politikoa sistema politikoaren ulermen arrazionalean datza, eta 

sozializazio nazionalista, aldiz, nazio komunitate batekiko atxikimendu prozesua da 

eta, beronen bitartez, nazio identitatea finkatzen da.45 Beraz, sozializazio 

bakoitzaren emaitza leialtasun mota ezberdina da eta hori garrantzi handikoa da 

nazio gatazkak dituzten gizarteetan. Onuragarria da, hortaz, sozializazio politikoa 

 
44 Ildo soziologiko ezberdinek sozializazio politikoaz egiten duten azterketarako, ikus Merelman 
1986. 
45 F. Mercadérekin batera argitaratutako beste idazlan batean sozializazio nazionalari buruz hitz egiten 
da, ondoko moduan zehaztua: "..se puede definir la socialización nacional como la interiorización 
que el individuo hace de los símbolos, tradiciones, costumbres y representaciones que le permiten 
elaborar las bases de la identidad nacional y que genera lealtades en forma de sentimiento de 
pertenencia." (Hernández/Mercadé 1983: 28). 

 



Nazionalismoa eta hezkuntza 151 
 

 
 
eta nazionalista bereiztea, baina maila teorikoan erraz samar bana daitezkeen 

prozesu bi horiek elkarturik ager dakizkiguke zenbait testuingurutan. Ñabardura 

batzuk egin behar zaizkio, horrenbestez, delako bereizketari.  

 

Lehenik eta behin, sozializazio biak ezin daitezke prozesu independentetzat jo, 

edozein sozializazio politikok beharrezko baitu sozializazio nazionalista. Hau da, 

sozializazio nazionalista ez dagokio bakarrik estatuaren legitimitatea koloka jartzen 

duen nazionalismoari, estatuak bultzatutako sozializazio politikoak ere baitakar 

berarekin sozializazio nazionalista mota bat. Horren harira, gogoratu behar da 

hezkuntza modernoa hezkuntza zibiko eta nazionalaren baturaren emaitza dela (ik. 

Tamir 1993). Horrela, Hernándezen arabera, derrigorrezko osagai emozionala 

helarazteko sozializazio nazionalistak duen bitarteko nagusia familia izaten da, eta 

sozializazio politikoaren eremua bestelako instituzioen -adibidez, eskolaren- 

ardurapean gelditu izaten da. Frankismoaren garaiaz ari da ikerlari hau, noiz 

estaturik gabeko nazionalismoak familiaren eta esparru pribatuaren babesa bilatu 

behar izan baitzuen. Alabaina, dudaezina da garai hartan eskolak, espainiar 

nazioaren sinbologiarekiko atxikimendu afektiboaren bitartez, sozializazio 

nazionalistari gogoz eutsi ziola, G. Cámarak (1984), adibidez, azaltzen digunez, eta 

hurrengo atalean ikusiko dugun bezala. Bestenaz ere, eskolak sozializazio 

nazionalista helarazten duelako ideia hau zabalgarria dateke beste testuinguru sozial 

batzuetara; eta honelaxe ulertu behar da, gure ustez, R. E. Dowsonek eta J. A. 

Hughesek esandakoa, alegia, Estatu Batuetako lehen mailako eskoletan burutzen 

den sozializazio politikoak, funtsean, osagai afektiboa duela eta ez duela elementu 

arrazionalik garatzen, komunitate politikoarekiko atxikimendua baita ardatza 

(Dowson/Hughes 1975: 230 eta hur.). 

 

Bigarrenik, zalantzagarri deritzogu sozializazio politikorako ahaleginak 

estatuari baino ez eransteari, ezen, adibidez, estaturik gabeko nazionalismoak 

autonomia maila adierazgarririk erdietsi baldin badu, eraketa politiko autonomiko 
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horrekiko atxikimendu arrazionala ere bila dezake, eta instituzio autonomikoen eta 

beren arauketari buruzko ezagutza helarazten saiatu, horrela.  

 

Hortaz, sozializazio politikoa eta sozializazio nazionalista Nazio-Estatuak eta 

estaturik gabeko nazionalismoak herritarrak nazionalizazitzeko bultzatzen dituzten 

prozesuen osagaiak dira, baina ez dira guztiz parekagarri. Hartara, litekeena da 

sozializazio politikoak, stricto sensu, maila baxua edukitzea eta sistema politikoaren 

lege egituraketa edota arlo politikoaren eztabaidei buruzko ezagutza txikia 

edukitzea norbaitek, eta, aldiz, identitate nazio sentimentu indartsua finkaturik 

egotea berarengan.46  

 

Sozializazio politikoa eta nazionalista ezberdindu beharrak ez du esan gura, 

hala ere, bigarren sozializazio mota horren jatorria gizakiaren beharrizan 

psikologikoetan datzanik, M. Treserrak, C. Mirrek eta R. Virósek Kataluniako umeen 

nazio identitatearen azterketan iradokitzen duten bezala. Haien abiapuntua da 

nazioa komunitate hurbila dela, eta hortik letorkeela umea komunitate nazionalarekin 

identifikatzeko beharra, joera hori berezko ezaugarri psikologikoa delakoan. Aldez 

aurretiko beharrizan horretan eragiten saiatzen da sistema politikoa, hezkuntza 

zibikoaren bitartez, sistemaren biziraupena bermatu nahian (Treserra/Mir/Virós: 

1982: 93). Abiapuntu horrek, gure ustez, sozializazio nazionalistaren ulermen zuzena 

zailtzen du. Lehenengo eta behin, gogoratu behar dugu nazioa, gainerako giza 

komunitateak bezalaxe, komunitate eraikia dela, nolabait esanda, komunitate 

abstraktua.47 Komunitatearen hurbiltasuna bada gakoa, erantzun barik geratzen da 

zergatik jotzen duen ume batek bere burua espainiartzat eta ez katalantzat edo, 

eman dezagun, lleidartzat. Zer esanik ez, horren zioa nazio identitatearen irakurketa 

politikoa da, aldez aurretik nazionalismoak egindakoa eta, nola edo hala, umeari 

 
46 Horixe dio, adibidez, F. Mercadék Kataluniako gazteriaren sozializazio politikoaren ezaugarriei 
buruz. Ik. Mercadé 1990. 
47 Dagoeneko azalduta geratu da ideia hori aurreko azpiatalean. Ikus 1.2.3. 

 



Nazionalismoa eta hezkuntza 153 
 

 
 
helarazitakoa; zeren eta nazio identitateak nazionalismoak behar duen naziokideen 

integrazio prozesuan du jatorria. Ez da, beraz, giza ezaugarria, gizarte ezaugarria 

baino.  
 

Nazio identitate hori da sozializazio nazionalistak finkatu nahi duena, eta asmo 

horretan dihardute Nazio-Estatuak zein estaturik gabeko nazionalismoak. Azken 

honek, estatuaren eraginpean dauden sozializazio agentziekiko aurkakotasuna 

elikatzeaz gain, bere ideiak zabaltzeko kultura agentzia propioak eraikitzeari ekin 

diezaioke, hala nola, komunikabideak, kultura taldeak, instituzio zientifikoak, eta 

abar. Dena den, litekeena da berauetako instantzia gutxiren kontrola edukitzea, 

estatuarekin alderatuz. Horrez gain, hauetako ezein instantziak ez dauka hezkuntza 

sistemak erakusten duen ahalmenik. Ildo horretatik, gogoratu behar dugu gainerako 

instituzioetan ez bezala, hezkuntza sistemak helarazten duen sozializazioa metodikoa 

dela, alegia, helburu jakin bat erdiesteko bitarteko eta edukien eraketa 

arrazionalizatuan datzala. Bigarrenez, hezkuntza sistemak biztanleria osoa, 

salbuespenik gabe, hartzen duela eta bertaratzea derrigorrezkoa izaten dela 

nerabezarora heldu arte. Eta, hirugarrenez, hezkuntza sistema dela sozializazioaren 

edukiek gizarte legitimazioa lor dezaten gaitasuna duen bakarra, eta funtzio hori, 

ondoren ikusiko dugunez, zeharo inportantea da sozializazioaren osagai nagusiaren 

kasuan; hizkuntzan, alegia. 

 

Estaturik gabeko nazionalismoa eskolaren beharraz ohartzen da, horren bidez 

ez baita bakarrik nazio taldearekiko fideltasuna erdiesten, biztanleriaren 

homogeneotasuna ere baizik. A. D. Smithek dioenez, autogobernurako saioak egiten 

dituen mugimendu nazionalista biztanleria moldatzen eta benetako nazio 

bihurrarazten saiatzen da (1976: 209). Naziokideen sozializazioaz ari garelarik, 

Mendebaldeko nazionalismo askoren joera arruntena hizkuntzari lehentasuna 

ematea izan da, eta sozializazioaren osagai funtsezkotzat jo ohi denez gero, harekiko 

jokaerak apur bat sakonago aztertzea merezi duela uste dugu. 
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J. A. Laponceren arabera, hizkuntza jakin baten erabilera, normalean, nazio 

identitatearekin harremanetan ipintzen da, eta ez bestelako identitate motekin 

(Laponce 1984: 42). Nazio-Estatua, hizkuntza bereziak dituzten gutxiengoek hark 

bultzatutako nazionalizazio prozesua mehatxatzen dutenez gero, gutxiengo hauek 

integratzen saiatzen da. Honako pausoak jarraitu ohi ditu. Lehena harreman 

ekonomiko, sozial eta politikoetarako hizkuntza ofizial bakarra inposatzea izaten da. 

Horrek, ezinbestean, bigarren maila batean jartzen du gutxiengoaren hizkuntza, 

zeren elite prestatuek hizkuntza ofiziala erabili ohi dute. Bigarren pausoa hizkuntza 

ofiziala eskolan eta unibertsitatean hizkuntza bakarra bihurraraztea izaten da. Eta 

hirugarrena, irakaskuntzan, gutxiengoaren hizkuntzaren erabilera debekatzea, 

sarritan zigorren bitartez (Birch 1989: 10-11). Prozesu hori dela eta, nazio identitatea 

ustez bermatzen duen hizkuntzaren defentsan jarduten du nazionalismoak eta, 

beraz, arreta handiz begiratzen dio hezkuntza sistemari, zeren eta eskolak hizkuntza 

helarazteko duen botereari beste ahalmen bat gehitu behar zaio, hizkuntzaren 

legitimazio sozialarena.48 Nahiz eta argi ez dagoen eskolak, bere kabuz, hizkuntza 

baten erabilera finka edota biziberri dezakeenik, hizkuntza jakin bat hizkuntza 

legitimo bakar bezala onartzea lortzen du. B. Mirandak dioenez: 

 
"Lengua legítima y sistema escolar son instituciones que dependen en su existencia y 
funciones la una de la otra, que van ligadas indisolublemente" (Miranda 1987: 113)49 

 

Hizkuntza jakitea baino, eskolak irakatsitako hizkuntzaren jabe izatea izan zen, 

esate baterako, 1988an Frantziako Naziotasun Batzordeak exijitzen zuena frantziar 

herritartasuna eskuratzeko ezinbesteko baldintza bezala: 

 
48 Gorago ere eskolak betetzen duen legitimazio sozialaren funtzioaz aritu gara (ik. 2.2.3).  
49 Egile honek ipintzen duen adibidea argigarria da oso: Frantziar Iraultzaren eraginez frantsesaren 
nagusitasuna bilatu zen estatuko biztanleriaren homogenotasuna indartu nahian. Saio horretan, ume 
askok ez zuten frantsesa behar bezala ikasi, baina frantsesaz besteko hizkuntza guztiak atzerakoi 
ikusteak frantsesaren legitimitatea eta gainerakoen gutxiespena ekarri zituen (ik. Miranda 1987: 124 
eta hur). 
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"...se había insistido con energía sobre el papel de la escolarización de la lengua, a 
través, por ejemplo, de la propuesta de que el originario de un país en el que una de las 
lenguas oficiales fuese el francés, pudiera ser nacionalizado sin la condición de 
residencia en Francia, si había sido escolarizado durante cinco años en un 
establecimiento que enseñara francés." (Renaut 1993: 61) 

 

Nazio-Estatuak bezalaxe, estaturik gabeko nazionalismoak hezkuntza sistema 

erabili nahi du sozializazio nazionalistaren bila doalarik, ezen, hain da garrantzitsua 

eskolaren zeregina hizkuntzaren estatus sozialean, non  
 
"Is not the mother tongue that matters, but the language of the ècole maternelle" 
(Gellner 1981: 757) 

 

Aurrerago aipatzen genuen hizkuntzaren balio sinbolikoari (ik. 1.2.2.1), 

horrenbestez, nazionalismoaren ahaleginak gehitu behar zaizkio nazio hizkuntzatzat 

hartzen duenak nazio kultura eraikitzeko balio dezan. Saio horretan, dialektoak 

gainditu, eta irakaskuntzaren zutabe izan behar duen hizkuntzaren normalizazioa 

bilatzen da, betiere nazio taldekideen integrazioa lortu guran (Apaolaza 1993: 26). 

Hartara, hizkuntza eta hezkuntza bikote banaezina izaten da, usu, nazionalismoaren 

diskurtso eta jardueretan.  

 

Hala ere, litekeena da estaturik gabeko nazionalismoak beste osagairen bati 

ematea lehentasuna, bultzatu nahi duen sozializazioa bermatzeko asmoz, 

naziokideen lotura historiko komunei, adibidez. Funtsezkotzat jotzen duen 

elementua edozein dela ere, O. Fullaten arabera, irakaskuntza pribatuak beti 

eskaintzen du aldarrikapen nazionalistentzako babes hobea: 

 
"... salta a la vista que la escuela libre o privada disfruta de más posibilidades de 
convertirse en verdadera escuela nacional (...) que la escuela estatal. La escuela libre 
en su radicalidad sería la escuela frente al dominio del Estado. En este modelo escolar 
puede fácilmente refugiarse lo nacional." (Fullat 1983: 66) 
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Eta ildo antzetsutik dio B. Akzinek estaturik gabeko nazionalismoen jokaera 

diru publikoz sustatutako eskola sare paraleloa eraikitzea izaten dela. Ekimen horren 

garrantziaz ohartarazten digu honako hau baieztuz: 
 
"... naturalmente que el buen éxito respecto a un sistema separado de escuelas públicas 
no es lo que convierte a un grupo étnico en una nacionalidad y la falta de tal sistema 
tampoco demuestra que no exista nacionalidad allí; pero si una red de este tipo se ha 
establecido, ya no necesitamos buscar más pruebas de una nacionalidad." (Akzin 1968: 
154-155) 
 

Hartara, ideia hedatu samarra da estaturik gabeko nazionalismoaren joera bere 

eraginpeko hezkuntza bermatzea eta estatuak kudeaturikoa baztertzea dela. Halaxe 

uste dugu guk ere, nazionalismoa ederto jabetzen baita naziokideen sozializazioan 

hezkuntzak duen ahalmenaz. Hala ere, horrek ez du esan gura mugimendu 

nazionalistak beti jotzen duenik arlo pribatura. Esate baterako, egitura politiko 

deszentralizatuetan, estaturik gabeko nazionalismoak nahiko boterea eduki dezake 

hezkuntza sare publikoan eraginik edukitzeko eta, ondorioz, arlo pribatuan lor 

lezakeen etekina gutxiesteko.  

 

Dena den, estaturik gabeko nazionalismoak estatuaren eskutik eraikita dagoen 

hezkuntza sisteman parte hartu ala ez erabaki behar izaten du. Erabaki hori ez da 

batere erraza, alabaina, ezen gainerako kultura ekimenek ez bezala, eskola sare bat 

aurrera ateratzeak zailtasun eskergak ditu, eta ez bakarrik ekonomikoak. Zentzu 

honetan, gure abiapuntua da hezkuntza publikoari begira, nazionalismoak har 

dezakeen estrategia testuinguru historiko, sozial eta politiko jakin baten barruan 

bakarrik uler daitekeela.  

 

Estrategia horren nondik norakoak arakatzen hasten garenean, kausitzen den 

lehenengo arazo teorikoa da zeri deitu behar zaion hezkuntza publiko. Ikusi bezala, 

Akzinek izaera publikoa eransten dio dirulaguntza publikoa duen hezkuntza orori. 

Gure iritziz, erabaki teoriko honek ez dakarkio argirik arazoari, zeren, esanik geratu 
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den bezala, gizarte modernoetan estatuak edozein hezkuntza ekimen bermatu behar 

du eta, hartarako, laguntza eta kontrol publikoak ezarri behar ditu. Lehenik eta 

behin, beraz, zehaztu beharra dago zer den eta zer ez den -edo hobe esanda, zeri 

deituko diogun- hezkuntza publiko, berori argituz bakarrik azal baitaiteke estaturik 

gabeko nazionalismoaren hezkuntza estrategia. 

 

Hezkuntza publikoaz hausnartzerakoan, derrigorrezkoa iruditu zaigu 

publikotasun kontzeptuaren bilakaera historikoa aztertzea eta, ondoren, kontzeptu 

horren aurrean eta hezkuntza arlora erantsirik, ikuspegi ideologikoek egiten duten 

irakurketaz gogoeta egitea.  

 

 

2.4.2. Publikotasuna: estatua eta gizarte zibila  
 

N. Bobbiok adierazitakoari jarraiki, publiko/pribatu bereizketa mendebaldar 

pentsakera zeharkatzen duten dikotomia nagusietako bat da. Zeharo kontrajarritako 

mundu bi bezala atzematen dira; batak bestea ez den guztia barnehartzen du, eta 

ezin da ezer egon ez batean eta ez bestean ez dagoenik. Publiko/pribatu dikotomian, 

gainera, beste dikotomia batzuek ere egiten dute topo elkar. Hartara, arlo publikoa 

aginte publikoak ezarritako eta denek bete beharreko legeak arautzen du; arlo 

pribatuaren arauketaren funtsa, ostera, elkarrekikotasuna da, hots, hitzarmenaren 

bidez arautzen dira harremanak. Bigarren dikotomia justizia mota da. Arlo 

publikoan justizia banakakorra erabiltzen da; hau da, irizpide jakin batzuen arabera, 

bakoitzari merezi duena ematen zaio. Arlo pribatuan, aitzitik, justizia konmutakorra 

da: trukaketa justoak bermatu gura dira. Ikusten denez, arlo publikoan botere 

publikoa da nagusi, eta horregatik esaten da ezberdintasunak ezaugarritzen duela; 

eta arlo pribatua berdintasunean -gutxienez formalki- oinarritutako harremanetan 

sustatua dago. Eremu publikoari dagozkio, horrela, estatua eta arlo politikoa 

bezalako errealitateak; eta, eremu pribatuari, arlo ekonomikoa eta gizarte zibila. 
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Honaino azaldutakoarekin, nabarmen agertzen da zaila dela publiko/pribatu 

dikotomia horren definizio neutrorik egitea. Normalean, dikotomiaren erabilera 

axiologikoa egiten dela diosku Bobbiok, ezen kontzeptu bi horiek kontraposatzen 

diren heinean, euretako batez egin litekeen balizko onespenak derrigor dakar 

bestearen gaitzespena (Bobbio 1989: 11 eta hur.). 

 

Izatez, publikotasunaren eta pribatutasunaren arteko harreman kontzeptualak 

oinarri ideologikoetan sustaturik daude, teorikoetan baino, zeren eta euren 

abiapuntua gizaki eta gizarteen izaerari buruzko premisa multzo bat da. Ez da 

hutsala, beraz, publikoaren eta pribatuaren definizioaren inguruan aurkitzen den 

desadostasuna, definizio hori, funtsean, bizitza politikoa eta borroka politikoa bera 

ulertzeko moduaren osagai bat da eta. Definizio politikoa den neurrian, ez da 

esangura bakarrekoa, eta testuinguru ezberdinetan erabiltzen denean, problema 

ezberdinak ere adierazten ditu (Benn/Gaus 1983: 5; Rabotnikof 1997: 136). Horrez 

gain, kontzeptu bi horiek egungo Mendebaldeko gizarteen marko kulturalaren eta 

beraren garapen historikoan baizik ezin daitezke ulertu.  

 

Bada, egungo gizarte modernoetan publiko eta pribatuaren artean egiten den 

bereizketa ez da betikoa.50 Izan ere, bereizketa hori absolutismoarekin sortzen dela 

esan ohi da. Estatuak Elizaren eta aginte feudalen gainetiko subiranotasuna 

erdiesten zuen neurrian, izaera publikoa ematen zitzaion estatuaren boterearekin 

harremanetan zegoenari, estatuko zerbitzariei, esate baterako. Pribatu ziren, orduan, 

botere publikoan partaidetzarik ez zutenak. Zentzu honetan, publikoak eta estatalak 

esangura bera zuten. Gizarte zibila, beraz, arlo pribatuari zegokion, eta botererik 

ezak bereizten zuen. 

 

 
50 Azterketa historikorako, ikus Habermas 1986, Bobbio 1989: 1. eta 2. kapituluak; Giner 1987a: 43 eta 
hur.; eta Rabotnikof 1997: 137-141. 
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Gizarte burgesa eta Nazio-Estatua finkatuz joan ahala, publikotasuna estatutik 

gizarte zibilera iragan zen, arlo pribatuko arazoak interes orokorreko bihurtu ziren 

eta. Aurreko momentua definitzeko etena estatua eta Elizaren artekoa izan zen; 

oraingoa, aldiz, politika eta ekonomiaren artekoa da. Banaketa hori erabakigarria 

izan zen gizarte zibilaren gorpuzterako, ezen berau pertsona pribatuen interesen 

elkarketa bilakatu zen, eta estatuari kontrajarri zitzaion. XVII eta XVIII. mendeetan 

zehar, horrela, interes publikoa behetik zetorren ahotsa zen eta gobernu 

autokratikoen asmoei eginiko desafioan oinarritzen zen. Bestela esanda, interes 

publikoa estatuaren interesaren aurka ipini zen. Ordutik aurrera, gauzatuz joan da 

egun indarrean dagoen uste normatiboa, zeinaren arabera arlo publiko autonomo 

bat baitago, gizarte zibilari dagokiona eta zuzenbidezko estatuaren testuinguruan 

kokatu behar dena.  
 

Hurrengo aldiaren oinarrizko diferentzia estatuaren interbentzionismoari zor 

izan zitzaion. Estatuaren zeregin nagusia ez zen soilik ordena mantentzea; bestelako 

funtzioak ere ezagutzen zitzaizkion, merkatu eta lan arloetan sakonki eskuhartzea, 

adibidez. XIX. mendearen azken laurdenetik aurrera jazo zen prozesu hori, eta 

derrigorrezko soldadutzak eta eskolatzeak markatu zuten interbentzionismo haren 

hasiera.  

 

Ohikoa izaten da gizarte zibila eta estatuaren mugen arteko motelketaren 

hasiera (publiko eta pribatuaren artekoa, alegia) zuzenbidezko estatu liberaletik 

zuzenbidezko gizarte estaturako iragapenean jartzea. Pribatuaren publifikazioa, 

publikoaren pribatizazioa, estatuaren gizarterapena edota gizartearen estatalizazioa 

bezalako kontzeptuek adierazten dute, batetik, estatuaren interbentzionismoa 

ordura arte pribatu ziren eremuetan; eta, bestetik, eremu estataletan jatorri pribatua 

duten erakundeen partaidetza.  
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V. Pérez Díazek dioskunez, XX. mendearen erdialdetik aurrera estatua eta 

gizarte zibilaren harremanek ez dute islatu norabide bakarrik; abagadune politikoak 

eta, batez ere, ekonomikoak eragin dute, ostera, bietako bat bestearen gainetik 

aldizka nagusitu izana. Horrela, II. Mundu Gerra amaitu eta gero, estatua bizitza 

ekonomikoaren protagonista bihurtu zen, eta horrez gain, onartu egin zitzaion 

integrazio sozialaren inguruko arazoak bideratzeko ahalmena, herritarrentzako 

zerbitzu sozialen bidez, bereziki (Ongizate Estatuaren jaiotza). 60ko hamarkadaren 

azkenean, aldiz, mendebaleko gizarteetako estatuak sinesgarritasuna galtzen hasi 

ziren. Honen zioetako bat langile sindikalgintzak hartutako indarra izan zen; eta 

beste bat, gizarte mugimendu berrien sorrerak (ekologistak, feministak,..)51 eta 

nazionalismo periferikoek eragindako asaldura politiko eta kulturala. Estatuaren 

erantzuna zerbitzu sozialen areagotze eta sakontzea izan zen. Baina krisi 

ekonomikoak desorekatu zuen gehien egoera, eta estatuaren aurretiko ahalmena 

koloka jarri zuen. Herrialdeko ekonomia bultzatzeko, orduan, estatuaren 

interbentzio eta arauketa murriztu beharko zirela pentsatzen hasi zen. 70 eta 80ko 

hamarkadek, beraz, estatuaren protagonismoaren beherakada eta gizarte zibilaren 

eraginaren hazkundea ekarri zituzten. Ordutik hona fenomeno bi nagusitu dira: a) 

mesogobernuen edo gobernu korporatibisten sorrera. Estatuak gobernu lokalei eta 

gizarteari itzultzen dizkie zenbait erantzukizun arazo sozioekonomikoetan, eta 

berauen gestioari buruzko erabakiak enpresa eta sindikalgintzaren lidergoak 

 
51 Gizarte mugimendu berriek dakartzaten publiko/pribatu bikoiztasunetik landako eduki eta 
egintzen ezaugarriei buruz, ik. Offe 1988: 173 eta hur. Ezaugarriok kontuan harturik, mugimendu 
soziopolitiko direla dio aipatu egileak. Mugimendu sozial berri horien barruan, teorizazio feministari 
zor zaizkio arlo pribatu eta publikoaren arteko mugei buruzko hausnarketa interesgarrienetakoak. 
Berorietan, funtsean, arlo publiko eta pribatuaren arteko tentsioa azaleratzen da: lehenean, 
berdintasuna, askatasuna eta kontsentsua nagusitzen dira; arlo pribatuan, hierarkia patriarkala. 
Ikuspegi feministarentzat onartezina da publikotasuna eremu politikora mugatzea, ezen, 
pribatu/publiko kontzeptuak ideologiko-politikoak diren neurrian, a) ahaztu egiten da genero 
kategoriak ezartzen duen diferentziazioa, eta b) oztopatu egiten da arlo pribatuan dauden botere 
harremanen azterketa. Ikus horretaz Rabotnikof 1997: 148-149. Antzera dio M. A. Duránek: "... el 
ámbito privado es también público (...). La construcción de la intimidad se realiza desde el poder y las 
reglas y las obediencias se instauran hasta en el último reducto. La adscripción de personas (de 
mujeres, de hombres) a uno y otro ámbito es un proceso político y como tal hay que estudiarlo y 
entenderlo." (Durán 1987: 20) 
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gauzatzen ditu. Publiko diren erabakien eremua mantendu edo zabaldu egiten da. 

Eta b) jokaera neoliberala. Hemen, itzulketararen bitartekoa erabaki publikoen 

eremua murriztea da, eta ondorioz, erabaki pribatuena zabaltzea, merkatu 

mekanismoak baldintzatuak betiere. Aldaketa horiek arrakasta diferentea eduki 

dute, baina ezin esan daiteke Ongizate Estatuaren eraispena ekarri dutenik, ezen 

erdietsitako lorpenak ongi erroturik daude gizartean, eta haien kontra egindako 

saioek jarkiera biziak jasan behar izan dituzte (Pérez Díaz 1986). XX. mendearen 

amaieran, estatuaren jardun interbentzionista areagotu baino ez da egin, eta merkatu 

eta lanaz aparte, osasungintza, kultura eta abarreko arloak barnehartzen ditu. Era 

hartara, 

 
"Los dos procesos, de publicitación de lo privado y de privatización de lo público, de 
ninguna manera son incompatibles, y de hecho se compenetran uno en otro. El primero 
refleja el proceso de subordinación de los intereses privados al interés de la colectividad 
representada por el Estado que invade y engloba progresivamente la sociedad civil; el 
segundo representa la reivindicación de los intereses privados mediante la formación de 
los grandes grupos organizados que utilizan los aparatos públicos para alcanzar sus 
objetivos." (Bobbio 1989: 32) 

 

Kontrakoa ematen badu ere, prozesu horrek ez du eragin publiko eta 

pribatuaren elkarketa, baina ukaezina da gizarte industrializatu aurreratuetan 

publikotasunak esanahi asko dituela eta, beraz, kontzeptu labainkor bihurtu dela. 

Bestela esanda, estatua eta gizarte zibilaren arteko mugak moteldu egin dira.  

 

Gorago genioen bezala, gizarte zibila estatuak arautzen ez duen gizarte 

harremanez osatutako eremu bat dela esaten da. Baina, gizarte zibilaz hitz egiten 

denean, hiru abiapuntu -eta, beraz, hiru helburu- susta daitezke. Horrela, estatu ez 

dena -alegia, eremu ez-estatala- estatu aurrekoa, estatuaren aurkakoa eta estatu 

ostekoa izan daiteke. Lehenengo adieran, estatua gizarte zibilaren baitako 

harremanen arautzaile da, baina ez oztopatzaile. Bigarrenean, gizarte zibilari 

konnotazio axiologiko positiboa ala negatiboa erants dakioke. Konnotazio 
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positiboan, estatuaren aurkako boterea gizarte zibilean mamitzen da; eta negatiboan, 

aldiz, gizarte zibilaren indarpenak desintegrazioaren hazia dakar. Azkenik, 

hirugarren adieran, gizarte zibilak estatuaren botere politikoaren eraispena 

ordezkatzen du (Bobbio 1989: 41 eta hur.).  

 

Hortaz, gizarte zibilaren adiera harreman zuzen-zuzenean dago estatuari 

buruzko ikuskerarekin. Esan gabe doa ikuspegi politiko eta ideologikoek ez 

dituztela modu berean ulertu estatua eta gizarte zibilaren arteko harremanak, eta 

azpiatal honen helburuetarako, onuragarria izango da euren arteko diferentziez 

ohartzea, hezkuntza arlora erantsita ikusiko baititugu ildo ideologiko-politiko horien 

aztarnak. Azter ditzagun, bada, gaingiroki baino ez.52 
 

Gizarte zibilaz teorizatu zuten lehenak XVIII. mendeko pentsalari liberalak izan 

ziren. Eurentzat, gizarte zibila beren interes legitimoen defentsan elkarren arteko 

harreman zibilizatuetan jarriak zeuden gizakiez osatua zegoen. Estatuaren 

betebeharra, testuinguru hartan, harremanon garapena erreztatzea baino ez zen. 

Teorilari haientzat, dena dela, ez zegoen muga zurrunik gizarte zibila eta estatuaren 

artean, geroago pentsamendu liberalean gauzatu zen bezala, azken honetan, estatua 

giza askatasunaren aurkako baita, gizarte zibilaren berezko garapena oztopatzen 

duen neurrian.  

 

F. Hegelek liberalengandik heredatu zuen estatua gizarte zibilaren bermea 

delako ideia, baina, harentzat, estatuak aginte moral eztabaidaezina zuen eta, hortaz, 

herritarrez osatutako gizarte pribatuaren berekoikeriari kontrajartzen zion. Hala, 

estatua eta gizarte zibila osagarritzat jotzen zituen arren, estatuari erantsi zion 

garapen historikoaren eragile izatea.  

 

 
52 Honetaz, Giner 1987b: 38 eta hur.; Bobbio 1977, 1989: 39 eta hur. erabili ditugu.  
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K. Marxek gizarte zibila estatutik kanpoko gizarte harremanen baturatzat jo 

zuen. Baina, liberalentzat ez bezala, gizarte zibila ez zegoen norbanako soltez osatua; 

aitzitik, klase harremanek baldintzatzen zituzten euren arteko harremanak. Bere 

iritziz, estatuak harremanok zekarten ezberdintasuna indartzea zuen helburu. 

Gizarte zibila ezaugarritzean, beraz, arlo ekonomikoari eman zion lehentasuna, 

politikoaren gainetik; alegia, egituran kokatu zuen gizarte zibila, eta Hegelek ez 

bezala, harexeri eman zion, orduan, garapen historikoaren protagonismo nagusia.  

 

A. Gramscik, ostera, Marxen adieratik aldenduz, gizarte zibila gainegiturari 

zegokiola baieztu zuen. Hasierako liberalen antzera, banaezinezkotzat jo zituen 

estatua eta gizarte zibila, biak baitziren, haren esanetan, gizartearen gainegituraren 

parte. Gizarte zibila pribatu deritzen organismoez osaturik ulertzen zuen, baina ez 

zuen uste, jakina denez, gizarte zibila askatasun eta zibilizazio gorenaren isla zenik. 

Aitzitik, hegemonia kontzeptuaren bitartez,53 talde nagusiek gizarte zibilaren 

instituzioez egindako erabileraz teorizatu zuen, haien helburua gizartearen 

menderapen moral eta intelektuala lortzea zela esanez. Gramscik berebiziko 

zeregina erantsi zion gizarte zibilari bilakaera historikoan, gizarte zibilean 

hegemonia lortuko zuen gizarte klaseari baitzegokion gizarte arautuaren oinarriak 

ezartzea. Estaturik gabeko gizartea, horrenbestez, gizarte zibilaren hedapenetik eta, 

ondorioz, gizarte politikoaren zurgapenetik etorriko zen. 

 

Gramsciren osteko marxisten joera nagusia, azkenik, zera izan ohi da, gizarte 

zibilaren izenpean biltzea arlo ekonomiko hutsetik edota estatuaren arlo politiko 

zuzenetik kanpoko jarduera multzoa. Ikuspegi horren arabera, gizartea hiru arlotan 

bereizia agertzen zaigu: a) estatuari dagokiona, b) gizarte zibila, eta c) esparru 

ekonomikoa. Gizarte zibila, beraz, ekonomia eta politikaren artean kokaturiko arloa 

litzateke.  

 
53 Gramscik teorizatutako hegemonia kontzeptua goragoko azpiatal batean azaldu dugu. Ikus 2.3.1. 
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Edozelan ere, marxismoa zein liberalismoa bat datoz baieztean mendebaldar 

gizarteen garapenak gizarte zibil indartsua ekarri duela, eta hura osatzen duten 

instituzioek autonomia maila nabarmena erakusten dutela estatuaren aurrean. 

Honelaxe deskribatzen du S. Ginerrek: 
 
"La sociedad civil puede definirse como aquella esfera históricamente constituida de 
derechos individuales, libertades y asociaciones voluntarias, cuya autonomía y 
competición mutua en la persecución de sus intereses e intenciones privados quedan 
garantizadas por una institución pública, llamada estado, la cual se abstiene de 
intervenir políticamente en la vida interna de dicho ámbito de actividades humanas." 
(Giner 1987b: 56). 
 

Gizarte zibilak funtsezko bost ezaugarri ditu, edo hobe esanda, bost uste 

diferentetan oinarritua dago, egiazkoak diren ala ez albo batera utzirik: a) 

indibidualismoa: norbanakoa borondate subiranoaren jabe da; b) pribatutasuna: 

publiko eta pribatuaren artean banaturiko munduan, gizarte zibila pribatutasunaren 

erresuma da; c) merkatua: interesen arteko lehia baketsuan oinarritzen da; d) 

aniztasuna: boterea gizakien eta gizartearen instituzioen artean sakabanatua dago, 

eta gainera, aniztasunaren kultura gailentzen da; eta d) klasea: gizarte zibila klasista 

da, eta ez du joera horren aurka joateko tresnarik (Ibid: 56-60).  

 

Ginerren arabera, badaude, egon ere, uste horiek apaltzen dituzten zenbait 

fenomeno, besteak beste, gorago aipatutako talde pribatuek izaera ofiziala jasotzea -

adibidez, sindikatuek- edota estatuaren joera interbentzionista. Horiek denek arlo 

pribatua eta publikoaren (edo estatua eta gizarte zibilaren) arteko bereizketa 

iluntzen dute. Hala eta guztiz ere, gaineratzen du, aztertu beharra dago gizarte 

zibila: 

 
"..como espacio de actividades que abraza la conducta humana en los terrenos 
económico, político y cultural, siempre que caiga fuera de 'lo oficial', aunque con 
frecuencia se halle sancionado por éste. Eso no quiere decir que se confundan en modo 
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alguno los campos de lo privado y lo público, lo económico y lo político (...)." (Giner 
1987b: 61-62) 
 

Hitz horietatik, beraz, ondorioztatu behar da Ginerrek ez diola erabat onirizten 

tradizio marxistan oinarritutako hiru arloen arteko banaketa egiteari, eta funtsean, 

gizarte zibila eta estatuaren arteko bereizketak, kontrako joerak aintzat hartuta ere, 

tinko darraiela uste duela; alegia, oraindik ere, arlo pribatuaz eta arlo publikoaz 

berba egin daitekeela.  

 

Kontzeptuen erabileratik harago, publikoaren eta pribatuaren arteko 

bereizketak eragin soziala dauka, eduki ere. Halaxe dioskue Bennek eta Gausek, 

nortzuentzat mendebaleko gizarteetako herritarrok zeharo barneraturik baitugu 

funtsezko ezberdintasun batek banatzen dituela publikoa eta pribatua, eta banaketa 

horrek gure inguru sozialean garatzen ditugun egintzak baldintzatzen dituela; hots, 

publikoa eta pribatua ezberdintzeak errealitate soziala arautu egiten duela 

(Benn/Gaus 1983: 5-6). 

 

Hartara, eta gehiegi sinplifikatzeko arrisku nabaria dagoen arren, estatua eta 

gizarte zibilaren arteko harremanak azaltzeko orduan, joera bi nagusitzen direla 

esan liteke. Batzuentzat, beharrezko ñabardurak eginda ere, banaketak bere horretan 

dirau; besteentzat, ez dago banaketa argirik eta, beraz, hiru arloz berba egitea 

hobesten dute. Baina merezi du ohartaraztea bikoiztasun hori ez dela zuzen-

zuzenean ideologia politiko jakin batekin lerratzen, ideologia ezberdinen eragina 

soma baitaiteke alde batean zein bestean. Adibidez, abiapuntu teoriko eta jomuga 

politiko kontrajarriekin estatuaren eta gizarte zibilaren arteko banaketa argia 

dagoela aldarrikatzen dutenak kausi ditzakegu; batzuek, estatuaren erasoa saihestu 

nahian, eta besteak estatuaren babesa bilatu guran. Eta alderantziz ere, jomuga 

politiko edo etiko antzetsuekin, banaketa errefusatzen dutenak zein bikoiztasun 

zurruna teorizatzen dutenak aurki ditzakegu.  
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Ikuspegi ezberdin horien guztien isla zuzena hezkuntzaren izaera publikoa 

zehaztu nahi denean beha daiteke; hau da, hezkuntzaren ardura gizarte zibilari ala 

estatuari erantsi behar zaion finkatu nahi denean. Pribatu eta publikoaren arteko 

banaketa orokorrarekin jazotzen den bezalaxe, hezkuntzaren ustezko izaera 

publikoari buruzko eztabaida eremu zientifikotik harago doa, zeren eta, funtsean, 

hezkuntza politika jakin bat gauzarazten duten erabakien esparruan kokatu behar 

da, hala nola, estatuaren interbentzioaren mugak, finantzazioaren iturriak, 

hezkuntzaren helburuak zehazteko agente sozialen legitimitatea, eta abar. Gaur 

egun, Ongizate Estatua deritzonaren krisian edo, gutxienez, birregokipenean 

gaudela, pil-pilean dagoen arazoa dugu hau, zeina korapilatu egiten baita, gerora 

ikusiko dugunez, nazionalismoaren eskakizunak tartean sartuz gero. Mataza 

askatzen ahaleginduz, ikus dezagun, oraingoz, zer jarrera ondorioztatzen den 

ideologia ezberdinen aldetik hezkuntzaren publikotasunari begira.  

 

 

2.4.3.- Publikotasuna eta hezkuntza 

 

Gorago esan dugu nazionalismoak hezkuntza publikoari begira garatzen duen 

jardueraren azterketa testuinguru historiko, politiko eta soziala aintzat hartuta baino 

ezin litekeela burutu. Bada, premisa antzetsu bat planteatu behar da ideologia 

politikoek adierazten duten hezkuntzaren izaera publikoari begirako aldarrikapenen 

analisian. Erran nahi baita, ideologia soziopolitikoek hezkuntza eta 

publikotasunaren arteko harremanak lantzen dituzten pentsamenduak gizarte zibila 

eta estatuaren arteko harremanen ulerkeratik guztiz gertu daude, logikoa denez; 

baina, horrez gain, kontuan hartu behar da pentsamendu horiek ez direla garapen 

teoriko hutsak, eta hortaz, tokian tokiko gizarte baldintzapenekiko zor argia 

erakusten dutela. Horrela, Frantzian adibidez, hezkuntza publikoa estatuaren ardura 

jotzeko orduan, kontsentsu handia soma daiteke ezkerraren aldetik eta, ildo 
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horretatik, ezkerreko alderdi politikoek eta sindikatuek hezkuntza publikoaren -

alegia, estatu hezkuntzaren- defentsa sutsua egiten dute. Marxismoaren ortodoxiari 

eutsiz gero eztabaidagarri datekeen jarrera hori bakarrik uler daiteke zera hartzen 

badugu kontuan, Eliza eta sektore atzerakoien nagusitasunaren aurka frantziar 

estatuak eraman duen borrokaren historia, zeinarekin bat egin baitu ezkerrak bete-

betean. Horrekin esan nahi dugu ondorengo gogoetaren helburua ez dela 

Mendebaldeko herrialdeetan ikuspegi ideologikoek garatu duten pentsamenduaren 

azterketa zehatza burutzea, hartarako, tokian tokiko hamaika aldaera ezberdinez 

hausnartzera behartuak egongo ginateke eta. Gizarte horietan nagusitu diren ildo 

ideologiko nagusiei begiratu bat baino ez diegu emango, ordea. Multzo handi bitan 

bana litezke ildook: liberalismoa eta ezkerra. 

 

Ideologia liberalaren arabera, estatuaren interbentzionismoak giza askatasuna 

eta ekimena kaltetzen ditu, eta prozesu horretatik estatismo burokratikoaren arrisku 

nabaria eratortzen da. Funtsezko abiapuntua da eskubide kolektiboak ezin 

daitezkeela eskubide indibidualei kontrajarrita egon eta hortaz, gizartea ezin 

daitekeela giza askatasunaren gainetik egon. Estatua, beraz, ez da gizartearen edota 

borondate publikoaren ordezkari. Horrela, familiak, Elizak eta edozein erakunde 

sozialek eskubide osoa daukate beren pentsamenduaren araberako hezkuntza 

ekimenak praktikara eramateko. Berdintasunean eta integrazio sozialean eragiten 

duelakoan, estatuaren hezkuntza interbentzionismoaren alde daudenei zera 

erantzuten zaie, hezkuntza publikoa sortu zenetik, estatuaren jokaerak ez duela 

herritarren arteko berdintasunik bermatu; are gehiago, zeharo inefikaz agertu dela 

beharrezko integrazio soziala eragiten, zeren eta, hezkuntza pribatu eta publikoaren 

arteko diferentziatik abiatuta, bezeriaren jatorri sozialaren arabera zonifikatu du 

hezkuntza. Ustezko asmo berdintzaile horrekin bat egiten duten irakasleen 

sindikatuek, funtsean, euren pribilegioak defendatzeko ahaleginean baino ez 

dihardute. Labur azalduta, estatuak erakusten duen hezkuntza interbentzionismoa 
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edo joera monopolizatzailea oztopo bat da giza askatasunerako eta merkatuaren 

berezko legeetarako (Ik. Migué/ Marceau 1989; West 1970).  

 

Azkenaldi honetan, Ongizate Estatuaren krisiaren testuinguruan, elkarketa 

paradoxikoa gauzatu da hezkuntza publikoaren deslegitimazioa eragiten duten 

jarrera neoliberala eta neokontserbadurismoaren artean: merkatuaren baloreetatik 

abiatuz lehenak eta balore tradizionaletatik bigarrenak, biek ere estatuaren hezkuntza 

zeregina gutxitzearen beharra azaleratzen dute, eskola publikoak kontrolatuegi 

baitaude eta, gainera, ez baitute irakasten irakatsi beharko luketena. Eskuin Berria 

deritzon pentsamendu honen arabera, publikoa txarra da, pribatua, ostera, 

onuragarria. Irtenbidea aipatu dugu dagoeneko: estatuaren burokratizazioa, 

inefikazia eta hedapen mugagabea eragotzi behar dira.54  

 

Aipatu ditugun ideiak jarrera liberal arradikalaren adibide diren arren, nahiko 

argi dago liberalismoarentzat, oro har, hezkuntza ekimen pribatuen esparruan 

kokatua dagoela eta estatuaren zeregina ekimen pribatu horiek babestera mugatu 

behar dela. Horrenbestez, O. Fullaten arabera, 

 
"... la escuela privada es aquella que, en su puridad, se halla libre del agobio estatal. Tal 
vez debido a esto, en gran parte de Europa, se califican de libres las escuelas acá 
adjetivadas de privadas." (1983: 48) 

 

Ezkerraren aldetik egiten diren planteamenduak are dibertsifikatuagoak dira. 

Hezkuntza eta publikotasunaren arteko arazo horretan, gure ustez, hiru joera nagusi 

bereiz daitezke: 

 

a) Publiko eta pribatuaren arteko banaketa errefusatzen duena. Ikuskera horrek 

estatuaren interbentzionismoari izaera asistentzialaren itzalpean menderapena 

 
54 Herrialde anglosaxoietan indar handiz garatu diren ildo teoriko-politiko horien aurkezpen eta 
kritikarako, ikus Apple 1996, I. kapitulua.  
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mantentzeko beste era bat deritzo. Iraultzarako aukerak gutxitu eta kontrol soziala 

areagotzea baino ez dira interbentzionismoaren ondorioak. Hezkuntza publikoak 

zein pribatuak helburu berbera dute, eskolaren funtsezko izaera burgesiaren tresna 

izatea baita, betiere herriaren kontra erabilia. Ez dago, beraz, eskola publikoaren eta 

pribatuaren arteko diferentzia nabarmenik, ezta bien arteko alternatiba bilatzerik 

ere, hezkuntzaren benetako izaeraren aldaketarako ez baita nahikoa ideologia 

aldatzea -eta horretantxe datza eskola publiko eta pribatuaren arteko diferentzia 

bakarra- bitartean eskola instituzioa ukitu gabe geratzen bada. Ez dira zuzenak, 

hortaz, ezkerreko erakundeek estatuaren interbentzionismoa areagotzeko egiten 

dituzten deiak (Ik. Varela 1979: 196-197). Ezkerraren barruan, dena den, badirudi 

ondoren ikusiko dugun jarrera nagusitu dela. 

 

b) Publikotasun kontzeptu gogorra dei diezaiokeguna. Hemen publikotasuna 

estatuari lotzen da bete-betean. Publikoa altruismoari lotua jaio dela esaten da; 

pribatua, ostera, berekoikeriari eta, funtsean, hezkuntza publikoa ekonomia 

kapitalistaren desberdintasunak gutxitzeko tresna dela baiezten da. Kultura bitaz 

hitz egiten digu C. Durand-Prinborgnek: nazio hezkuntza kultura, bata; eta enpresa 

kultura, bestea, eta bakoitzak abiapuntu filosofiko zeharo ezberdinak ditu: 

 
"Il s'agit, nul l'ignore, de deux conceptions, de deux logiques que s'affrontent, l'une 
cultivant des valeurs d'intêret general et de désinteressement, l'autre se fondant sur le 
profit." (1992: 55).  
 

Bikoiztasun horrek estatuaren interbentzionismoa legitimatzen du, hezkuntza 

publikoaren filosofia bultzatzailea gizarte aurrerapena izan baita, hau da, izpiritu 

kolektiboa indartzea eta gizartearen kohesioa sendotzea. Baina balore horiek 

dekadentzia nabarian daude egungo gizarteetan, besteak beste, arlo publikoak 

erakusten dituen gehiegizko burokratizazioa eta inefikazia direla medio. 

Horrexegatik justifikatzen du liberalismoak hezkuntza publiko eta pribatuaren 

arteko merkatu lehia irtenbide bezala, baita, aniztasunaren izenean, hezkuntza 
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pribatua interes publikoaren arlokotzat jo beharra ere. Azken jarrera horri kritika 

eginez, eskola publikoaren aldeko politika argia behar-beharrezkoa dela diote, zeren 

estatuak bakarrik berma ditzake egian hezkuntzaren helburu sozialak, bera baita 

herritar guztientzako eskolaren alde jotzeko baldintzak betetzen dituen bakarra (Ik. 

Gimeno Sacristán 1996). J. Fernández de Castrok, zehazkiago, adierazten du sarritan 

hezkuntza publikoa nolabaiteko abertzaletasunaren izenean defendatzen dela, baina, 

bere ustez, interes pribatuen aurrean publikotasunaren oinarrizko printzipioa jardun 

demokratikoa dela, eta horixe izan behar dela hezkuntza publikoa legitimatzen duen 

ezaugarria (1996: 80). 

 

c) Publikotasun kontzeptu biguna. Horren arabera, publikoa da komunitatearen 

interesekoa den edozein zerbitzu. Liberalismoak ez bezala, joera horrentzat 

hezkuntza ezin daiteke norbanakoaren eskubidetzat jo. Gaur egun, hezkuntza 

zerbitzu publiko denik ez du inork dudan ipintzen, beste zerbitzu batzuekin gertatzen 

ez den bezala; alegia, ez dago zalantzarik hezkuntza interes orokorreko arazoa dela. 

Hezkuntza, beraz, gizartearen ardura da, eta ez estatuarena soilik. Baina gizarte 

zibila askotarikoa da eta, hortaz, estatuak erakutsi behar duen neutraltasunari uko 

egiten dio hezkuntza arautzen duenean. Egungo gizarteetan, diosku I. Sotelok (1996) 

publikotasuna desagertzen ari da, estatal edo pribatu bilakatuz, eta egoera hori 

arriskutsua da, hezkuntza publikotasunaren arloari baitagokio, eta ez estatuari 

soilik, nahiz eta honek hezkuntza bermatzeko betebehar argia daukan, batik bat 

dirulaguntzaren bidez. M. Puellesen iritziz, hezkuntzaren izaera publikotik abiatuz, 

irtenbidea zerbitzu publiko funtsezko eta ez-funtsezkoen arteko bereizketa egitea izan 

daiteke, alegia, lehenak estatuak beregana ditzake; bigarrenak, aldiz, ez. Hezkuntza 

pribatua azken motatakoa definituko balitz, saihestu egingo lirateke finantzazioa 

eskuratzeko orduan hezkuntza pribatuaren ustezko izaera lukratiboak eragiten 

dituen problemak. Hortaz, hezkuntza zerbitzu publikotzat joz gero, ikastetxe 

pribatuei laguntza publikoa bideratzea legitima daiteke (Puelles 1980: 507). 
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Ezkerreko pentsamoldean kokatu beharreko hiru ikuspegi horien azpian 

dagoen irizpide erabakigarria, beraz, hezkuntzaren esparruan estatuak -eta 

ondorioz, gizarte zibilak- eduki behar duen protagonismoa da. Publikotasun 

kontzeptu gogorrari eusten dionak estatuari ematen dio gizarte zibilean dauden 

joera desigualitarioak apaltzeko nolabaiteko aginte morala; hezkuntza publikoa eta 

pribatua bereizten ez duenak erabat ukatzen dio estatuari ahalmen hori; eta, 

azkenik, publikotasun kontzeptu biguna defendatzen duenak gizarte zibilari eman 

nahi dio zeregin nagusia, estatuaren joera orojalea eragozteko, baina liberalismoak 

ez bezala, ez du onartzen merkatu lehia irtenbide legez.  

 

Eztabaida horri nazionalismoaren eskakizunak gehitu behar dizkiogu. Baina 

aurrera jarraitu aurretik, aldez aurretiko ohar bat eta definizio bat egin beharrean 

gaude, nahitanahiez.  

 

Oharrarekin zera adierazi gura da, gizarte zibila eta estatuaren arteko 

hezkuntza arduraren banaketari buruzko eztabaidak historia luze samarra duen 

arren, hezkuntzaren publikotasunari buruzkoa, zentzu estuan, batik bat Ongizate 

Estatuaren krisiaren testuinguruan ulertu behar dela, eta berau, esan bezala, azken 

hamarkada biotako fenomeno bat izan dela. Honekin azaldu nahi dugu 

Mendebaldeko nazionalismoetan, hezkuntza jarduerak gauzatzean, eztabaida hau ez 

dela izan baiteztapadako osagai esplizitua. Euskal gizartera etorrita, hezkuntzaren 

izaera publiko/pribatuari buruzko eztabaidak ikastola eduki du erdigune; lehenik 

eta behin, 70eko hamarkadan, ikastola sarearentzako legitimazioa bilatu gura izan 

zenean; eta, batik bat, 80ko hamarkadatik aurrera, euskal nazionalismoak ikastola ala 

eskola publikoaren artean nolabaiteko hautua egitera derrigortua egon zenean. Hain 

zuzen ere, urte horietan gertatutakoa izan da publikotasunari buruzko gogoeta 

planteatzeko eduki dugun eragile nagusia. Honaino oharra. 
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Definizioari dagokionez, azpiatalaren hasieran genioen bezala, derrigorrezkoa 

da zehaztea zeri deituko diogun guk hezkuntza publikoa, honaino azaldutako 

eztabaida korapilatsua kontuan harturik. Berriz ere, azaldu behar dugu geure interes 

nagusia estaturik gabeko nazionalismoak -eta, ondorioz, euskal nazionalismoak- 

eskola publikoari begira garatzen duen jardueraren azalpena dela. Hartara, estaturik 

gabeko nazionalismoaren funts politikoa aztertu dugu gorago, eta estatuarekin 

daukan lehia politikoaren inguruko mugimendua dela baieztu dugu. Abiapuntu 

hori garrantzizkoa da lan honen helburuetarako, baita hezkuntza publikoaren 

definiziorako ere. Erran nahi baita, nazionalismo mota horrek, estatuari kontrajarrita 

eta haren interes politikoen bila, gauza lezakeen hezkuntza jardunaren izaera aztertu 

nahi dugu. Baina aurkitzen den lehen arazoa da gizarte modernoetako hezkuntza 

sistemak Estatu Hezkuntza Sistema direla esan dugula, edozein hezkuntza ekimenen 

bermea baita estatuaren ardura. Nola diferentziatu, alta, estaturik gabeko 

nazionalismoak eragin politikorako hobesten duen hezkuntza eremua? 

Publikotasuna mota guztiekiko -edo gehienetako- hezkuntza ekimenei erantsiko 

bagenie, zail suertatuko litzateke nazionalismoaren hezkuntza pentsamendua eta 

jardueraren gakoak azaltzea. Nahitanahiez, estatu hezkuntza horren barruan, 

hezkuntza pribatua eta publikoa bereizi beharra dago.  

 

Erabaki hori zenbait irizpidetan susta daiteke; hala nola, ikastetxeen jabetzan, 

finantzazio motan, kontrolerako agentzien izaeran, ikasleen irispiderako arauetan, 

eta azkenik, instituzioaren kudeantzan. Finantzazioa eta kontrola, sarritan 

azaldutako arrazoiengatik, ez dira oso argigarriak eta, beraz, alboratu beharrekoak 

dira, gure iritziz, nahiz eta askotan erakunde bati izaera publikoa eransteko erabiliak 

izan.55 Kudeantza, jabetza eta irispide motak gelditzen zaizkigu, hortaz. Berauek 

 
55 Ikus, adibidez, Bennek eta Gausek aukeran erabiltzen dituzten definizioetako bat: publiko izaera 
erants dakioke diru publikoz horniturik eta kontrol publikoaren pean dagoen erakundeari, 
oinarrizko eskola publikoan gertatzen den bezala. Estatua da dirulaguntzak eta kontrola ezartzen 
dituena (Benn/Gaus 1983: 26). 
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kontuan harturik, publiko izena erantsiko diegu estatuak kudeaturiko hezkuntza 

instituzioei, bai zuzen-zuzenean estatu lurraldean zehar, eta baita gainerako maila 

administratiboetan ere, hala nola, erregio eta nazio gobernu autonomoetan, 

herrialdeetan, udaletan, eta abar. Bestela esanda, administrazioaren jabetzakoa den 

eta hark -bere maila guztietan- kudeatzen duen hezkuntzaz ari gara. Hemendik 

hirugarren irizpidea ondorioztatzen da, iristeari dagokiona, alegia. Zenbaitentzat 

sinpleegia datekeen irizpide hori, guretzat kontuan hartzekoa da, ezen funtsezko 

diferentzia batek markatzen du hezkuntza publiko eta pribatuaren arteko dikotomia: 

hezkuntza pribatuak, nola edo hala, bezeria -hots, ikasleak- baita langilegoa -

irakasleak eta zerbitzuetako langileak- ere aukeratu egin ditzakeela, nahiz eta 

estatuaren interbentzionismoa ahalmen hau ere murrizten saiatzen den.56 

Horrenbestez, aipatutako irizpideekin batera, sartzea murrizten ez dutenak, alegia, 

gizarteko edozein kide onartzen dutenak izango lirateke eskola publikoak.57 Dena 

den, hiru irizpideok hezkuntza publikoaren ezaugarri bera adierazten dute, diogun 

berriro, administrazioak erantzukizun zuzena duela bertan. Hein handi batez, bat 

gatoz O. Fullatek egindako definizioarekin. Ikerlari honek administrazioaren 

erantzukizuna jabetza edota kudeantza akademikora mugatzen du, eta beraz, 

 
 

                                                

"Una escuela es pública cuando la propiedad o la gestión, o ambas cosas, pertenecen al 
Estado, o a la Generalitat, o a las Diputaciones, o a los Municipios; es privada cuando 
tales cosas son incumbencia de una cooperativa o de unos pocos, ... etc." (1983: 40) 

 

Hezkuntza pribatu izena emango diogu, beraz, administraziotik kanpoko gizarte 

sektoreren baten hezkuntza ekimenari, beronen kontrol eta finantzazio maila altuak 

eduki ditzakeen arren. Eremu zeharo zabala da bigarren hau, ikusi bezala. Hartara, 

 
56 Adibidez, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak, espainiar estatuko mailako hezkuntza legeria 
aplikatuz, behartu egiten ditu ikastetxe kontzertatuak, -ez sare pribatuan dauden guztiak, beraz- 
ikasleak hartzeko momentuan haien bizilekua hobestera. 
57 Ikus Habermasek egindako erakunde publikoen definizioa: "'Públicas' llamamos a aquellas 
organizaciones que, en contraposición a sociedades cerradas, son accesibles a todos (..)." (1986: 41). 
Bennek eta Gausek ere adierazten dute ohikoa dela erakunde publikoen ezaugarripen hori (1983: 26). 
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estatuaren jarduera interbentzionista laissez faire delakoan oinarriturik arbuia 

daiteke, edo, bestelako gizarte ekimenak gauzatzeko helburuz, doktrina 

ideologikoan, pentsamendu erlijiosoan edota uste nazionalistan oinarriturik, besteak 

beste. Ideia bultzatzaileez gain, estatus juridiko ezberdinak eduki ditzakete ikastetxe 

pribatuek. Adibidez, espainiar hezkuntza legeriara etorriz, sare pribatuaren barruan 

ikastetxe baimenduak eta kontzertatuak daude, gorago ikusi denez (ik. 2.3.2). 

 

Lan honen helburuen argitasunaren mesedean egin gura izan dugun banaketa 

horrek ez du, alabaina, problematikaren konplexutasuna behin betiko konpontzen, 

eta, ildo horretan, aintzat hartu behar da nazionalismoa, hezkuntza jarduera eta 

diskurtsoa garatzen dituenean, ez dela sarritan bat etortzen bereizketa horrekin, eta 

publikotasunari buruzko nolabaiteko ekarpen propioa egiten duela. Diskurtso 

honetaz eta, maila teorikoaz gain, hezkuntza publikorako jokaera baldintza 

lezaketen bestelako faktoreez arituko gara ondoko azpiatalean.  

 

 

2.4.4.- Estaturik gabeko nazionalismoaren hezkuntza estrategiak 

 

Eraketa politiko alternatiboa eskaintzen duen nazionalismoaren balizko 

hezkuntza diskurtso eta jokaeren azalpenerako, zenbait ideia aurkeztuko dugu 

hemendik aurrera. Hipotesi hutsak dira denak, baina, gure iritziz, eskuartean dugun 

aztergaiaren ikerketan baliagarri izan daitezke. Hiru arlo hartu ditugu hipotesiok 

sailkatzeko: a) publikotasunari buruzko diskurtsoak, b) hezkuntza sistemaren 

ezaugarriak, eta c) mugimendu nazionalistaren ezaugarriak. Ikus ditzagun banan-

banan. 

 

a) Estaturik gabeko nazionalismoak arlo publikoaz -eta, ondorioz, hezkuntza 

publikoaz- taxutzen duen diskurtsoaren azterketarako, kontuan hartu behar da 

indarrean dagoen estatua eta hark eraiki gura duen nazioa errealitate ezberdin 
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bezala aurkeztea edukitzen duela abiapuntutzat. Hartara, litekeena da nazioa eta 

gizarte zibila parekidetzea; hau da, nazioa berezko eskubideen jabe den eta 

estatuaren joera orojalearen aurka dagoen errealitate dela baieztea. Gizarte zibila eta 

estatua ezberdintzeko saio horretan, esparru publikoaren definizioa -hezkuntza 

barne- zehaztu behar izaten du; eta, horren aurrean, hiru aukera posible aurreikus 

daitezke. Lehena publikotasuna administrazioari eranstea da, eta, ondorioz, ekimen 

pribatuen legitimitatea erreibindikatzea gizarte zibilaren -norbanakoen- eskubide 

bezala. Bigarrenean, publikotasuna administrazioari ere eransten zaio, baina hartara 

bideratzen dira hezkuntza ekimenak; alegia, eskola publikoan eragiten saiatzen da. 

Eta hirugarrena publikotasuna gizarte zibilari eranstea izan daiteke, eta orduan, 

hezkuntza ekimen nazionalistak publiko direla aldarrikatzen da, gizarte zibilaren 

antolaketa autonomikotik abiatuz, haatik. 

 

Esan gabe doa aukera horiek guztiak ez daudela beti hemen adierazi bezain 

bereiziak unean uneko diskurtso nazionalistan eta, sarritan, nahasturik edota 

ahokaturik ager daitezkeela; eta, halaber, diskurtso nazionalistak aukera bakoitzean 

ñabardura inportanteak egin ahal dituela. Konplexutasun horren adibide bat da, 

administrazioaren ardurapeko eskolen artean, estatu eskolak eta gainerako maila 

administratiboetakoak ezberdintzea, euskal nazionalismoaren kasuan sarritan egin 

den bezalaxe. Dudarik ez dago, hortaz, nazionalismoak hezkuntza publikoaz 

iragartzen dituen diskurtsoak oso konplexuak izan daitezkeela. Horren harira, 

aintzat hartu behar da nazionalismoak trebezia handia erakusten duela estatu 

publiko eta gizarte pribatuaren arteko banaketa ilunera moldatzeko (ik. Breuilly 

1990: 396 eta hur.).  

 

Iluntasun horren barruan, dena den, gure aburuz, erraz defenda daitekeen 

ideia da azken hamarkadetako Mendebaldeko gizarteetan nazionalismoaren 

hezkuntza ekimenak arlo publikoaren babes legitimatzailea bilatzera behartuta egon 

direla. Gorago ikusten genuen legez, hezkuntza ardura kolektiboa delako ustea 
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irmoki finkatu izanak estatu modernoak hezkuntza mota guztiak sustatzea eragin du 

eta, aldi berean, arlo pribatuko ekimenek izaera publikoa aldarrikatzea ekarri. 

Fenomeno bi horiei gizarte integrazioaren inguruko pentsakera ondo asko indartu 

izana gehitu behar zaie eta, ildo horretatik joanda, ez da ahaztu behar herritarren 

integrazioaren bilaketa ez dela izan Nazio-Estatuaren ahalegina bakarrik; estaturik 

gabeko nazionalismoa ere gogotsu saiatzen da naziokideen integrazioa gauzatzen 

eta, beraz, gizarte banaketa oro gaitzesten duela adierazi ohi du normalean. 

Korronte ideologiko horretan murgildurik, estaturik gabeko nazionalismoak, eragin 

politikorako eskola publikoa hobetsi ezean, bederen ekimen pribatuaren 

publikotasuna aldarrikatu behar izaten du. Bestela esanda, publikotasunak 

nolabaiteko tentsioa ekar liezaioke nazionalismoari. Arlo publikoari buruzko -

hezkuntza publikoa barne- eztabaida ezin izaten du saihestu, eta derrigortuta egoten 

da bere ekimenak legitimatzera. 

 

Hala ere, hezkuntza publikoari begirako estrategiak garatzeko orduan, 

diskurtso teorikoa aldez aurretiko estrategiaren justifikazioa izan daiteke neurri 

handi batean. Diskurtso teorikoaz gain, horrela, bestelako faktoreak hartu behar dira 

kontuan, eta faktore hauek estaturik gabeko nazionalismoa bidera dezakete lan eta 

eragin politiko esparru bezala hezkuntza pribatua ala publikoa hobestera, dela 

historian zehar, dela egungo hezkuntza sistemaren testuinguruan.  

 

 

b) Hezkuntza sistemaren ezaugarriak 

 

Dagoeneko, azaldua geratu da Nazio-Estatuko kideak sortuz delako eredura 

hurbildu direla Mendebaldeko gizarteetako hezkuntza sistema gehienak, baina 

horrek ez du esan nahi gizarteko kideak sortuz delakoak zenbait herrialdetako 

hezkuntza sistemaren ezaugarrietan aztarnarik utzi ez duenik. Hezkuntza sistema 

mota bien arteko ezberdintasunak, nagusiki, zentralizazioan ala deszentralizazioan 
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gauzatu dira, eta estatuaren aginteak ala gizarteko erakundeen ugaritasunak 

zehaztu dute banaketa hori. Horrela, XIX. mendetik aurrera gorpuztu diren 

Mendebaldeko europar mugimendu nazionalistek, beren hezkuntza estrategia 

zehazterakoan, aldez aurretiko hezkuntza egoera jakin batekin egin dute topo. 

 

Gure ustez, nahiko argi dago hezkuntza sistema deszentralizatuek erraztu 

egiten dituztela nazionalismoaren hezkuntza ekimen pribatuak, eta, ondorioz, eskola 

publikoan eraginik edukitzen saiatu ordez, estatuarekin eta bestelako erakundeekin 

merkatu lehiari ekitea izan daitekeela nazionalismoaren jokaera hobetsia. Halako 

egoeretan, nazionalismoak hezkuntza arloan estatuarekin garatzen duen lehia 

politikoa lausotua ager daiteke. Alde batetik, estatuaren hezkuntza 

interbentzionismoak ez du jasotzen gizarte atxikimendu sendorik, eta beraz, 

estatuak ez du baliabide ideologiko nahikorik hezkuntza ekimen nazionalistak 

oztopatzeko, zeren eta ongi erroturik dago hezkuntza ekimen horiek bultzatzeko 

gizarte zibilak duen eskubidea. Beste alde batetik, estaturik gabeko nazionalismoak, 

sozializazio nazionalistaren bila doalarik, ekimen pribatuaren itzalpean ezkuta 

ditzake eraiki nahi duen hezkuntza sarearen asmoak, eta sistemaren zabaltasuna 

dela medio, lasaitasunez jardun ahal du, bere helburu politikoekin zerikusirik ez 

duten bestelako aldarrikapenetan susta baitezake ekimenen legitimitatea. Horrek 

guztiak ez du esan gura nazionalismoak ez duenik bilatuko bere eraginpeko eskola 

sarearen finantzazio publikorik. Hain zuzen ere, finantzazioaren beharrak hezkuntza 

jarduerak neurri handi batez aldatzera bultza dezake nazionalismoa. Dena dela, 

sistema deszentralizatuetan, arlo pribatuan kokaturiko hezkuntza ekimenak 

nazionalismoaren aldarrikapenen gotorleku bilakatzen direla baiez liteke. 

 

Hezkuntza sistemak eraketa zentralizatua erakutsi duenean, hezkuntza 

pribatua gutxiago hedatu da (Ramirez/Rubinson 1979: 81) eta estatuaren agintea 

askoz argiago eta indartsuago agertu da hezkuntza eratzean, gizarte zibilaren 

ekimenen kaltean. Testuinguru horretan nazionalismoak hezkuntza ekimen 

 



178 Euskal nazionalismoa eta hezkuntza publikoa: ikastolen publifikazioa 
 
 

 
propioak burutzeko -eta, ondorioz, estatuarekin merkatu lehian aritzeko- zailtasun 

eskergak dituela pentsatu behar da. Litekeena da, beraz, mugimendu nazionalista 

eskola publikoan bertan eragiten saiatzea.  

 

 

c) Mugimendu nazionalistaren ezaugarriak 

 

Lehenengo atalean genioen bezala, hobetsitako nazio irizpideek, helburu 

politikoek eta ikuskera ideologikoek zehazten dute mugimendu nazionalistaren 

nolakotasuna. Baina gogora dezagun ezaugarri horiek horiek guztiak aldakorrak 

direla, eta unean uneko testuinguruan zein garapen historikoan zehar ulertu behar 

direla; eta, halaber, mugimendu nazionalistek erakutsi ohi duten barne ugaritasunak 

eraginik, garai berean ikuspegi ezberdinak batera ager daitezkeela. 

 

Nazio irizpideei dagokienez, eta gorago azaldutakoa gogoratuz, hizkuntza eta 

hezkuntza bikote banaezina izan ohi da Mendebaldeko nazionalismoetan, 

hizkuntzaren berreskurapenean eta beraren legitimazio sozialean hezkuntza 

sistemak duen ahalmena dela medio. Naziotasuna hizkuntzan oinarritzeak, alabaina, 

ez digu aurreratzen zein estrategia gara lezakeen estaturik gabeko mugimendu 

nazionalistak hezkuntza publikoari begira. Alde batetik, azken hau zokora dezake, 

ez duelako uste herriaren ustezko nortasuna definitzen duen hizkuntza behar bezala 

bermatzen duenik eta, beraz, eremu pribatura abia daiteke berme horren bila. Beste 

aldetik, egoera arriskutsua suerta daiteke, ezen estatuak kudeaturiko hezkuntza 

sarea indartsua baldin bada, mugimendu nazionalistaren eraginpeko eskolak 

nolabaiteko ghettora muga daitezke. Horrez gain, litekeena da naziokide guztiak 

hizkuntza bera mintzatzea epe luzerako eginkizun izatea; agian, indar handiko 

erreibindikazioa, baina ez egitate erreala. Horrek guztiak gorago ere aipatutako 

fenomeno bat azaltzen digu, alegia, gizarte modernoetako biztanleriaren 

heterogeneotasuna eta, horren kariaz, estaturik gabeko nazionalismoek nazioa 
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definitzeko lurralde eta komunitate politikoari dagozkion irizpideak hobesteko 

joera, horrela konpaktazioa errazago lortuko delakoan (ik. 1.2.2.2). Nazio 

integrazioaren bilaketa are argiago agertzen da une horretan, eta ukaezina da eskola 

publikoa eremu gutiziatu bilakatzen dela nazionalismoarentzat, hezkuntza mota 

horrek erakusten duen hedapen maila zabala dela eta. Irizpide bi horiek, hortaz, 

nolabaiteko tentsioa ekar diezaiokete nazionalismoari hezkuntza jokaeran, ezin 

baititu baztergarritzat jo bere eraginpean ez dauden hezkuntza instituzio publikoak. 

Hedatzeko bokazioa inposatzen da, horrela, baina hartarako nolabaiteko boterearen 

beharra dauka. 

 

Mugimendu nazionalistaren helburu politikoez ari garelarik, esanik utzi dugu 

nazionalismoak ez diharduela etengabeko oposizio politikoan, eta, zenbait kasutan, 

pauso taktiko bezala erabakitzen duela nolabaiteko autonomia maila eskuratzea (ik. 

1.2.3). Era hartara, nazionalismoak erdiesten duen botere politiko maila, batzuetan, 

funtsezkoa izan daiteke hezkuntza publikora bidera dezan bere hezkuntza jarduera. 

Litekeena da, halakoetan, hezkuntza publikoa bere ardurapean egotea, oso-osoan 

izan ez arren. Ordutik aurrera, estatuarekin duen lehia nazionalismoak kudeaturiko 

hezkuntza publikorako eskumen gehiago lortzean datza. Hau da, hezkuntza sare 

hori estatuak kontrolatzen duenaren maila berean jartzea du helburu. 

Eraginkortasuna bilatzen zaio botere autonomikoak kudeaturiko hezkuntzari, 

horrela. Honek ez du esan nahi mugimendu nazionalista jakin batek ahobatez 

helduko dionik aipatu estrategiari, kontuan hartu behar baita, adibidez, 

nazionalismoaren baitan une berean egon litekeen hautu taktikoen ugaritasuna. 

Aniztasun horrek banatu egin dezake mugimendua hezkuntza aldarrikapenen 

eremuan, ezen litekeena da goragoko botere maila erreibindikatzen duten indarrek 

nahikotzat ez jotzea eskuraturiko kudeantza maila eta, beraz, ekimen pribatura 

abiatzea, lortu gabeko erreibindikazioak gogorazteko asmoz. Jarrera 

independentzizaleek, honela, eskola publikorako hurbilpena saihes dezakete neurri 
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handi batean, helmuga betiere estatuarekin eta beraren instituzio guztiekin loturak 

ahalik eta modu arradikalenean apurtzea baita.  

 

Azkenik, mugimendu nazionalistaren ikuskera ideologikoek dudaezineko 

garrantzia eduki lezakete, baina, hemen ere, joera ugari izan daitezke. Aukera bat, 

gorago azaldutako hezkuntzaren publikotasunaren auzian genioenez, 

liberalismoarekin bat egitea da, estatuaren interbentzionismoaren kontra, 

konparazionera, batez ere mugimenduaren baitan integrismoa nagusitzen bada, eta 

arriskuan ikusten badu berak aldarrikaturiko hezkuntzaren eduki erlijiosoa.Baina, 

beste alde batetik, liberalismoa laizismoa inposatzen saiatzen baldin bada, aukera 

asko daude nazionalismoaren arerio nagusi bihur dadin. Eta, ostera, ezkertiar 

osagaia eta integrazioaren aldeko ideologia ondo finkaturik agertzen badira, ekimen 

pribatuak sozializazio nazionalistaren aurkakotzat jo ditzake eta, ondorioz, esparru 

publikoa hobetsi. 

 

Ikusten denez, eraketa politiko alternatiboa exijitzen duen nazionalismoaren 

hezkuntza publikorako estrategiaz hausnartzean, faktore asko hartu behar dira 

aintzakotzat. Aldaera oro elkarreraginean egon daitezke une jakin batean eta, beste 

batzuetan, euretako bat gailendu eta erabakigarriena suerta daiteke. Eurekin 

guztiekin, herrialde bateko mugimendu nazionalista jakin baten hezkuntza 

jardueraren osagaien puzzlea osa daiteke, baina, gure ustez, zaila da baieztea ildo 

bakar bat orokortu denik. Segituan -eta gaingiroki baino ez bada ere- aztertuko 

ditugun europar mugimendu nazionalista biren kasuetan somatu ahal izango dugu 

nola gurutzatzen diren aipatutako zenbait faktore eta, zein neurritan, tokian tokiko 

testuingurutik kanpo, ezin uler daitezkeen mugimendu nazionalista baten 

hezkuntza jokaerak. 

 

 

2.4.5.- Ibilbide ezberdin bi: Ipar Irlanda eta Katalunia 
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Ipar Irlandarekin hasita, XVIII. mendetik aurrera, eta zenbait arrazoi historiko 

dela medio, Irlandako biztanleria hiru taldez osaturik agertzen zen: a) jatorrizko 

irlandarrak, b) Ingalaterratik etorritakoak, kopuruz gutxi baina botere politiko eta 

ekonomiko handiaren jabe zirenak, eta c) Eskoziatik heldutakoak, bigarrenak baino 

gehiago kopuruz, baina bereziki Iparraldean kokatzen den Ulsterreko bederatzi 

konderrietan bildu zirenak. Hiru taldeok erlijio ezberdinekoak ziren: lehenak, 

katolikoak, XVI. mendeko Erreformak ez baitzuen apenas eraginik eduki Irlandan; 

bigarrenak, anglikanoak; eta hirugarrenak, presbiterianoak. Elkarrengandik bereizi 

samar bizi ziren arren, 1800eko Union Act zelakoaren bitartez, Irlanda Erresuma 

Batuan integratu zen, eta batuketa politikoarekin batera, gainerako arlo sozialen 

integrazioa ere indartu zen XIX mendean zehar, hala nola garraio eta hezkuntzarena. 

Maila ekonomikoan integratzeak britaniar ekonomiaren periferia bihurtzea ekarri 

zion Irlandari: Britainia Handia nekazal produktu eta lan indar merkeaz hornitzen 

zuen, eta horren ondorioz, inmigrazio tasa handiak, pobrezia eta aldizkako goseteak 

jasan zituen. Egoera hori jotzen du D. Pringlek XIX. mendean sortu zen irlandar 

nazionalismoaren eragile nagusietako bat (1990: 158 eta hur.). Baldintza horietan, eta 

hamarkada askotan zehar irlandar nazionalistek bultzatutako matxinaden ostean, 

1921ean, Londresek Irlandako Estatu Librea ezartzen zuen ituna sinatu zuen gehiengo 

nazionalista zuten Irlandako hogeita sei konderrientzat. Loturak mantendu ziren 

Britania Handiarekin, baina 1948an guztiz independente bilakatu zen, harrezkero 

Irlandako Errepublika izena hartuz. Uhartearen iparraldea -Ulster- osatzen zuten 

bederatzi konderrietatik, ordea, seik Erresuma Batuan integraturik jarraitu zuten, 

autonomia maila handia ezagutu zitzaien arren. Stormonteko Parlamentuak kudeatu 

zuen 1972ra arte, noiz disolbatua izan baitzen. Ordutik aurrera, eta 1998ra arte, 

Britania Handiak Estatu Idazkari baten bitartez gobernatu du Ipar Irlandan. 

 

Esan bezala, independentzia eskuratu aurretik, britainiar gobernuak Irlandako 

biztanleriaren kultura eta hizkuntza berezitasunak ezabatzeko politika deliberatuari 
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ekin zion, eta horrek isla eduki zuen hezkuntza arloan, curriculumean batik bat. 

Estatuaren hezkuntza ekimenak, oro har, topatu zuen arerio nagusia Eliza katolikoa 

izan zen, eta haren magalean babestu ziren aldarrikapen nazionalistak. Era hartara, 

hezkuntzaren kontrolaren inguruko borroka, diosku P. Clancyk, irlandarren nazio 

kontzientzia moldatzeko borroka esplizitua izan zen. XIX. mendean, hezkuntzaren 

monopolioa zeukan eliza katolikoak bilatu eta lortu egin zuen eskola katoliko sare 

bat finkatzea, eta hain izan zen indartsua ekimen hura non, independentzia osteko 

irlandar gobernuak ia bere osotasunean errespetatu egin baitzuen, eta estatuaren 

zeregina subsidiarietate hutsera mugatu. Curriculumaren eduki nagusiek, 

irakaskuntza Elizaren zein estatuaren kontrolpean egonik ere, irlandar 

nazionalismoa indartzea eduki dute helburu, gaelikoaren irakaskuntzan arreta 

berezia ipiniz,58 Irlandako historiari lehentasun osoa emanez eta, oro har, nazio 

harrotasuna bultzatuz (Clancy 1986: 120 eta hur.). Garapen ekonomikoaren 

beharrizanek 60ko hamarkadatik aurrera hezkuntzaren eduki tekniko eta 

zientifikoek garrantzi handiagoa hartu izana eragin zuten, eta estatua izan zen, batik 

bat, aldaketa horiek bultzatu zituena, nahiz eta Elizak ez zuen galdu lehendik 

zeukan hezkuntza sistemaren kontrola. Horrela, 70eko hamarkadan, community 

school izeneko eskola sarea sortu zen, nazioarteko zenbait erakunderen babes 

ekonomikoaren laguntzarekin, eta eduki akademiko eta teknikoak lantzeko. Hala 

ere, eduki erlijiosoek ez dute garrantzirik galdu, eta ordena erlijiosoek tratamendu 

berezia eduki dute bertan (Wickmann 1980: 327 eta hur.). Azalduta geratu da, 

katolikoez gain, biztanleria protestantea ere finkatu zela uhartean, eta haren eliza 

diferenteek ere kudeatu izan dituztela eskola sareak. Hortaz, hezkuntza, aurreko 

hamarkadetakoa baino apalago bada ere, konfesionala da eta erlijioen arabera dago 

 
58 Gaelikoa hizkuntza nazional bakarra eta ingelesa bigarren mailako hizkuntza ofiziala diren arren, 
gaelikoa eremu urriko hizkuntza da Irlandan. Hezkuntzari dagokionez, gaelikoa derrigorrez irakatsi 
behar da, baina 1980an, esate baterako, %5era ez zen heltzen elebakar ziren eskolen portzentaia (ik. 
Petschen Verdaguer 1990: 180 eta hur.) 
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banatua, baina banaketa hori ez da Ipar Irlandan bezain zurruna, segituan ikusiko 

dugunez.  

 

Erresuma Batuaren barruan geratu zen Ulsterreko zatiak gehiengo protestante 

nabaria dauka. Horrez gain, Irlandako gainerako lurraldeetan ez bezala, industria 

hazkunde esanguratsua gauzatu zen uhartearen alde horretan XIX. mendean zehar, 

betiere Britania Handiaren eta bere inperioaren merkatuari estuki lotua. XIX. 

mendearen amaieran, horrela, kapitalismo industriala jadanik finkatua zegoen 

Belfasten eta beraren inguruko zonetan. Irlandar nazionalismoak, bestalde, ez zuen 

arrakastarik erdietsi gehiengo protestantea zeukan herrialde horretan, bertako 

industriariek eta langileek uste baitzuten Britania Handitik banatzeak hondamendi 

ekonomikoa ekar zezakeela (Pringle 1990: 160). XIX. mendearen amaieran, 

Ulsterreko protestanteak britainiar sentitzen ziren; are gehiago, denbora pasatu 

ahala, eta irlandar nazionalismoaren hazkundeari aurre egin nahirik, unionista sutsu 

bilakatu ziren, eta ageriago utzi zuten Britania Handiari loturik jarraitzeko 

deliberamendua. Garai hartako langile protestanteek posizio pribilegiatuak betetzen 

zituzten maila lokaleko egitura politiko eta ekonomikoetan eta haien defentsa 

sutsuari ekin zioten, mota askotako erakundeen bitartez. Datu horiexetan 

oinarriturik, Mac Laughlinek eta Agnewk dioskue langile protestanteak zeharo 

konbentziturik zeudela euren interesak babestuago egongo zirela eraketa politiko 

unionista batean, gainerako irlandar lurralde katoliko nazionalistan baino; eta ez 

zela egon, beraz, britaniar konspiraziorik langile protestanteek, irlandar 

nazionalismoari aurre egin nahirik, politikari britaniarren babesa bilatu zutenean. 

Hartara, irlandar nazionalismoak atzerapen ekonomikoa ekarriko zuelako ustea eta 

bertan langile zein industriari protestanteak bat etorri izana egunera arte iraun duten 

ezaugarriak dira, eta galarazi egin dute, ondorioz, banaketa etniko/erlijiosotik 

harago joan litezkeen langileen arteko bestelako elkarketarik gorpuztea. 1972ra arte 

egondako gobernu unionista guztiek ederto erabili zuten populazio protestantearen 

sentimendu hori eta etengabe aldarrikatu zuten Ulsterreko egitura politikoaren 
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izaera protestante eta unionista, halako moldez non, banaketa etniko/erlijiosoa 

banaketa politiko ere bilakatu baitzen, eta talde nagusi protestantearen norabide 

politikoaren testuinguruan bakarrik uler bailiteke Ipar Irlandan gauzatu den politika 

ekonomikoa. Horren eraginez, gutxiengo katolikoak bigarren mailako posizioak bete 

zituen, eta haien lurraldeak emigrazio tasa altuak eta garapen ekonomiko makala 

jasan zituen (Mac Laughlin/Agnew 1986: 253 eta hur.). 

 

Unionisten ondoan, irlandar nazionalistak kausitzen dira. Ipar Irlanda irlandar 

herriaren parte dela uste dute, eta birbatuketaren beharra defendatzen dute. Irlandar 

nazionalistentzat, hortaz, lurraldeak definitzen du euren nazioa, lotura etniko, 

kultural, erlijioso eta linguistikoak batzen dituen irlandar herria. Nazionalistek 

oinarri horretan sustatzen dute britaniarretik bereizia dagoen irlandar identitatea. 

Unionistek, ordea, erreibindikapen horri Ulsterreko biztanleria zeltiarren garaitik 

hona irlandarretatik bereizia sentitu dela kontrajartzen diote, eta halaxe islatzen 

dela, adibidez, bertako literaturan. Horren guztiaren ondorioz, legitimitate politiko 

biren arteko aurkamendu bortitza garatu da: unionistek Ulsterreko gehiengoa direla 

argudiatzen dute, eta nazionalistek kontuan hartzeko gehiengo bakarra uharte osoko 

biztanleria dela diote.59 

 

Populazioaren banaketa, esan bezala, ez dagokie soilik nazio identitateari eta 

beraren eraginez eratortzen diren jarduera politikoei, azken hauei begira, aipatu 

multzo biok guztiz homogeneoak ez direla kontuan hartu behar bada ere.60 Izan ere, 

nazionalista/unionista banaketa bat dator katoliko eta protestanteen artekoarekin, 

 
59 Ikus honetaz Meignand 1992. Nazionalismoak egiten duen argudio horren erabilera kausi daiteke, 
adibidez, in Morrison 1997: 10. 
60 Jakina denez, irlandar nazionalisten artean multzo nagusi bi aurkitzen dira: errepublikanoak (Sinn 
Fein) eta sozialdemokratak (SDLP). 80ko hamarkadako hauteskundeak aintzat harturik, 
errepublikanoek hauteslegoaren %7tik 13,4ra doan tartearen onespena erdietsi duten bitartean, beste 
alderdi nazionalistak %12tik 25,5era doana eskuratu du (Meignand 1992: 25). Bestenaz ere, Ipar 
Irlandako alderdi politiko nazionalisten garapenari eta sostengu sozialari buruzko deskribapen 
zehatza kausi daiteke in Ruane/Todd 1992: 189-194. 
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nahiz eta uharteko hasierako nazionalismoak ez zituen kontzienteki protestanteak 

baztertzen. Ostera, irlandar nazio kontzeptuak erlijio guztietako kideak hartzen ditu, 

baina, irlandar nazioaren berezitasuna azpimarratzeko asmoz, heredentzia gaelikoa 

goraipatzen zuen neurrian, protestanteei, aurreko mendeetako integraziorik ezaren 

ondorioz, oso zail izan zitzaien nazionalistek definitutako irlandar nazio gaelikoari 

atxikitzea; eta, ondorioz, irlandar nazionalismoak bere burua katolizismoarekin 

identifikatzera jo izan du (Pringle 1990: 160). Egungo errepublikanoek, hala ere, 

bestelako irakurketa egiten dute. Gaur gertatzen den unionismo/protestantismoaren 

arteko batuketa XIX. mendeko lurdun aberatsek bultzatutakoa izan zela diote, erlijio 

diferenteetako kideen aliantzen arriskuaz beldur baitziren. Katolikoenganako 

gorrotoa, diosku G. Adamsek, birrindartu egin zen uhartea banatu zenean, noiz 

irlandar identitatea katolizismoarekin eta, ondorioz, protestantismoa mehatxa 

zezakeen edozerekin identifikatzen hasi baitzen. Baina nazionalismoak, aitzindari 

politiko honentzat, ez du osagai erlijiosorik defendatzen (Adams 1991: 152-153). Bi 

dira naziotasunaren ezaugarripenerako erabiltzen dituen irizpideak: lurraldea eta 

kultura gaelikoa. Hortaz, abiapuntua da Irlanda dela uharteko biztanle guztien 

nazioa eta, gainera, zilegi dela irlandar kultura identitateari eutsi nahia (Ibid: 187-

189).  

 

Hala ere, ukaezina da nazionalista/katoliko bikoa sinonimo bailitzan erabiltzen 

dela.61 Banaketa, esan dezagun berriro, erlijiotik harago doa, eta arlo askotan nabari 

daiteke: bizilekuetan, aisian, enpleguan... betiere gutxiengo 

nazionalista/katolikoaren kaltean, zeinak bigarren mailako estatus sozial eta 

politikoa eduki baitu. Populazioaren sektore horren bazterketa sozialak eragin zuen 

Eskubide Zibilen Aldeko Mugimenduaren sorrera (NICRA). Berarekin batera, eta 

mugimendu antikolonialistaren eragina zela medio, zenbait sektore errepublikano 

 
61 Lehenengo eta behin, nazionalistek beraiek erabiltzen dute. Horretaz ohartarazten digu D. 
Morrison Sinn Feineko kideak, adibidez, bere idazlanean nazionalista eta katoliko kontzeptuak 
parekide direla, eta terminologia erlijiosoaren erabilera hori, funtsean, politikoa dela (1997: 13). 
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ideia marxistetara hurbildu ziren, eta langile protestante eta katolikoen arteko 

batasuna landu beharra defendatu zuten. Tesi horiek, alabaina, ez zuten arrakastarik 

erdietsi, langileria unionista ez baitzegoen prest irlandar nazionalismoarekiko 

aurkakotasunari amore emateko. D. Morrison Sinn Feineko kideak langile 

protestanteen izaera faszistak batasuna eragotzi zuela baiezten duen arren (1997: 25), 

Mac Laughlinen eta Agnewren arabera, protestanteen erantzuna ez da irrazionaltzat 

jo behar, oso finkaturik baitago unionismoa aurrerapen ekonomikoaren sinonimo 

dela. Bestela esanda, ezinezkoa da politika ekonomiatik bereiztea, eremu biek elkar 

elikatzen baitute, eta horrela azaldu behar da Ulsterreko politikan erdibideko 

eremurik eraikitzeko omen dagoen ezintasuna. Politikari unionistek, adibidez, zona 

katolikoentzako laguntzak proposatu dituztenean, traidoretzat joak izan dira 

komunitate protestantearen aldetik (Mac Laughlin/Agnew 1986: 259). 

Nazionalismoaren ibilbidean, hortaz, faktore ugarik hartu dute parte, eta kultura, 

ekonomia eta politika elkarren eraginean aritu dira (ik. Ruane/Todd 1992).  

 

Azkenaldi honetan aipatu desoreka sozialak biguntzeko neurri politikoak hartu 

badira ere, komunitate bien arteko erabateko banaketa inon nabarmendu bada, 

hezkuntza sisteman izan da. Irlanda zatitu zenean, erlijioan oinarrituriko aurreko 

hezkuntza sistema segregatua heredatu zuten alde biek. Esan dugunez, sistema 

horretan oinarrizko eskolak erlijio nagusiaren aginteen kontrolpean zeuden eta, 

horren kariaz, 1921ean, Ipar Irlandako Hezkuntza Ministroa hezkuntza sistema 

akonfesionala ezartzen saiatu zen. Haren arabera, irakaskuntza hiru eredutan 

sailkaturik geratu zen: I. ereduan estatuak kontrolatutako eskolak zeuden; II.ean, 

eskola finantzatuak, funtsean maila lokaleko agintarien menpekoak; eta III.ean, 

borondatezko eskolak, maila lokaleko agintepean ez zeudenak (Murray 1986: 249). 

Aurreikus daitekeenez, eskola horien finantzazio publikoa estatuaren partaidetza eta 

kontrolaren mailaren araberakoa zen. Eraketa horrek, funtsean, hezkuntza 

sistemaren izaera deszentralizatua erakusten zuen, baina gainerako britainiar 

herrialdeetan ez bezala, erlijioak muga zurruna jartzen zuen sistema osoan.  
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Ipar Irlandako nazionalismoak kultura eta hizkuntzari garrantzia ematen dien 

arren, gaelikoa oso eremu urriko hizkuntza da, eta beraren irakaskuntza, urte 

askotan zehar, zenbait eskola katolikotara mugatu da. 70eko hamarkadara arte ez 

zen gauzatu gaelikoz irakasteko saiorik. Hala, 1977an, 30 ikasle zituen oinarrizko 

eskola bat zegoen, eta urte bat geroago, haurtzaindegi bat zabaldu zen. 1984an, 

oinarrizko eskolak 120 ikasle biltzen zituen, eta haurtzaindegiak 150. 90eko 

hamarkadaren erdialdean, aldiz, zortzi oinarrizko eskola zeuden, bigarren 

hezkuntzazko bi eta hogeita bat haurtzaindegi; baina hogeita hamaika zentro 

horietatik, hiruk baino ez zuten jasotzen estatuaren dirulaguntzarik. Horretaz kexu 

agertzen da P. Rice mugimendu errepublikanoko kidea: gobernu britainiarrak, 

normalean, ekimen pribatuak eratzeko erraztasun handiak ematen dituen arren, Sei 

Probintzietako biztanleria gaelizatu gura izan denean, oso bestelakoa izan da 

hezkuntza librearekiko izan duen jarrera (ik. Rice 1995: 48-49). Ipar Irlandako 

nazionalismoak, ordea, babes handia topatu du eskola katolikoetan. Ikus dezagun 

hori astiroago. 

 

Gorago adierazi bezala, Ulsterreko gobernuak ezarritako hiru ereduen arteko 

hautaketa egin behar izan zenean, eskola katoliko guztiak III. ereduan integratu 

ziren;62 protestanteak, aldiz, denbora apur bat pasatu ahala eta hasierako 

mesfidantzak gainditu eta gero, I. eredura bideratu ziren. Banaketa erabatekoa izan 

zen erlijio bakoitzari zegokion populazioaren arabera. Eta ez bakarrik 

administratiboa, ezen, D. Murrayk dioskunez, orain urte gutxi batzuk baino ez 

direla, ume katolikoen %98a eskola katolikoetara joaten zen eta, halaber, estatu 

eskoletako %95ak zuen ikasle katolikoen kopurua ez zen %5era ere heltzen (1983: 

141).  

 
62 Ohartarazi behar da eskola katolikoak, lehenago azaltzen genuen finantzazio beharra dela medio, 
ia beren osotasunean hurbildu direla II. eredura. Ikus Murray 1986: 251. 
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Hainbat ikerlari bat datoz baieztean eskola mota bi hauetako ikasleek nazio 

leialtasun diferente nabaria adierazten dutela, baina ez dira ados ipintzen leialtasun 

ezberdintasunaren jatorria zehazteko orduan. Horrela, Murrayk irakaskuntzaren 

curriculumaren edukiei eta eskoletako ageriko sinboloei ematen die garrantzia (1983: 

147). Pringlek, beste alde batetik, ideia hori ñabartzen du, esaten duelarik eskola 

mota bietan antzeko curriculuma irakasten dela, baina, hala eta guztiz ere, eskola ere 

dela beste taldeari buruzko estereotipo gehienen iturria, funtsean, horixe baita 

eraketa segregatu horren ondorioa: mitoen garapen eta iraunkortasuna ahalbidetzea, 

baina beldurra eta biolentzia elikatuz (1990: 169). Azkenik, A. Robinsonek (1971), 

eskolaz gain, komunitate bien arteko harremanen gabeziari leporatzen dio identitate 

ezberdintasuna. Deigarria da, hala ere, hirurek berba egiten dutela nazio identitate 

ezberdintasunaz eskola banatuaren emaitza bailitzan. Eskola mota horiek 

bultzatzeko orduan, ez dute -esplizituki bederen- nazionalismoaren balizko 

estrategiarik azaltzen; hots, hezkuntza arloko segregazio erlijioso edota soziala da 

aztertzen duten jatorria, eta nazionalismoa, nolabait esanda, ondorio mailara 

mugatzen dute. Gure iritziz, agian emankorragoa litzateke azalpen horren norabidea 

aldatzea. Era horretara, hezkuntza banaketaren iturri bezala nazio identitatea eta 

honetatik ondoriozta daitekeen hezkuntza estrategia jakin bat jartzeak -zeharo 

kontzientea edota teorizatua izan behar ez den arren- bestelako irakurketa 

ahalbidetuko luke hezkuntza mailan gertatzen den ustezko bereizketa erlijiosoaz 

ohartzeko. Hobeto adituko lirateke, horrela, Robinsonen hitzak, Ipar Irlandan 

hezkuntza bateratuaren sorrerari ekitea ez dela bakarrik gauzaezina, pentsaezina 

baizik dioskunean (1971: 388). Arrazoia, berriro ere, argi samarra da, ez baikaude 

diferentzia erlijioso huts baten aurrean. Banaketa horrek, ordea, nazionalismo bien 

hezkuntza estrategia diferentziatua adierazten duela pentsa daiteke. Irlandar 

nazionalismoaren kasuan, erlijioaren itzalpean garatu ahal izan du britaniar 

estatuarekiko areriotasuna, eta hezkuntzaren izaera deszentralizatuak erraztu egin 

dio jokaera, edo gutxienez, ez dio gaindiezineko oztoporik ipini. Horrela, Murrayren 
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arabera, Ipar Irlandako hezkuntza integrazioaz hitz egiten delarik, aintzat hartu 

behar da auzi hori ez dagokiola eskola sekular eta erlijiosoen arteko batuketari, 

eskola katoliko eta protestanteen artekoari baizik, estatu eskolak eskola protestante 

baitira (Murray 1986: 252). Apika, alderantziz egin beharko litzateke baieztapena, 

eskola protestanteak estatu eskola baitira esanez Erran nahi baita, eskola publikoak -lan 

honetan erabilitako hiztegiari jarraituz- protestante izateaz gain, 

nazionalismoarentzat onartezina den egituraketa politiko baten kudeantzapean 

daude, eta katolikoentzat, Ipar Irlandako egituraketa hori britainiar estatuaren 

ordezkari da eta, antikatolikoa ez ezik, antinazionalista da.  

 

Hortaz, Ipar Irlandako nazionalismoaren hezkuntza estrategiaren ibilbidea, 

eskola publikoari begira, ondoko ezaugarriek marrazten edo baldintzatzen digute: 

mugimendu nazionalistaren helburu banazaleak -edo irredentistak, zehazkiago-, 

instituzio mailan botere politikorik lortu ez izana, nazio identitatearekin batera 

garatu den aldaera erlijiosoa, gizartearen esparru askotan gertatzen den erabateko 

bereizketa, eta historikoki hezkuntza sistemak erakutsi duen eraketa 

deszentralizatua. Eskola publikoa, ondorioz, arbuiatu egin da. Ikusteko dago berriki 

zabaldu den egoera politikoak norainoko eragina eduki dezakeen eskola 

publikoaren norabidean, batetik, eta gaelikozko eskola sare pribatu txikiarekiko 

jarrera administratiboetan, bestetik, baldintza bi horiek, agian, -eta epe luzera bada 

ere- ondorio zuzenak ekar bailiezazkiokete nazionalismoaren hezkuntza jardunari.  

 

Ipar Irlandako nazionalismoarekin erkaturik, Kataluniakoak garatu duen 

hezkuntza jarduera kasik beste muturrean egon dela esan liteke, segituan ikusiko 

dugunez. 

 

Kataluniako hezkuntza sistemaren sorrera espainiar gobernuaren saioen 

eskutik etorri zen, nahiz eta azken honen indarra, Euskal Herrian gertatu zen 

bezalaxe, nahiko murritza izan zen. Edozelan ere, eraketa zentralizatuari dagokion 
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ereduan kokatu beharrekoa dugu Katalunian garatu zen hezkuntza sarea, 

Espainiako hezkuntza sistemaren sorrerari buruz azaldutako berezitasunak kontuan 

hartuta ere. Espainiar estatuaren eskutik ezarri gura izan hezkuntza ekimenak 

aurkitu zuen oztopo garrantzizkoena katalan hizkuntza izan zen, eta ez Kataluniako 

berezko eraketa konstituzionala, hura 1716tik baitzegoen indargabeturik. Horrela, 

XIX. mendetik aurrera, espainiar gobernu diferenteak saiatu ziren oinarrizko eskola 

erabiltzen kultura berezitasunak ezabatzeko helburuarekin, gaztelaniaren 

irakaskuntza berma zedin elebitasuna baimentzera beharturik egon baziren ere 

(González Agápito 1992: 131-133). 

 

Hizkuntzarekin batera, Espainiarekin alderatuz, Kataluniak islatzen zuen 

ezaugarri diferentzial nabarmenena industrializazio maila izan zen. Ekonomikoki 

hazteko hango burgesiak bultzatzen zituen saioak Espainiako erregimen politiko 

zaharkituak oztopatzen zituen; baina, aldi berean, industriari katalanek estatuaren 

neurri babesleen beharra zuten europar lehiari ekiteko. Horrez gain, estatu zentralari 

Kataluniako langile mugimendu iraultzailearen kontrako disziplina neurriak har 

zitzala eskatzen zion. Burgesia katalanak, hortaz, harreman anbiguoak mantendu 

zituen estatu zentralarekin, eta ezaugarri horrek, nola edo hala, kutsatu egin zuen 

XIX. mendetik aurrera piztuko zen mugimendu nazionalista. Ildo honetan, A. 

Elorzak diosku Kataluniako burgesia erregionalista bere identitate katalana 

alboratzeko prest agertzen zela klase interesen bermea arriskuan ikusten zuen 

bakoitzean (1983: 37).  

 

Aipatu kezka ekonomikoei, XIX. mendearen erdialdean garatutako Renaixença 

izeneko berpizkunde kulturala gehitu behar zaio, baina nazionalismoa, mugimendu 

politiko bezala, XIX. mendearen amaieran azaldu zen. Batzuen ustez, nazionalismo 

katalanak, oinarri zabala eduki zuen bere sorreratik. J. Termesek, adibidez, herri 

klase eta erakundeek katalanismoa hasiera-hasieratik atxikitu zutela azpimarratu du, 

mugimendu nazionalistaren sorrera goi mailetako sektore kontserbadore eta 
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katolikoekin harreman estuetan jartzen dutenen iritziaren kontra. Katalanaren 

defentsan, eta oro har, Kataluniaren idiosinkrasia aldarrikatuz, foruzaleetatik 

anarkistetara doazen mugimendu asko aritu dira XIX. eta XX. mendeetan zehar 

(Termes 1984: 117 eta hur.). Agian fenomeno horretan datza katalanismoa eta 

nazionalismo katalanaren artean sarritan egiten den parekotasunaren gakoa, teorilari 

askok elkarren ordezkagarri erabiltzen baitituzte kontzeptu biok. Baina, gerora ere 

ikusiko dugun legez, gauza bat da idiosinkrasia katalanaren aldarrikapenari eustea, 

eta beste bat, ordea, nazio katalanak politikoki bere kabuz eratzeko eskubidea duela 

defendatzea, azken hau nazionalismoari baino ez dagokio eta. Edozelan ere, 1880an 

Centre Català delakoa sortu zen Almirallen eskutik, eta handik Lliga de Catalunya 

sortu zen, 1892an, Manresako Oinarriak izeneko manifestua azalaraziko zuena. 

Bertan, hizkuntza katalanaren ofizialtasuna eta Kataluniarentzako autogobernua 

exijitzen ziren, baina espainiar estatuaren barruan.  

 

Hastapenetako nazionalismo katalanak berezitasun historikoak eta ahaidego 

komuntasuna azpimarratzen bazituen ere, hizkuntza betidanik izan da aldarrikapen 

nazionalisten funtsezko elementua. Eta ondo oharturik zeuden XIX. mendeko 

nazionalistak hezkuntza sistema katalanizatzea baitezpadakoa zela katalanaren 

salbaziorako, 1898an jadanik, Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana agertu 

baitzen, izenak berak dioenez, katalanezko irakaskuntza bultzatzeko helburua 

zuena. Nazionalismo katalanaren ardura eskola publikora bideratu zen nagusiki, eta 

haren interesen araberako nazio egokipena bilatu zuen. Estatu zentralistaren 

hezkuntza politikaren kritikatik abiaturik, hezkuntza sistema publikoaren 

katalanizazioarekin batera, berrikuntza pedagogikoaren beharra aldarrikatu zuen, 

oinarrizko eskolan batik bat. J. Monésen arabera, osagai bi horiek bateratsu garatu 

dira Kataluniako hezkuntzaren historian (1977: 151). XIX. mende amaierako 

nazionalismoak erabateko fedea adierazi zuen hezkuntzak nazio berpizkunde 

lanean zuen ahalmenean, gobernu zentralaren endekatze prozesuaren aurrean 

(González Agápito 1992: 151-153). Haren hezkuntza jardunaren eremua ez zen 
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unibertsitatea izan, oinarrizko eskola baizik, eta horren eraldaketari ekin nahi izan 

zion kontrolatzen zituen instituzio publikoek ematen zioten botereaz baliaturik. 

 

XX. mendearen hasieran, nazionalismo katalana anbibalentzia sakonean zegoen 

murgildua. Batetik, Kataluniarentzako autogobernua bilatzen zuen eta, bestetik, 

Espainia katalanizatu gura zuen, alegia, estatua modernizatu eta eragin katalanaren 

pean jarri (Keating 1996: 147). Zentzu horretan, lorpen garrantzitsuak izan ziren 

1906an aprobaturiko aduana zerga sistema eta, 1914an, Principateko lau diputazioak 

batzen zituen Mancomunitat delakoaren ezarpena. Mancomunitaten bitartez, Lligak 

bere politika kulturala burutu zuen, Noucentisme mugimendu kulturalaren eskutik. 

Eugeni d'Ors, Pompeu Fabra eta Enric Prat de la Riba aipa daitezke partaideen 

artean, eta azkena aitzindaririk inportanteenetako bat ere izan zen. Prat de la Ribak, 

nazonalitateen irizpideari eutsiz, estatu katalana erreibindikatu zuen, Espainiako 

beste nazionalitateekin federatua. Naziotasunaren funtsa hizkuntzan jarri zuen, eta 

nazio lurraldean Valentzia, Balear Uharteak eta Roselló sartuz, Katalunia Handia 

osatzen zutela baieztu zuen. Nazio kontzeptu naturalistatik abiaturik ere, oso 

praktika posibilista garatu zuen Mancomunitateko presidente izan zen bitartean 

(Colomer 1986: 16-17). Mancomunitaten ezarpenarekin nolabaiteko autogobernua 

gauzatu zen neurrian, zenbait instituzioren sorrera ahalbidetu zen, baina, batez ere, 

eraketa berriak gizartearen birnazionalizazioa ahalbidetu zuen, garraio, hezkuntza 

eta komunikabideen hobekuntzaren bitartez, baita hizkuntza katalanaren batasun 

prozesuan funtsezkoa izango zen Institut d'Estudis Catalans delakoaren sorrerarekin 

ere (Silver 1988: 44-45). Mancomunitaten eskutik, katalanezko irakaskuntza bultzatu 

zen eta, berriro ere, ardura nagusia oinarrizko eskolara bideratu zen. Hezkuntza 

egitura sendoa sortu zen arren, ezin esan liteke hezkuntza sistema katalanik egon 

zenik, eskumenak nahiko murritzak ziren eta; baina bai aurretik egon zitezkeen 

ingurune nazionalistaren hezkuntza ekimen minoritarioak ere eragin publikoaren 

pean jarri zirela (Masabeu 1987: 136). Hortaz, nazionalismo katalanak, ikuspuntu 
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posibilistetatik abiaturik, oinarrizko eskolaren berrikuntza pedagogikoari ekin zion, 

europar Eskola Aktiboa delako mugimenduaren printzipioak atxikituz. 

 

Primo de Riveraren diktadurak ekimen instituzional guztien eraispena ekarri 

zuen, eta nazionalismo katalana arradikalizatu egin zen. Burgesiak diktadoreari 

emandako babesaren ondorioz, mugimendu nazionalista estatuarekiko areriotasun 

argiagoa adierazten zuten talde ezkertiarren kontrolpean ipini zen gehienbat. Era 

hartara, 1928an bildutako Habanako Asanblean, Kataluniaren banaketa eskatu zen, 

ondoren borondatezko konfederazioa osa zezan Espainiako gainerako herriekin. 

Asanblea horretako partaide izan zen Frances Macià, eta bere eskutik jarri zen abian 

ERC (Kataluniako Ezker Errepublikazalea). Maciàk, ideia sozialistetara hurbiltzeaz 

gain, nazio kontzeptu integratzaileagoa landu zuen: borondatean, eta ez ezein 

elementu naturaletan oinarritua definitu zuen nazioa (Colomer 1986: 19). Behe eta 

ertaineko gizarte mailez osaturik zegoen ERC mugimendu nazionalistaren aitzindari 

izan zen, langileria gehienbat anarkismoak eta marxismoak bereganatzen zuten 

bitartean. 

 

Primo de Riveraren diktaduraren garaian,Mutua Escolar Blanquerna delakoa 

sortu zen, hezkuntza ekimen katalanista pribatu garrantzitsuenetako bat. Hamabost 

urtetan jardun zuen, eta hamabost milatik gorako ikasle kopurua jaso. J. Masabeuren 

arabera, eskola hori diktaduraren politika antikatalanistari arlo pribatuko erantzun 

gisa ulertu behar da, ezen eskolaren bultzatzaileek instituzio publikoetan bermatu 

ezin zitekeen nortasun katalana defendatzea zuten helburu nagusia (1987: 154 eta 

hur.). J. Monések, hala ere, parentesitzat baino ez du jotzen Primo de Riveraren 

diktadura, berak deitzen duen Kataluniako eskola publikoaren tradizioa ez baitzen 

erabat galdu. Ez zen alboratu, beraz, hezkuntzak nazioa birreraikitzeko omen duen 

gaitasuna, eta herritartasunaren finkapenean bete behar zuen zeregina 

azpimarratzen jarraitu zen (Monés 1977: 312 eta hur.). 
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Bitartean, nazionalismo katalana indartuz zihoan, halako moldez non, II. 

Errepublikaren garaian hura izan baitzen gobernu zentralak eduki zituen problema 

nagusietako bat. Haren indarraren isla 1932an negoziatu zen Autonomia Estatutua 

izan zen, lehena estatuan. Gizarte katalanari kudeantza ahalmen handia eman zion, 

besteak beste, Generalitaten birrezarpenaren bitartez. Nazionalismoa aurreko 

instituzio publikoak indarberrituz aritu zen, eta Generalitaten hezkuntza jardueraren 

zutabe berriro bilakatu zen oinarrizko eskola publikoa, zeinak bultzatu egin 

baitzuen aurreko ekimen pribatuen birplanteamendua. Blanquerna eskolak, 

katalanismoa instituzio publikoetan defendatzeko aukeraz oharturik, adibidez, arlo 

pribatuan jarraitzearen egokitasunaz eztabaidatzeari ekin zion, eta erdibide bat 

hautatu zuen: arlo pribatuan jarraitu, baina dirulaguntza publikoa eskuratzen saiatu 

(Masabeu 1987: 262 eta hur.). 

 

Frankismoak ezarritako etena askoz ere inportanteagoa izan zen. Mugimendu 

nazionalistak nozitu zuen jazarpenarekin batera, debekatua izan zen katalanaren 

erabilera publikoa, eta ezereztatuak instituzio autonomiko guztiak. Errepresio neurri 

gogorrez gain, gizarte katalana eraldatu zuen beste aldaera bat aipatu behar da, 

inmigrazio oldeak. Hartara, frankismoa bere azkenetan zegoenean, Kataluniako 

biztanleetatik %40a herrialde horretatik kanpo jaioa zen. Errepresioak, alabaina, 

identitate katalana indartu, eta erregimenaren aurka zeuden indar politiko guztien 

arteko batasuna ekarri zituen, demokraziaren itzulera autogobernuaren 

itzulerarekin identifikatuz, horrela (Keating 1996: 149). Nazionalismo katalanak 

ekintza kultural anitzi ekin zien, folklore edota mendi taldeak bezalakoak, izaera 

klandestinokoak denak, baina ideologia ezberdinen sustapenarekin. Helburuak, 

adierazi bezala, bikoitzak ziren: kontzientzia nazionala zuzpertzea eta 

erregimenarekiko aurkakotasuna bultzatzea. Hori dela eta, P. Petherbridge-

Hernándezek (1990) frankismoaren garaian aliantza etniko/politikoa garatu zela dio, 

eta batura hori ederto islatu zela hainbat erakundek helduentzako katalanaren 

irakaskuntza bermatzeko bultzatu zituzten saioetan. 
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Hezkuntza sistemari zegokionez, frankismoak erraztu egin zuen hezkuntza 

ekimen pribatuen sorrera, baina ez kutsu katalana zutenena, jakina, hezkuntzaren 

gaineko kontrol ideologiko zurruna ezarri zuen eta. Minoritarioa izanik ere, 

berrikuntza pedagogikoaren aldeko mugimenduak jarraitu egin zuen, eta, Monésen 

arabera, maiz kasik modu inkontziente batez, Mancomunitatek eta Generalitatek 

ezarritako eskola tradizioa berreskuratzen ahalegindu zen (1981: 219). 

Frankismoaren garaiko 60ko hamarkadatik aurrera, berrikuntza pedagogikoaren 

aldeko mugimendu sendo eta zabalak sortu ziren Escolas d'Estiu direlakoetan 

gauzatu zirenak. Horrekin batera, eta bereziki 60ko hamarkadaren amaieran, 

katalanari lekua emateko saioak bultzatu ziren, eskola katalanaren beharrizanetik 

abiatuz. Saio horien atzean, ikuspegi katalanistak zeuden, eta tartean nazionalistak 

ere bai; baina, batik bat, ezkerreko pentsamoldearen eraginpean kokatu beharko 

lirateke. Aldarrikapen nagusia Eskola Publiko Katalan Berria izan zen. Neurri handi 

batean, II. Errepublika garaiko hezkuntza saioen izpiritua berpiztu gura zen, baina 

nazioa eta nazionalismoari buruz garatzen ari ziren kontzepzio berriek 

planteamentuen nolabaiteko aldaketa eragin zuten. Nazionalismoaren eraberritze 

horren zio nagusietako bat inmigrante uhinak izan ziren, aurretik esan bezala. 

Integrazioarekiko kezka indartu zelarik, lurralde ikuskera eta hizkuntza hartu ziren 

ardatz bezala, bai nazionalismo katolikoaren aldetik eta baita 20ko hamarkadatik 

zetorren jarrera independentzizalearentzat ere. Lehenak jardun moderatua garatu 

zuen, eta funtsezko eskaerak deszentralizazioa eta banaketa fiskala izan ziren, 

erreibindikazioak eta botere zentralarekiko konpromisoak etengabe txandakatuz 

(Colomer 1986: 200). Bigarrenak, nazio definizio naturalista (etnizista) eta 

linguistikoari eutsi zion, eta maila politikoan, autodeterminazio eskubidea 

defendatu, baina hori independentziarekin identifikatzen zen (Ibid.: 277). Gerora 

askok autonomiaren bidea hartuko zuten arren, uste dugu batez ere sektore 

independentzizale horren eraginpean jarri beharko liratekeela frankismoaren 

garaiko hezkuntza mugimendu horretan somatu ziren eskaera berriak, jarduera 
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markoetan bereziki. Horrenbestez, indar handiz gorpuztu zen Països Catalans 

direlako herrialde guztietara aplikatzeko irtenbideak bilatu beharra. Helburua, 

honela, estatu zapaltzailearen estrategia desnazionalizatzaileari aurre egitea zen (ik. 

Monés 1981: 227 eta hur). 

 

Hego Euskal Herrian ez bezala, nazionalismo moderatuan lerratzen zen UDC 

(Kataluniako Batasun Demokratikoa) eta gorpuzten hasi zen jarrera 

independentzizaleko PSAN (Herrialde Katalanen Askapen Nazionalerako Alderdi 

Sozialista) indar politikoek ez zuten hezkuntza sare paralelorik burutu 

frankismoaren azken aldian. Nazionalismo moderatua estatuaren kontrol 

zurrunaren aurka agertzen zen, eta Generalitatek bultzatutako hezkuntza autonomia 

erreibindikatzen zuen; eta independentzizaleek, hezkuntza publikoaren eduki 

espainiarzaleen kontra aritu beharra defendatzen zuten. Esan bezala, ezkerra izan 

zen, nazionalistak eta ez-nazionalistak barne, hezkuntza borroka politikorako eragile 

bezala erabili zuena, baina nazionalismoaren eraginak berrikuntza pedagogiko 

mugimenduaren baitan ere soma zitezkeen. Horren adibidetzat Consell Catalá 

d'Ensenyament delakoaren sorrera jo daiteke, 1976an. Eskola Publiko Katalan Berria 

proiektuarekiko zenbait desadostasun aurkezten zituen, hala nola, 

irakakaskuntzaren nazio izaera eta Països Catalans direlakoetako hezkuntza sistema 

osoa planifikatu beharra. Dena den, ekimen horretan ere, instituzio autonomikoei 

eman zitzaien kudeaketarako ahalmen nagusia (Monés 1981: 290). Ez omen zen 

azaleratu, hortaz, estatu eskolatik landa bestelako hezkuntza ekimenik sortu 

beharrik. 

 

Generalitaten birrezarpenaren ondoren, nazionalismo katalanak berreskuratu 

egin zuen jokaera hori, alegia, hezkuntzaren eta bereziki eskola publikoaren 

katalanizazioa. Hartarako, funtsezko tresna izan zen Hizkuntzaren 

Normalizazioaren Legea, zeinak, 1982an ebatzi zenean, Kataluniako Parlamentuko 

alderdi politiko guztien onespena jaso baitzuen. Gertakari horrek nazionalismoaren 
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finkapenaren erakusle diren zenbait ezaugarri adierazten dizkigu. Izan ere, 

nazionalismoa ongi erroturik dago egungo Katalunian, eta gizarte maila ezberdinak 

zein ideologia politiko ugari barnehartzen ditu. Azken urteetan nagusitu den 

proiektu politikoa autonomia izan da, eta bertara bildu dira federalistak, 

nazionalistak eta independentzizale gehienak (Colomer 1986: 281). Hortaz, 

autodeterminazio eskubidea aukera nazionalista guztiek defendatzen duten arren, 

nazionalismoak oso gutxitan jartzen du koloka espainiar estatuaren batasuna, baina, 

ordea, nazionalismoaren zenbait oinarrizko eskaerak atxikimendu sozial zabal 

samarra eskuratu dute. Horrela ulertu behar da, gure iritziz, P. Pehtherbridge-

Hernándezek esanikakoa, baiezten duelarik frankismoaren garaian zegoen 

katalanaren irakaskuntzaren aldeko aliantza etniko/politikoa, etniko huts bihurtu 

zela frankismoa amaituta; alegia, aurreko urteetan zeukan zama politiko nabaria 

galdu zuela, baina, hala ere, egoera berrian ez zirela indargabetu katalanak 

irakaskuntzan eduki beharreko lekua sustatzeko etengabe egiten ziren deiak 

(Petherbridge-Hernández 1990: 165).  

 

Nazionalismo moderatuaren nagusitasun nabarmena eta nazionalismoaren 

zenbait eskakizunen inguruan erdietsitako adostasun handia direla eta, sarritan 

elkarren ordezkagarri agertzen zaizkigu nazionalismo katalana eta katalanismoa, 

aurrerago genioen legez, eta maiz ere zail suertatzen da aztergaiak ondo bereiztea. 

Esan gabe doa Katalunian aritzen diren indar politiko guztiak ez direla nazionalista, 

baina badirudi kontsentsu zabal samarra eraiki ahal izan dela nazio identitatearen 

zenbait osagairen inguruan. Horietako bat, lehenago adierazi bezala, hizkuntza da. 

Katalanak ez du jaso euskarak besteko gutxiespen sozialik, eta neurri handiagoz 

eutsi diote gizarte mailek katalanaren erabilerari estatuaren erasoen gainetik. 

Itzelezko lorpenak eskuratu dira esparru horretan, hezkuntzari dagokionez batik 

bat. Horren adibidetzat jo daiteke, esate baterako, 1990ean Kataluniako oinarrizko 

eskoletako %1ak baino ez zuela erabiltzen gaztelania irakaskuntza hizkuntza nagusi 

bezala, eta litekeena da datozen urteetan oinarrizko eskoletako %63a katalan hutsez 
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aritzea (ik. Lepêtre 1992: 27-30). Baina datu horiez gain, aipagarria da hizkuntzaren 

berreskurapenaren bilaketa horretan azaldu den asmo integratzailea, zeinak azaltzen 

baitigu nazionalismo katalanak nazioaren definizioan atxikitu duen lurralde 

irizpidea. M. Keatingek esandakoa ekarri behar dugu hona berriro. Berak azaltzen 

duenez, nazionalismo katalanak definizio zabala dauka, alegia, eredu zibiko batera 

hurbildu ahala, esklusibismo etnikoa baztertu du eta etorkinen integrazioa bilatu 

(1996: 163).  

 

Azken hamarkadetako ezaugarri horrek indartu baino ez du egin, gure ustez, 

eskola publikoarekiko joera. Laburbilduz, beraz, ondoko faktoreek hartu dute parte 

bertan. Nazionalismo katalanak komunitatearen nazionalizazioaren beharra 

azpimarratu du haren hastapenetik eta, hartarako, atxikimendu ideologiko zabala 

lortu du. Kataluniako hezkuntza sistemaren eraketa zentralizatuan kokatua egon 

denez gero, eskola publikoa hobetsi du zeregin hartarako eta, hautu horretan, bere 

baitan joera independentzizale indartsurik garatu ez izanak lagundu egin dio. 

Abagadune ezberdinetan eskuratu ahal izan duen botere politiko eta instituzionalak 

eta nagusitu diren jokaera politiko posibilistek nazionalismoaren eragina hezkuntza 

publikoaren arlora hedatu izana ahalmendu dute. Egoera diktatorialek joera hau 

eragotzi diote, baina eten nabarmenena Primo de Riveraren diktaduran egon zen, 

zeren eta Frankoren pean, nazionalismoak, oro har, bat egin zuen hezkuntzari 

buruzko planteamendu ezkertiarrekin, nahiz eta azken horiek nabarmenki 

adierazten zuten jite jakobinistari kritikak egin zizkion.  

 

Ipar Irlanda eta Kataluniako nazionalismoek hezkuntza publikoari begirako 

estrategia ezberdin bi erakusten dizkigute. Aurkezpen honekin ez dugu egin nahi 

izan sakoneko azterketarik, baina bai azaltzea zein punturaino izan daitezkeen 

ezberdin estaturik gabeko nazionalismoak garatzen dituen eskola publikoarekiko 

jarduerak eta, halaber, zein neurritan hartzen duten parte askotariko faktoreek 
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nazionalismo bakoitzaren ibilbidean, eta, diogun berriro, nola baldintzatzen duten 

erabat jokaera jakin bat.  

 

Euskal nazionalismoaren hezkuntza estrategia izango da hurrengo atalaren 

aztergaia. Hark erakutsi dituen ezaugarriak kontuan harturik, ibilbide berezia ere 

erakutsi duela esan daiteke, Ipar Irlandako zein Kataluniako nazionalismoen 

ereduetatik aldendu -eta egun ere aldentzen- baita. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ATALA: 

 

EUSKAL NAZIONALISMOA ETA HEZKUNTZA. 

ESKARI DESZENTRALIZATZAILEETATIK IKASTOLARA 
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Datozen III. eta IV. atalek euskal nazionalismoaren hezkuntza jardueraren 

gakoak azaltzea dute helburu. IV.ean, ikastolen publifikazioaren inguruko arazoez 

arduratuko gara eta, III. atal honetan, gaira hurbilduko gara, historian zehar eginiko 

saioen aurkezpen luze baten bidez.  

 

Euskal nazionalismoaren bilakaera historikoari begiratzen badiogu, laster 

batean beha daiteke, oro har, estaturik gabeko nazionalismoaz esandakoa, funtsean, 

mugimendu nazionalistek erakutsi ohi duten barne aniztasunean laburbil 

daitekeena. Euskal nazionalismoak egindako nazio definizioa, hobetsitako lurralde 

alternatibak, eskuratutako botere instituzional maila eta atxikitutako ikuspegi 

ideologikoak aintzat hartuta, heterogeneotasuna nagusitu da haren baitan. 

Heterogeneotasun hori ez da bakarrik somatzen bilakaera historikoan; aitzitik, 

unean uneko nazionalismoaren baitan, batzuetan elkarbizitzan, beste batzuetan lehia 

esplizituan eta, gehienetan, gatazka nabarian garatu dira ikuspegiok, 

mugimenduaren aitzindaritza erdietsi guran.  

 

Halaber, estaturik gabeko nazionalismoak garatzen dituen hezkuntza 

estrategiari buruz genioenari jarraituz, asko dira kontuan hartu behar diren 

faktoreak euskal nazionalismoaz gogoeta egitean. Arlo honetan zenbait jokaera 

gorpuztu da, eta zaila da norabide bakarreko ildo orokorrik aurkitzea, gehienbat 

ekimen pribaturako joera nagusitu dela esan litekeen arren. Aipatu 

heterogeneotasunaren ondorioz, garapen historikoari zein orainaldiari so eginik, 

hezkuntza ekimenak legitimatzeko entsaiatu diren diskurtsoak ere askotarikoak izan 

dira. Hala ere, hezkuntza ulertzeko moduetan elementu komun ugari kausi daitezke, 

euskal nazionalista guztiek nazio eraikuntzarako tresna gisa ulertu baitute 

hezkuntza. 

Gure lan honen interes nagusietara etorrita, hezkuntzaren balizko izaera 

publiko ala pribatuari buruzko diskurtsoak 70eko eta bereziki 80ko hamarkadatik 
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hona gauzatu ditu nazionalismoak, eta haien eragile nagusia ez da izan, beste 

testuinguru batzuetan gerta litekeen legez, Ongizate Estatuaren krisia, baizik eta 

60ko hamarkadan euskal nazionalismoaren bultzadapean sortutako ikastolen 

legeztapena eta -batik bat- ondorengo publifikazio prozesua. Hego Euskal Herrian 

indar biziz garatu zen eztabaida honek bere gaindia eduki zuen Euskal Autonomia 

Erkidegoko Legebiltzarrak 1993an ebatzitako Euskal Eskola Publikoaren Legean, 

zeinaren arabera ikastolek sare publikoan ala pribatuan integratzeko erabakia hartu 

behar izan baitzuten. Une hartan, diskurtsoez gain, mugimendu nazionalistak 

erabaki jakin bat, ondorio guztiekin, hobetsi behar izan zuen. Egoera zeharo 

konplexua sortu zen, ezen, indar abertzale eta ez-abertzaleen1 arteko gatazkaz gain, 

euskal mugimendu nazionalistaren baitako erakunde edota alderdien artean, baita 

beraien barnean ere, garatu ziren iskanbila eta ezadostasunak. Urte horietan 

gertatutakoan ipiniko dugu arreta; batetik, inoiz ez baitira hain nabarmen azaldu 

nazionalismoak hezkuntza publikoari begirako estrategia bat hobesteko jasaten 

dituen mota guztietako baldintzapenak; eta, bestetik, sekula ez baitira hain 

esplizituak izan estrategia horri buruzko diskurtsoak. Horren guztiaren azterketari 

ekingo diogu laugarren atalean. 

 

Baina aipatutako urteotan gertatutakoa ulertezina litzateke ordura arteko 

nazionalismoaren garapen historikoari so egin gabe, edota garapen honetan zehar 

gorpuztu dituen hezkuntza estrategiak aintzat hartu barik, era sakon batez egingo ez 

badugu ere. Hirugarren atalean garatuko dugun hurbilpen honetan, hortaz, bost 

dira, gure iritziz, kontuan hartu beharreko aldaerak, euskal nazionalismoaren 

hezkuntza estrategiaren gakoak azalarazten dizkigutenak. Labur azalduta, hauexek 

dira lehenengo lauak: a) mugimenduaren helburu politikoak, edo bestela esanda, 

 
1 Batzuetan, era honetara desberdinduko ditugu Euskal Herriko erakundeak, eta bakarrik Euskal 
Herrikoak. Ez dugu esan nahi, orduan, batzuk nazionalista direla eta besteak ezetz, baizik eta batzuk 
euskal nazionalista direla, eta besteak ezetz. Baina espainiar edo frantziar nazionalistak izan daitezke 
azkenengo hauek, jakina, eta gaur egun, horrelaxe izaten da, gainera. Bestenaz ere, abertzale berbaren 
erabileraz IV. atalean ere hitz egingo dugu. Ik. 4.2.1. 
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nazio lurraldearen egituraketa politikorako proposamenak; b) ikuskera ideologikoa; 

c) eskuratutako botere sozial edota instituzionala; eta d) euskal gizarteko hezkuntza 

sistemaren ezaugarriak. Horiek guztiak, zer esanik ez, eremu politiko jakin baten 

barruan kokatu behar dira, zeinaren eragin argia jasoko baitute eta, hain zuzen ere, 

hauxe litzateke aintzat hartu beharreko bosgarren aldaera. Osagaiok zerrenda legez 

agertu ditugun arren, ez dute denek garai guztietan garrantzi maila berdina eta, 

batzuetan, euretarik batek lehentasuna hartzen du gainerako guztien gainetik, eta 

erabakigarriena suertatzen da.  
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3.1.- FORUZALETASUNA: NAZIONALISMOAREN AURREKARIAK 

 

Euskal nazionalismoak Euskal Herri historikoa osatzen duten zazpi herrialdeak 

hartu zituen hasieratik nazio lurraldetzat, baina horrek ez du esan nahi segituan 

hedatu zenik lurralde horretatik guztitik. Desberdintasun handiak egon dira, aitzitik, 

eta industrializazio prozesuak zeresan handia izan du horretan. Era horretara, 

lehenengoz industrializatu ziren eskualdeek ezagutu zituzten estraineko gune 

nazionalistak. Gipuzkoan eta, batez ere, Bizkaian gertatu zen hori, eta inportanzia 

gutxiagoko guneak gainerako herrialdeetan ere agertu ziren. Baina azkenengo 

hauetan, nekazaritza tradizionalaren iraupenak berantatu egin zuen prozesua. 

Araban eta Nafarroan, karlismoak bete omen zuen nazionalismoaren espazioa 

1930eko hamarkadara arte, noiz hasierako gune nazionalista sakabanatuak ugaltzen 

hasi baitziren. Eta Lapurdin, Nafarroa Beherean eta Zuberoan, industrializazioaren 

ahuldadeak, gehi nazionalismo frantsesak erakutsitako indarrak, oztopatu egin 

zuten euskal nazionalismoaren sendoketa mende honetako 50eko hamarkadara arte, 

eta orduan ere ez indar handiz. 

 

Hortaz, euskal nazionalismoaren hedapena herrialde bakoitzaren 

industrializazio mailarekin harreman handian gauzatu da, baina ez da ahaztu behar 

Hegoaldeko lau herrialdeok euren instituzioak garatu zituztela XIX. mendearen 

erdialdera arte, eta beraiek eta euskaltasunaren aldeko ideiek berezitasunaren 

kontzientzia ahalbidetu zutela. Euskal herriaren ezberdintasunak foru instituzioen 

defentsa sutsua ekarri zuen, eta aldarrikapen horren zenbait osagai pentsamolde 

nazionalistaren parte bilakatu ziren. 
 

XVIII. eta XIX. mende tartean ezabatuak izan ziren arte, Foruek euskal gizarte 

tradizionalaren bizimodu kolektiboa -ekonomikoa zein politikoa- arautu zuten. 

Hortaz, Foruen desagerpenarekin batera, gizarte tradizionalaren suntsipena 

gauzatzen hasi zen. Euskal gizarte tradizionala nagusiki nekazaritzan oinarritua 
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zegoen. Bizitza ekonomiko eta sozialaren erdigunea baserria zen, eta berarekin 

batera, burdinolen jarduera eta zuraren eta burdin mearen esportazioa ere agertzen 

ziren. XIX. mende hasieran, Erregimen Zaharreko azken forma ekonomiko horiek 

krisi nabarian sartu ziren, ezin baitzioten europar industrializazioaren lehiari 

erantzun. Horrez gain, desamortizazioaren kariaz, lur komunal asko saldu ziren, eta 

horrek nekazarien pobretzea eta lurdunen jabetzen gehipena ekarri zituen (ik. Beltza 

1974: 7-10) 

 

Testuinguru horretan -eta Hego Euskal Herriari dagokionez aurrerantzean-, 

Foruak industria hazkunderako balazta bihurtu ziren, nekazal interesak babestu eta 

baliabide inportanteenen jabetza udalen menpe uzten zuten eta. Horri, Gaztelarekin 

ezartzen zituzten aduanen arazoa gehitu behar zitzaion. Aduanen legislazioak talde 

ekonomiko makalenen mesedean ziharduen, baina kaltegarria zen merkatuaren 

hedapenean interesatua zegoen burgesiarentzat, zeinak espainiar estatuak eskain 

zezakeen babesa bilatzen baitzuen. Espainiarentzat, beste alde batetik, onartezinak 

ziren Foruak, islatzen zuten bereiztasuna aurrez aurre jartzen baitzen estatuaren 

asmo zentralizatzaile eta homogeneotzaileen aurka.  

 

Interes multzo hori Fernando VII.aren ondorengotza zela medio azalarazi zen, 

eta euskal gizartea banatu egin zen. Merkataritza, desamortizazioa eta merkatuen 

hedapenaren bitartez aberastutakoak, -hots, hirietako burgesia, industriburuak eta 

lurdunak- liberalismoarekin identifikatu ziren, eta foru sistemaren aldaketa edo 

ezereztapena hobetsiz, Nazio-Estatuaren eraikuntzaren alde jo zuten. Beste aldean 

karlistak zeuden; lehenengotan argi adierazi ez arren, gerora Foruekin identifikatu 

zirenak. Beraien artean, nekazariak, apaizgoaren zenbait sektore eta jabe ertainak 

zeuden, denak ere gizarte tradizionalaren defendatzaile. I. Gerra Karlista (1833-1839) 

liberalek irabazi zuten eta, ondorioz, Foruak espainiar legeen menpe geratu ziren. 

Foruzaletasuna indarturik irten zen, ostera, eta giro hark II. Gerra Karlistaren sorrera 
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(1872-1876) eragin zuen. Gerra foruzaleek berriro galdurik, berriro ere agertu zen 

euskal gizartearen gehiengoa Foruen alde, batez ere zergetan zituzten 

abantailengatik eta soldadutza egin behar ez zelako. Foruen aldeko izpiritu hartan 

burgesiaren gehiengoak ere hartu zuen parte, baina haien ordez negoziatu ziren 

Kontzertu Ekonomikoak lortu eta gero, asetzat jo zituzten euren erreibindikazioak, 

eta, gehienek foruzaletasuna baztertu eta kontserbadurismora jo zuten, neurri 

babesleen bila. 

 

Gerra karlista bien artean, gizarte tradizionala gizarte modernoak ordezkatua 

izaten hasi zen apurka-apurka, Bizkaian eta Gipuzkoan batez ere. Elementu 

bereizgarri nagusiak industrializazioa, urbanizazioa eta inmigrazioa izan ziren. 

Aldaketa ekonomikoek, gainera, gizartearen deseuskalduntze nabaria ekarri zuten. 

Honelaxe labur daiteke prozesuaren emaitza: 

 
"Se consolidan las tendencias prototípicas de todo Estado moderno: creación de un 
mercado nacional, centralización administrativa, concentración de los medios de 
violencia, el castellano como lengua oficial, la enseñanza como arma de socialización 
nacional." (Gurruchaga 1985: 88) 

 

Foruzaletasuna izan zen gizarte sektore zabalen egonezin eta protesta adierazi 

zituen mugimendua. Mugimendu foruzaleak Hegoaldeko lau herrialdeetarako 

Foruen berreskurapena erreibindikatzen zuen, euskal gizartearen ezaugarri 

propioak adierazten zituztelakoan, eta espainiar estatuak zekarren jarduera 

zentralizatzaile eta homogeneotzailearen aurka. Baina foruzaleek ez zioten 

Espainiarekin loturik segitzeari uko egiten, Foruen itzulketa baino ez zuten exijitzen, 

aitzitik. Erreibindikazio hura tradizioan justifikatzen zen, Gaztelarekiko lotura 

Foruak errespetatzeko baldintzapean eraikia zegoen eta. Gainera, hilzorian 

atzematen zen euskal nortasunaren sentimentu indartsua garatu zen, zeinak, 

beherago ikusiko dugunez, kultura pizkunde mugimendu zabal bat ahalbidetu 

baitzuen. Foruzaletasunak Espainiarekiko loturak apurtzeari onirizten ez zion arren, 
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berezitasunaren nabarmentze hark ondoren sortu zen nazionalismoaren oinarriak 

finkatu zituen.  

 

Foruzaletasun politikoa Nafarroan eta Bizkaian azaldu zen aktiboen, eta talde 

bitan eratu zen. Honelaxe deskribatzen du euren garapena J. L. de la Granjak (1995: 

30-31): 

 

a) Nafarroako Asociación Euskara (Euskal Elkartea), osagai kultural esanguratsu 

bat eduki zuena. Figura aipagarriena A. Campion izan zen. Politikoki, liberal eta 

karlisten aldeko banaketa gaindituko zuen Foruen aldeko blokea osatzearen alde 

zeuden, baina porrot egin zuten saio hartan, 1880ko hamarkadan karlismoa 

politikara itzuli, eta Alderdi Foruzalea (Partido Fuerista) sortu zenean. Elkartearen 

kide batzuk geroago Sabin Aranak proposaturiko mugimendu nazionalistan 

integratu ziren, haren tesi guztiekin ados ez zeuden arren; konkretuki, euskal 

nazioaren funtsezko irizpidetzat arraza jotzearekin eta helburu politikotzat Euskal 

Herriaren independentzia hartzearekin. Edozein modutan ere, nazionalismotik 

hurbil zegoen talde honen proiektuak ez zuen arrakastarik erdietsi, nafar gizartea 

artean industrializatu gabe zegoelako eta nazionalismoaren sorreran erabatekoak 

izango ziren klase ertainek ahuldade nabaria erakusten zutelako.  

 

b) Bilboko Sociedad Euskalerria (Euskalerria Elkartea), aitzindari Sagarminaga 

zuena. Nafarroako Euskal Elkartearekin bat egin zuten Jaungoikoa eta Foruak 

lemapean, baita lau herrialdeetako batasun politikoaren beharrean ere. Baina 1880ko 

hamarkadarako, Foruak berreskuratzeko aukera ilunduz zihoan, eta foruzaletasuna 

ez zen egokitzen gertatzen ari ziren aldaketetara. Elkarte honetako sektore bat, Sota 

buru zela, EAJra hurbildu zen orduan, eta Euskalerriakoak izeneko tendentzia osatu 

zuten, joera autonomizale eta moderatua defendatuz alderdiaren barruan. 
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Maila politikoan, foruzaletasunak arrakasta txikia lortu bazuen ere, kulturan eta 

bereziki hizkuntzaren esparruan egindako ekarpena adierazgarria izan zen. Beronek 

isla eduki zuen mugako alde bietan eratu ziren Euskal Jaietan, XIX. mendeko euskal 

pizkundearen testuinguruan. Jaiok 1853an hasi ziren Urruñan, A. Abbadiaren 

laguntzapean; Hegoaldean, berriz, 1876tik aurrera antolatu ziren. Funtsean, kultura 

eta hizkuntza berreskurapen mugimenduak izan ziren, euskal identitatearen 

galeraren sentimentuan oinarrituak. Euskarari eta euskaraz egindako ahozko zein 

idatzizko literaturari eskaini zitzaien leku nagusia; baina, horrez gain, euskal 

kulturaren goraipamenetik harago zihoan azpi ideologikoa landu zutela dioskue 

Dávilak eta Eizagirrek, nortzuentzat euskal pizkunde honek ondoren garatu zen 

nazionalismoaren funtsezko jitea aurreratzen baitigu: 

 
"...reivindicación fuerista, tendencia etnocéntrica, reivindicación idiomática, 
teocentrismo católico y recuperación de la identidad vasca desde esquemas rurales. Es 
decir, todos los elementos que configurarán, en mayor o menor medida, el nacionalismo 
vasco a finales del siglo XIX." (Dávila/Eizagirre 1995: 263).  

 

Berezitasun historikoen defentsak eta euskararen inguruko kezka hauek 

hezkuntzari buruzko planteamenduak plazaratzera bideratu zuten mugimendu 

foruzalea. Foruzaletasunak hezkuntza mailan garatu zuen erantzuna modu egokiz 

ulertzeko, beharrezkoa da, lehenik eta behin, garaiko euskal gizartearen 

hezkuntzaren egoerari buruzko zehaztapen batzuk egitea.  
 
 
 
3.1.1.- Hego Euskal Herriko hezkuntza sistemaren osaketa 
 

Batek baino gehiagok zalantzan jartzen du Euskal lurraldean garatu den 

hezkuntza sistemari euskal hezkuntza sistema dei dakiokeen: P. Iztuetaren iritziz 

(1995), adibidez, inoiz ez baita euskaldun sistemarik izan, hots, euskaraz jardun 

duenik; eta P. Dávilaren arabera (1995a), orientabide nagusiak Madrildik etorri 
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baitira, eta euskal lurraldean, azken hamarkada biotan izan ezik, jarkierak, gauzatu 

gabeko proiektuak, eta -kasu gehienetan- estatuaren hezkuntza politikaren onarpen 

edo asimilazio hutsa baino ez baita egon. Gure ustez, egileok inplizituki baiezten 

dute euskal lurraldean ez dela sekula ere egon nazio hezkuntza sistemarik, eta izaera 

hori zehaztean, batak hizkuntza eta besteak kudeaketa eta ideologia bultzatzailea 

aukeratzen dituzte funtsezko ezaugarri bezala. Euskal nazionalismoak, bere 

historian zehar era diferentez bada ere, aipatu hiru irizpideok erabili ditu bertako 

hezkuntza euskal hezkuntza ez dela aldarrikatzeko, eta ondorioz, euskal nazioaren 

bermerako hezkuntza estrategiak gauzatzeko. Gainera, eta bereziki azken hiru 

hamarkadetan, mugimendu abertzalearen zenbait sektorek beste alde bat 

nabarmendu dute, alegia, euskal lurraldea osatzen duten zazpi herrialdeetan 

hedaturik eta koordinaturik egon beharra. Egun jasaten den zatiketa 

administratiboaren ordez, gestio bateratua jotzen dute ezinbesteko baldintzatzat 

nazio hezkuntza sistema oraindik ere eraiki gabe dagoela adierazteko.  

Euskal nazionalismoa eta hezkuntzaren arteko harremanez hausnartzen hasi 

aurretik, beraz, hiru kontzeptu daude zehaztu beharrean: euskal hezkuntza sistema, 

nazio hezkuntza, eta euskal hezkuntza. Lehenari buruz, nazionalismoak esandakoaz 

aparte, argi dago -momentuz- euskal hezkuntza sistema kontzeptua erabiltzerik ez 

dagoena, ezen euskal lurraldeko hezkuntza instituzioak ez dira egon koordinaturik 

eta, beraz, ez dute inoiz sistemarik osatu zazpi herrialdeetan. Nazio lurraldeari eta 

hezkuntzaren kudeaketari dagokienez ez da egon, hortaz, komuntasunik. Euskal 

nazionalismoaren bultzadaz osatutako ikastola sareak bakarrik bete du zazpi 

herrialdeetan zeharreko koordinazioa, baina ikastolen artekoa baizik ez da izan. 

Bestela esanda, euskal hezkuntza sistemaz bakarrik hitz egin ahal izango litzateke, 

gure iritziz, aginte beraren menpean baleude Iparraldeko zein Hegoaldeko 

hezkuntza ekimen guztiak.  

 



Euskal nazionalismoa eta hezkuntza: eskari deszentralizatzaileetatik ikastolara 225 
 
 
 

                                                

Egia esan, kontzeptu honen definizioak ez dakar zailtasun handirik, baina 

askoz problematikoago deritzogu gainerako biak zehazteari, zeren, funtsean, 

sinesmenen arloan kokatu beharko litzateke arazo horri buruz esandakoa. Erran 

nahi baita, ezinezkoa da zer den nazio edota euskal hezkuntza erabakitzea, kontzeptu 

bi horien azpian duguna nazionalismoaren beraren iritzia baita. Zenbaitentzat, ezin 

daiteke egon euskaraz ez diharduen nazio hezkuntzarik, eta beste batzuentzat, aldiz, 

euskaraz jarduteak ez du bermatzen irakaskuntzaren nazio izaera, uste baitute, nola 

edo hala, irakaskuntzaren edukiek nazionalismoarenekin bat etorri behar dutela 

edota edozein hezkuntza motak euskal lurralde osoa barnehartu behar duela. Auzi 

honen inguruan iritzi kontrajarriak -edo ez oso bateratuak- egon direla -eta daudela- 

ikusiko dugu idazlan honetan zehar. Horrenbestez, egokiago deritzogu mugimendu 

nazionalistak berak esandakoari jaramon egiteari eta, dagokion unean, iritzi 

ezberdintasuna azaltzen saiatzeari.  

Edozelan ere, euskal lurraldean garatu den hezkuntzaz hitz egitean, aintzat 

hartu behar da hizkuntza ezberdinetan, administrazio diferenteen pean eta ekimen 

pribatu zein publikotan egon dela -eta dagoela- banatua. Eta hiru banaketa 

horietatik, bigarrenak ezartzen du muga argiena, alegia, frantziar eta espainiar 

estatuek zehaztutakoa. Aipatu ikastolen ekimena izan ezik, Euskal Herriko Ipar eta 

Hegoaldeko hezkuntza sistemak -instituzio publiko eta pribatuak barne- 

elkarregandik bereizirik sortu eta garatu dira.2 Gorago genioen bezala, euskal 

nazionalismoa Hegoaldean sortu zen, eta bertan gauzatu ziren lehen aldarrikapenak 

hezkuntzak nazio izaeran bete behar zuen zereginaren inguruan. Berau kontuan 

harturik, oraingoz, lau herrialde hauetako hezkuntzaren gorabeherak aztertzera 

mugatuko gara batez ere. 

 
2 Mende honetako 80ko hamarkadaren hasieratik aurrera indarrean jarri zen egituraketa 
autonomikoak muga administratibo berria jarri zuen, oraingoan Hegoaldeko herrialdeen artean. 
Alde batetik, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa Euskal Autonomia Erkidegoan integraturik geratu ziren, 
eta, bestetik, Nafarroa foru erkidego bilakatu zen. Bereizketa hau ez zen berria euskal lurraldearen 
egituraketa politikoaren historian, baina idazlan honen edukietarako zeharo garrantzitsua izango da, 
ezen ikastolen publifikazio prozesua deitu duguna EAEko lurraldeari baino ez zitzaion egokitu.  
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Hego Euskal Herriko hezkuntza sistema aztertuko dugula iragarri dugu 

azpiatal honen izenburuan; hau da, espainiar estatuaren eskutik finkatutakoaz 

arituko gara. Bere osaketaren lehen pausoak espainiar gobernuaren Moyano Legeak 

ezarri zituen 1857an, eta XIX. mendearen erdialdetik aurrera hasi zen finkatzen (ik. 

2.3.3.2). Lege honen eragina somatu aurretik, euskal gizartearen hezkuntzak 

eransketa politiko maila baxua zeukan, eta gizarte estamentalaren arabera zegoen 

eratua, hots, erlijioari eta familiari lotua. Hiru hezkuntza esparru bereiz zitezkeen. 

Lehena, aristokraziaren prestakuntzari zegokion, eta Ilustrazioa eta liberalismoaren 

eskutik gauzatu zen. Euskal Herrian, konkretuki, Euskal Herriaren Adiskideen 

Elkarteak zabaldu zituen ideia horiek. Garaiko euskal eliteek ikuspegi kosmopolita 

zeukaten, eta semeak Frantziako eta Britainia Handiko unibertsitateetara bildaltzen 

zituzten. Identitateari zegokionez, espainiar sentitzen ziren eta, euskara ezagutzen 

zuten arren, kalean zein etxean, gaztelania zuten hizkera gogokoena. Euren 

ekimenez sortu zen, 1768an, Bergarako Errege Mintegia, jite ilustratukoa, eta 

espainiar estatuko lehen hezkuntza instituzio sekularra izango zena.3 Bigarren 

esparrua batxilerrentzako kolejio kopuru handi batek osatzen zuen, goi mailako 

eliteez besteko sektore aberatsen umeak hartzen zituenak. Eta hirugarrenean, 

azkenik, beherago aztertuko ditugun oinarrizko eskolak zeuden. 

 

Dagoeneko azalduta geratu da espainiar estatuan Elizak kudeatzen zuen 

hezkuntzaren nagusitasuna. XVIII. mendeko Euskal Herriko hezkuntzari 

dagokionez ere, aintzat hartu behar da katolizismoaren eragina,4 aipatu saio 

 
3 Ikus honetaz, bereziki, Arpal /Asua / Dávila 1982: 15 eta hur.; baita Heiberg 1991: 51 eta Iztueta 
1995: 126 ere.  
4 Espainiar hezkuntza sistemaren garapenean jesuitek eduki zuten garrantziaz genioena (ik. 2.3.3.2) 
erants dakioke Euskal Herriari, non euren zeregina erabatekoa izan baitzen goi mailako kideentzat 
garatu ziren hezkuntza ekimenetan. M. Heibergek dioskunez, goi burgesiari estuki lotua zegoen 
ordena erlijioso honek lanaren eta efikaziaren bertuteak azpimarratu zituenez, euskal lurraldean 
bultzatutako aldaketa ekonomiko eta teknologikoei babes izpirituala eskaini zien (Heiberg 1991: 59, 
14. oharra).  
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ilustratuez aparte. Horrez gain, eta atal honetan jorratuko dugun edukia aurreratuz, 

oso kontuan hartzekoa da hezkuntza erlijiosoak euskal lurraldean eduki zuen 

berezko garrantzia areagotu egingo dela euskal nazionalismoak, hasieratik eta XX. 

mendearen erdialdera arte, eduki duen jite erlijiosoa dela medio. Horrela, 

liberalismoak bultzatu zuen eskolak Eliza izan zuen etsai estatu mailan, eta Eliza eta 

nazionalismoa Euskal Herrian. Nazionalismoarentzat, estatu eskolak, 

katolizismoaren kaltean joateaz gain, euskal nortasunaren ezabapena zekarren 

berarekin.  

Ikus dezagun, bada, lehen mailako hezkuntzaren egoera. Gizarte estamentalean 

ez zegoen irakaskuntza orokortzeko helbururik, eta oinarrizko eskola XVIII. 

mendetik aurrera hasi zen nolabait normaltzen, batez ere maisu-maistra izateko 

baldintzak eta funtzioak zehaztu zirenean, eta diru publikoa jomuga horretara 

bideratu zenean ere. Zeregin horretan, aurrerago esan bezala, murritza izan zen 

aginte politikoaren eskuharmena estatu mailan, baina euskal lurraldearen 

berezitasunek are gehiago oztopatu zuten estatu ekimena. Traba nagusiak 

gaztelaniaz besteko hizkuntza bat egotea eta Foruek ezarritako hezkuntza 

kudeaketarako ahalmenak izan ziren.  

 

Berezitasunak berezitasun, doktrina katolikoaren irakaskuntzan izan ezik, 

eskola hizkuntza gaztelania izan zen, eta elebitasuna bultzatzen zen gaztelania 

irakasteko modu bezala, hartarako euskarazko zenbait testuliburu erabili zirelarik.5 

Eta hau kasurik onenean, ezen ezaguna da XIX. mendeko euskal eskoletan 

euskararen erabileraren kontra zegoen eraztunaren praktika. Hortaz, hezkuntza 

sistemaren finkapena eta euskara ahozkotasunera eta espazio pribatu edota 

 
5 "Hezkuntz elebitasun horren helburua haur euskaldunak erdaldun iaio bihurtzea zenez, berebiziko 
garrantzia eman zitzaion hartarako ikasliburu egokiak prestatzeari eta erdal metodo erraz-efikazak 
sortzeari. Garai horretarako gure gramatika eta ikasliburu asko ez ziren berez euskara(z) ikasteko 
materialak, euskararen bidez haurra lehenbait lehen eta erarik erosoenean erdarara pasatzeko 
lanabesak baizik." (Zalbide 1990: 225). Gogoratu behar da González Agápitok (1992: 131-133) gauza 
bera dioela Kataluniako alfabetatze prozesuaren hastapenei buruz (ik. 2.4.5). 
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erlijiosoetara baztertzea -alegia, familia eta elizara- batera garatu ziren prozesuak 

dira. Eta esanguratsua da, ildo horretan, gaztelaniazko alfabetatze mailak hego 

euskal herrialdeetan oso altuak izan zirela, espainiar estatuko gainerako 

herrialdeekin alderatuz gero (ik. Dávila/Eizagirre/Fernandez 1995: 48-52). 

Bestelakoa zen Ipar Euskalerriko hezkuntzaren egoera. Frantziar estatuaren aldetik, 

hezkuntzaren hedapenerako ahaleginak XIX. mendearen amaieran gorpuztu baziren 

ere (ik. 2.3.3.2), garai hartan, batez beste, euskal populazioaren heren bi alfabetatu 

gabe zegoen (Furet/Ozouf 1977: 341).6 

 

1839an, Foruak baieztu eta gero, Hego Euskal Herriko udalek zenbait eskumen 

zeukaten hezkuntza arloan, eta berorien artean inportanteena maisu-maistren 

izendapena zen. Baina Moyano Legeak indargabetu egin zuen ahalmen hura eta 

udalek zein diputazioek, orduan, arbuiatu egin zuten aipaturiko legea, Foruen 

kontrakoa zelakoan. Salaketaren oinarri bezala, udalen eta foru administrazioaren 

ahaleginei esker hezkuntza publikoak islatzen zuen egoera ona argudiatzen zuten, 

eta, horren kariaz, irakaskuntzaren kontrol eta kudeantza erreibindikatzen zituzten, 

besteak beste, estatuak bereganatu berri zituen ikuskaritza funtzioak 

berreskuratzeko.7 Halaber, lau herrialdeetako diputazioek kanpoko maisu-maistren 

 
6 Ikerlariok datu hauek, euskal lurraldearen ondoan dagoen Biarnoko tasa altuekin alderatuz gero, 
deigarriak direla azpimarratzen dute, eta aurkitzen duten azalpena honakoa da: alfabetatze tasa 
baxuen zioa ez da bilatu behar frantsesez besteko hizkuntzaren existentzian; aitzitik, hizkuntza 
mugez gain, bestelako mugak ere badaude, ezen asaldurak, ahozkotasunak eta pobreziak alfabetatze 
muga argi bat marrazten zuten frantziar lurraldean, eta Euskal Herria ezaugarri horien erakusle zen. 
Analfabetismoa, hortaz, integrazioaren nolabaiteko errefusapen kolektiboaren isla bezala ulertu 
behar da (Furet/Ozouf 1977: 346-348). Kontrako daturik ez dugun arren, ezin dezakegu besterik gabe 
baieztapen hori onartu, sinesgaitza iruditzen baitzaigu, hobekuntza sozial eta ekonomikorako aukera 
nabariaren aurrean, erabateko kontzientziazioa eskatzen duen halako jarrera kolektiborik hartu 
izana. A. Prosten iritziz, bestenaz ere, okerra da frantziar estatuko alfabetatze tasen garapen 
desberdina arrazoi demografiko eta batez ere ekonomiko ez direnetan bilatzea. Izan ere, argudiatzen 
du egile horrek, harreman hau elkarrekikoa da, alegia, eskolatzeak eragin ekonomikoak ere eduki 
ditu. Horrela, egungo frantziar herrialde garatuenak XIX. mendean eskolatze tasa altuenak 
zituztenak dira. Ik. Prost 1968: 105. 
7 Estatu hezkuntza ikuskaritzak batik bat euskararen kontra jokatu zuen paperaz, Dávila 1995a 
kontsulta daiteke. 
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etorrerak inmoralitatearen hedapena eta euskararen galera ekarriko zituela 

argudiatzen zuten. 

 

Foruen ezabapenetik 1900era arte, euskal diputazioak etengabe aritu ziren 

gobernu zentralari 1878ko Kontzertu Ekonomikoek ezarritakoa errespeta zezala 

eskatzen. P. Dávilaren arabera, abiapuntua ez zen euskal lurraldeen eraketa juridiko 

eta politikoaren berezitasuna, baizik eta maisu-maistren ordainketarako erabakita 

zegoen diru fondoen zentralizazioari eginiko kritika (Dávila 1995a: 95-97). Tarte 

horretan, finkatuz joan ziren estatuaren hezkuntza arloko xedapenak. Hezkuntzaren 

egoera nahiko ona zen, Elizarenak eta ikastetxe publikoak kontuan harturik.8 Horrek 

ez zuen bermatzen populazio osoaren eskolatzea, alabaina, zeren 1880an, esate 

baterako, haurren %50a baino ez zegoen eskolaturik (Ibid.: 100-101). Protestak 

areagotu egin ziren bertako instituzioek eta mugimendu foruzaleak bat egiten 

zutelarik espainiar maisu-maistren errefusapenean. Ikerlari batzuentzat 

erresistentzia administratiboko mugimendu indartsua izan zena (ik. Basurco 1989: 

140-141); besteentzat, gobernu espainiarrarekiko begirunean oinarritu protesta epel 

eta itxurazkoak ziren (Dávila/Eizagirre 1992: 194; Zabaleta/Dávila 1990: 22).  

 

Edozelan ere, administrazio mailako eskumenen galerari, euskararen 

atzerakada nabaria gehitu behar zaio; alde batetik, euskal hiztunen kopuruaren 

murriztapena zela medio; eta bestetik, euskal hizkuntzak jasaten zuen bazterketa 

sozialaren bitartez. Euskarak baserritar kutsua eta ezjakinen hizkera zelako estigma 

jasotzen zituen; gaztelania, aldiz, kultura eta arrakastarekin asoziatzen zen. Egoera 

horren erruduntzat eskola eta berak inposatutako gaztelaniaren erabilera jotzen 

ziren; eurak ziren euskaldunen izaera erasotzen zutenak. Testuinguru horretan 

kokatu behar dira mugimendu foruzaleak plazaratu zituen hezkuntza 

 
8 Izan ere, 1860tik 1930era arte, eta zeuden hezkuntza instituzio ugariei esker (estatuarenak, 
udalenak, eta pribatuak), lau herrialdeetan Moyano Legeak ezartzen zuen gutxieneko eskola kopurua 
gainditu egiten zen (Dávila/Eizagirre/Fernandez 1995: 53) 
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aldarrikapenak, eta mugimenduaren barruan, Arturo Campionen ekarpenak 

nabarmenduko ditugu. 

 
3.1.2.- Foruzaleak: elebitasuna eta deszentralizazioa 

 

A. Campionentzat, berezko instituzioekin batera, hizkuntza zen euskal 

herriaren funtsezko ezaugarria. Baina euskara egoera tamalgarrian zegoela uste 

zuen eta, Euskal Herria bizi zedin, haren hondamendia eragotzi behar zen. Euskara 

eta euskal kulturari eman zien nagusitasun hori dela eta, batzuetan Campion 

nazionalismo kulturalaren aitzindaritzat jo izan da,9 eta egungo euskal 

nazionalismoaren inguruko zenbait sektoretan hizkuntzari ematen zaion garrantzia 

dela medio, haren teorizazioek arreta berezia sorrarazten dute gaur. Zalantzagarria 

da, ordea, Campion euskal nazionalista osotzat har dezakegun. Alde batetik, 

nazionalismoa politikoki gorpuztuz zihoan neurrian, asmo independentzizaleekiko 

ezadostasun argia adierazi zuen (ik. Huici 1981: 681 eta hur.). Eta, bestetik, 

euskararen defentsa euskal jendearen helburu nagusitzat jotzen zuen arren, ez zion 

espainiar naziotasunari uko egin, ezta euskal nazio baten existentzia defendatu ere -

formulazio modernoan, bederen-, ezen berarentzat inportanteena euskaldunen 

kultura identitatea bermatzea zen, frantziar edo espainiar izanik ere. Campion 

nazionalismoaren esparruan kokatzeko egokitasunaz sortzen zaizkigun duda teoriko 

gehiago I. Zabaletaren idazlanean ikus ditzakegu. Egile honek leku berezia ematen 

dio Campionen figurari mugimendu foruzalearen baitan, zeren mugimendu honen 

ekinbidea espainiar hezkuntza sistema Euskal Herrira moldatze hutsean baino ez 

zetzan, eta Campionek, ostera, hizkuntzaren zuzpertzea dimentsio nazionalean 

jartzen zuen. Hona Zabaletaren berbak:  

 
"Campionek dimentsio politikoan kokatzen du euskararen hil ala biziko arazoa, 
nazioarekiko identifikazioak oinarrizko funtzioa betetzen duelarik (...). Foruen gorpua 

 
9 Ikus, adibidez, Amezaga 1995: 47 eta hur. 



Euskal nazionalismoa eta hezkuntza: eskari deszentralizatzaileetatik ikastolara 231 
 
 
 

                                                

oraindik beroa zegoenean 'la lengua es la nacionalidad' (...) zioen eta foruen 
aurkakoek euskarari gerra deklaratu ziotela salatu." (1997:171) 
 

Alabaina, Zabaletak berak geroago dioskunez, ezin esan daiteke Campionek 

espainiar nazioa koloka jartzen zuenik, ezta espainiartasunarekiko inolako kezkarik 

azaltzen zuenik ere; berarentzat euskalduntasuna eta espainiartasuna ez baitziren 

kontrajarriak (Ibid.: 173, 179).  

 

Esan bezala, kultura identitatearen erdigunea hizkuntza zen, baina euskal 

hizkuntzak etsai anitz zituen; beraien artean, euskaldunen axolagabekeria, eta, batik 

bat, eskoletan gaztelania hutsa erabiltzea. Hezkuntza sistemari egozten zion 

gaztelaniatze prozesuaren errudun izatea, eta, hezkuntza sistemaren barruan, 

euskararen galeraz gain, endekatze morala zekarten maisu-maistrei. Egoera horri 

aurre egiteko, eskolan euskarari lekua egitea proposatu zuen. Lehenik eta behin, 

eraztunaren praktika zokoratu beharra zegoen, eta, berarekin batera, diputazioek 

laguntza berezia eskaini behar zuten eskoletan elebitasun orekatua lortzeko 

helburuarekin.  

 

Dena den, Campionek ez zion protagonismo handirik ematen hezkuntza 

sistemari euskararen salbazioan. Foruzale honen hizkuntza arradikaltasuna 

azpimarratu guran, sarritan aipatu ohi da, orduko hezkuntza sistemak euskarazko 

irakaskuntza bermatzen ez zuenez gero, estatu eskolarako absentismoa ere 

proposatzera heldu zela (ik. Campion 1985: 209). Alta, Campionen pentsamenduaren 

jitetik hurbilago legoke esatea ez zegoela hezkuntzaren orokortzeaz kezkaturik. Are 

gehiago, bere katolizismo eta antiliberalismoaren eraginez, eskola publikoa unean 

uneko gobernuaren jabe zen alderdi politikoaren tresnatzat jo zuen (Ibid.: 207-08). 

Kritika politikoaz gain, ideia horiek kulturari buruz zeukan pentsamendua 

adierazten dute.10 Hain zuzen ere, Campionen ustez, alde nabarmena dago kultura 

 
10 Campionen kultura pentsamenduaz, ikus Amezaga 1995: 53-55; eta Elorza 1978: 35 eta hur. 
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eta hezkuntzaren artean, eta eskolak helarazitako kulturari ez zion benetako kultura 

irizten. Azken hau gutxi batzuen eskuetan bakarrik gara zitekeen, ezen 

 
"La cultura (...) no es ropa usual de muchedumbres, sino presea de verdaderas 
aristocracias intelectuales. Suponer que la instrucción, no ya primaria, sino profesional, 
produce necesariamente la cultura es ignorar lo que es la cultura." (Campion 1985: 
200) 

 

Bere garaian zegoen eskolaren goraipamena gaitzesten zuen (escuelo-manía eta 

superstición escolar izenak erantsi zizkion), hezkuntza orokortuak ez baitzekarren 

berarekin moralitatearen hedapenik. Ez zen funtsezkoa, beraz, kulturaren 

zabalkundeari ekitea. Euskara eta euskal kultura ez omen ziren salbatuko ezjakinen 

ondare izanez gero. Horrenbestez, onuragarriagotzat jotzen zituen gutxiengo 

kulturalak prestatzea, berauek beharrizan zientifikoei erantzuteko gaitasunaz 

hornitzea eta euskal literaturaren ekoizpena bultzatzea. 

 

Campionen hezkuntzari buruzko usteak, kultura kontzeptu aristokratikoarekin 

harremanetan jartzeaz gain, atxikitzen zuen pentsamendu elitistaren osagaietako bat 

bezala ikusi behar dira ere. Giza eskubideekiko mesfidantza, herri xehearenganako 

federik eza, homogeneotzearen arbuioa eta indibidualismoaren goraipamena dira, 

besteak beste, aipagarri (ik. Huici 1981: 683 eta hur.).  

 

Dena den, aurrerago esan bezala, mugimendu foruzalearen hezkuntza 

erreibindikazioekin bat egin zuen, eta sutsuki egin ere. Berarekin batera, beste 

foruzale nabarmen batzuk agertu ziren, hala nola, Becerro de Bengoa arabarra. 

Aldarrikapenok eskakizun deszentralizatzaileetan, batetik, eta hezkuntza ofizialaren 

elebitasunean, bestetik, islatu ziren bereziki. Nazionalismoarekin alderatuz, 

foruzaleek ez zuten garatu aurrez aurreko aurkamendurik espainiar estatuak 

kudeatzen zuen eskolarekiko, eta euskarari zegokionez, konbentziturik zeuden 

posible zela, hizkuntza politika aldatuz gero, euskara eta gaztelania onik aurrera 
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ateratzea. Hortaz, euskaran oinarrituriko ekimen paralelorik ez zuten burutu, nahiz 

eta inoiz mota horretako adierazpenik egin izan zen (ik. Campion 1985: 209). 

Zabaletaren esanetan, erasoen gunea hezkunza sistema bera izan beharrean, haren 

ezaugarrien aurkako erreakzioa piztuarazi zuten foruzaleek, jarrera horrekin euskal 

nazionalismoari zirrikitu bat zabalduz (1997: 173). Urte horietan jaio zen 

nazionalismoa hezkuntza arloak sorrarazitako egonezin berberetik abiatu zen, 

erreibindikazioak bestelakoak izanik ere.  
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3.2.- EUSKAL NAZIONALISMOAREN SORRERA 

 

1876 osteko foruzaletasun bolada agortu eta politikoki desagertu zenean, 

foruzale gehienak integrismoari atxikitu zitzaien Nafarroan eta Araban; Bizkaian eta 

Gipuzkoan, ostera, nazionalismorantz bideratu zen euretako multzo on bat. 

Nazionalismo hau XIX. mendearen amaieran Europan sortu ziren nazionalismoekin 

batera aztertu behar da: oro har, Nazio-Estatutik banatzeko desioa eta, hartarako, 

nazio komunitatearen kultura berezitasuna azpimarratzea dira bereizgarri 

aipagarrienak (ik. 1.2.2.1). Baina, Euskal Herrian sortu zenak bazituen, eduki ere, 

berezko ezaugarriak, berauen artean adierazgarriena arrazari eman zion garrantzia. 

 

Haren jatorria euskal gizarteak XIX. mendearen amaieran jasan zituen aldaketa 

sozio-ekonomikoetan bilatu behar da. Esan bezala, Foruen desagerpenarekin batera, 

euskal gizarte modernoaren sorrera gertatu zen. Aldaketa honen ezaugarri 

nabariena hazkunde ekonomikoaren eta kontzentrazio industrialaren arintasuna 

izan zen, burdin mearen esportazioa eta industria siderurgikoan egindako 

inbertsioak zirela medio. Gainera, kapital industrialak eta finantzieroak bat egin, eta 

kapitalismo monopolista sortu zuten, estatu markoan aritzen zen burgesiaren 

eskutik. Aldaketa hauek guztiek estatuko gainerako herrialdeetako langileen 

etorrera eragin zuten, Bilboko itsasadarraren ingurura bideratua batez ere (Beltza 

1974: 39 eta hur.). Burgesia monopolista nazionalismoaren kontra agertu zen, 

ekonomiarentzako kaltegarritzat jotzen zuen eta. Horrez gain, Europatik zetorren 

lehia saihestu nahian, estatuaren neurri babesleen bila aritu zen, eta espainiar 

nazionalismoari eutsi zion. Langile etorkinek, bestetik, sozialismoaren eskutik 

bideratu zuten lan baldintza deitoragarriekiko egonezina. Sozialismo hau, bestalde, 

orduko gehienak bezala, nazionalismoaren kontrakoa izan zen, uste baitzuen langile 

klasearen zatiketa eragiten zuela.  
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Testuinguru horretan sortu zen euskal nazionalismoa, ohikoa denez, 

interklasista izan zen.11 Hasiera batean hirietako klase ertainetan eduki zuen oinarri 

nagusia, baina laster eskuratu zuen burgesia ez monopolistaren sektore baten, 

nekazarien, eta bertako langileriaren atxikimendua. Esan bezala, lehen oinarri 

soziala zona industrializatuetan aurkitu zuen, Bilbo inguruan, batez ere. Alta, 

nazionalismoaren sorrera aldaketa ekonomikoen markoan kokatzeak ezin gaitzake 

eraman euren kontrako erreakzio huts bezala aurkeztera, batzuetan egiten den 

bezala. Hortaz, ez zen izan -Katalunian gertatu zen legez- politikoki atzerakoia zen 

eta ekonomikoki atzeratuta zegoen espainiar estatuari begirako klase ertainen 

erantzuna. XIX. mendeko sektore horiek gizarte katalanaren modernizazioa -bereziki 

ekonomikoa- bilatzen zuten bitartean, hastapenetako euskal nazionalismoa 

Espainiaren liberalismoaren eta aurrerakoitasunaren beldur zen, eta erator zitezkeen 

ondorio ekonomikoak bigarren maila batean gelditzen ziren (Anderson 1990: 145-

146). Horrela uler daitezke A. Elorzaren berbak, euskal nazionalismoa trantsizioko 

ideologia dela esaten duenean; alegia, industrializazioak ekarritako aldaketei 

erantzuten saiatu zen, baina ez da ekoizpen koiunturaltzat jo behar, eta azken honen 

frogatzat, egunera arteko iraupenak eta hasierako osagai askoren aldaketa 

nabarmenak har daitezke (Elorza 1983: 32). Euskal nazionalismoak ez dauka ere 

geroago kultura aldarrikapenez hornitu izaten den jatorri politiko hutsik, M. 

Heibergek (1991: 11) dioen moduan, ezen, gorago esan bezala, foruzaletasunean 

garatutako euskal nortasunaren eta euskararen hondamendiaren sentimentuak 

ukaezineko eragina eduki zuen, bestelako irakurketa politikoa egiteko balio izan 

bazion ere.  

 

Euskal nazionalismoak, horrela, arrotz zuen industrializazioak eragindako 

gizarte egoerari berriari aurre egin gura izan zion, eta, garaiko literatura eta 

historiografia erromantikoen eskutik, arriskuan atzematen zuen kultura 

 
11 Hastapenetako euskal nazionalismoaren izaera interklasistaren azterketarako, ikus Aizpuru 1995. 
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tradizionalaren defentsan aritu zen. Testuinguru horretan abiatu eta hedatu zen 

ideia nazionalistak euskal nazionalismoaren lehen teorilari eta antolatzailea izan 

zenaren izen-deiturak zeuzkan atzean. 
 
 
3.2.1.- Sabin Arana eta nazio integrazioa 

 

Espainiartasuna nagusitu, eta euskaldunek utzikerian jarraituz gero, euskal 

herria desagertzeko zorian atzematen zuen Aranak. Sentimentu horrek eraginda, 

euskal nazioa zertan datzan zehazteari ekin zion12 eta, hartarako, ustezko faktore 

bereiztaileenak baliatu zituen kanpokoarekiko diferentzia azpimarratzeko, hots, 

estatuak bultzatzen zuen espainiar identitateak zehaztutakoei aurrez aurre jartzeko 

(Gurruchaga 1985: 126). Nazioaren definizio objektiboa egin zuen eta, Hagan 1898an 

autodeterminazio eskubidea baiezturik gelditu zen arren, Aranak biztanleen 

borondatearen gainetik ezarri zuen naziotasuna, jaiotzarekin bat eskuratzen dugun 

izaeratzat jo zuen eta (Larronde 1977: 151). Nazioa arraza diferentziatuan gauzatzen 

zen, ezen dudarik ez zeukan berezko euskal arraza bat bazegoela, euskal jendearen 

jatorri puroa, nahasi gabea adierazten zuena. Hori guztia argi froga zitekeen 

euskaldunen ohitura eta bizimoduetan, beti ere moral kristauaren esanetara 

garatuak. 

 

Berezkotasun hori historian ere islatzen zen, lege zaharraren bidez. 

Foruzaletasunaren oinordeko eta aldi berean etsai zen Arana. Foruek euskal izaera 

diferentziatua azaltzen zuten, baina ez ziren Gaztela eta Euskal Herriaren arteko 

itunaren emaitza, foruzaleek zioten bezala. Aitzitik, berezko euskal instituzio bat 

izanik, konkistaz izan ziren ebatsiak. Euskadik ez zuen behar, hortaz, espainiar 

estatuaren onespenik, eta bakarrik lortuko zuen bere izaera garatzea independentzia 

lortzen zuenean. Zazpi herrialdeen batuketa aldarrikatzeaz gain, herrialde bakoitzari 

 
12 Ik. "¿Qué somos?", Bizkaitarra 28, 29 eta 30; in Arana 1965: 606-608; 625-628 eta 637-641. 
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bere eskubideak ezagutu behar zitzaizkiola uste zuen eta, hartarako, konfederazio 

moduan antolatzeko egokitasuna defendatu zuen.13 Lurralde definizioa eta bere 

eraketa politikorako proposamenak funtsezkoak izan arren, Aranak ez zion 

inportantzia handirik ematen lurraldeari. Euskaldunak, edonon zeudela ere, 

aparteko herri bat izango ziren, arrazak ezberdintzen baitzituen gainerako giza 

kolektibitateetatik edo arrazetatik. Ildo horretatik, lurraldeari baino, biztanle 

komunitateari begiratzen ziola diosku J. Zabalok (1996: 58). Baina ideia horrek 

zehaztapen bat merezi duelakoan gaude.  

 

Aranak foruzaletasunetik zetorren euskaldunen izaera diferentzialari buruzko 

ideia bildu eta politikoki gorpuztu zuen. Adierazi bezala, nazio lurraldea izendatu 

zuen, zazpi herrialdeez osatua eta, batez ere, helburu politikoak independentzian -

eta ez foru egituraketan- kokatu zituen. Hala, komunitate nazionalaren 

identitatearen elementuak zehaztu zituen, arraza eta hizkuntza, besteak beste. Baina 

nazio identitate hori euskal lurraldeko biztanleriaren zati bati baino ez zegokion, 

etorkinak ez baitziren ezaugarri horien jabe. Are gehiago, garai hartan jada euskarak 

arrazak -alegia, euskal deiturek- baino hedapen murritzagoa zeukan. Berarentzat, 

euskal herria osatzen zuen nazioa (hots, euskal arrazak osatzen zuena) definitzeko, 

bada, lotura politikoa hobesten zuela esan liteke. 1899an, adibidez, Campionekiko 

adostasuna adierazi zuen euskara jotzean euskaldunen arteko loturatzat, nahiz eta, 

 
"... en rigor [el euskera] no pasa de ser auxiliar del verdadero lazo de unión, a saber, el 
patriotismo, el amor a las doctrinas patrias." 14 

 

Aranak, nazio komunitatea zehaztean, ezaugarri kulturalen jabe zen 

komunitateari bideraketa politikoa eman nahi izan zion, etorkinak albo batera 

utzirik.15 Azken ideia hau argi eta garbi ikusten da euskararen trataeran. Ikerlari 

 
13 Ikus honetaz, besteak beste, "Fuerismo es separatismo", Bizkaitarra, 8; in Arana 1965: 267-270. 
14 "Pliegos histórico-políticos II", in Arana 1965: 88. 
15 Hala ere, orduko nazionalismoak ez zuen inolako proposamen espliziturik egin kanpotik 
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batzuen ustez, lurraldearekin gertatzen zen bezalaxe, euskara ez zuen jotzen euskal 

naziotasunaren erabateko faktoretzat eta, beraz, euskal herritarrek, euskara galduta 

ere, beren izaerari eutsiko ziotela uste zuen, baldin eta arrazak beste batekin nahasi 

gabe irauten bazuen (Larronde 1977: 122). Beste batzuek, ostera, azpimarratu dute 

euskara dela Aranaren idazlanetan leku gehien betetzen duen nazio irizpidea, 

koantitatiboki zein koalitatiboki (ik. Elorza 1978: 118), nahiz eta idatzi zituen lan eta 

artikulu mordoxkatik oso gutxi burutu zituen euskaraz. Edozelan ere, ukaezina da 

euskarak ezin zuela bete komunitate nazionalistaren -ezta, oro har, nazio 

komunitatearen ere- kohesio funtziorik, ordurako euskal hizkuntza lurralde zati 

askotan erabat galduta zegoen eta. Honela, 

 
“El idioma propio era, pues, a un tiempo, bastión cultural y referencia política, pero 
también factor de desunión, dadas las dificultades de recuperación de una lengua 
sumamente compleja y marginada por el sistema de enseñanza estatal." (Elorza 1978: 
341) 

Deituretan isla argia zuen arrazak hobeto betetzen zuen funtzio 

objektibatzailea. Bestenaz ere, euskarak funtzio bera betetzen zuen arrazaren 

berezkotasuna frogatzen zuen, eta, are gehiago, euskara harresi bat zen Aranaren 

pentsamenduan, euskaldunak atzerritarrekiko kontaktutik salbatzen zituena. 

Funtsezkoa zen, orduan, etorkinek euskara ez ikastea.16 Arraza ezaugarri 

eskuraezina zen bezala, ez zuen uste hizkuntzak eskuragarri -hots, biztanle guztiei 

zabalgarri- izan behar zuenik.  

 

Arrazak, euskarak eta ohitura ezberdintasunak ez zuten kanpoari begirako 

muga bat ezartzen bakarrik, barne muga ere baitzen, muga moral bezala aritzen 

zena (Heiberg 1991: 86). Alde batean, euskal herritarrak zeuden, ezaugarri positibo 

 
etorritakoak bereizteko helburuz. Arana eta bere jarraitzaileen adierazpenak, beraz, maila sinboliko-
ideologiko hutsari zegozkien (ik. Corcuera 1983: 60).  
16 Kataluniako Lligakoengandik bereizi nahi zuen bere ideia nazionalista; besteak beste, haiek 
katalana biztanleria osoari hedatu nahi baitzioten. Bere ustez, ordea, euskara ezin zitzaien 
kanpotarrei irakatsi: "Tanto están obligados los bizkainos a hablar su lengua nacional como a no 
enseñársela a los maketos o españoles." Bizkaitarra, 16, 1894; in Arana 1965: 404.  
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guztien jabe eta, bestean, atzerritarrak eta zenbait euskal herritar, euskal 

nortasunaren galera eta euskal herriaren endekatze morala eragiten ari zirenak.17 

 

Euskal gizarteak pairatzen zuen egoera tamalgarriaren errudun, besteak beste, 

eskola publikoa zen.  
 
 
3.2.2.-Hezkuntza publikoa, eremu zokoratua 
 

Esanik utzi dugu Campionek ez zuela hezkuntzan, oro har, eta hezkuntza 

publikoan, bereziki, konfiantza handiegirik jarri euskal nortasunak eta euskarak 

nozitzen zuten erasoari aurre egiteko orduan. Hala ere, nolabaiteko neurriak 

proposatu zituen eskolan elebitasuna bultzatzeko eta euskararen inguruko 

hezkuntza politika hobetzeko. Aranaren ardura ere ez zen izan orduko eskola 

publikoa hobetzea. Nazionalismoaren eskakizun politikoak tartean zirela, 

foruzaletasunak estatu eskolari azaldutako kritika heredatu eta sakondu egin zuten 

Aranak eta bere jarraitzaileek.  

 

Horrek ez du esan gura Arana, konkretuki, ez zenik ohartzen helburu 

politikoen lorpenerako sozializazio nazionalista egokiak duen balioaz. Haren ustez, 

sinesmen nazionalistekiko atxikimendua jasotzeko euskaldunek zuten tresna 

garrantzitsuena prentsa zen, herri sektore guztietara heltzen baitzen; eta 

prentsarekin batera, liburuak. Literatura mota horrek, haatik, giza pentsaera lantzen 

zuen, baina ez sentimenduak. Hartarako, derrigorrezko ikusten zuen ideia 

nazionalisten propagandak aldez aurretik landutako eremuari osagai afektiboa 

 
17 Ederto egokitzen zaio ikuspegi honi nazionalismo etnikoaren barruan A. D. Smithentzat garatzen 
den natibismoa, ondoko moduan definitzen duena: "El nativismo es, en esencia, la expresión de una 
búsqueda de autenticidad cultural, una creencia en el valor de lo propio, de las experiencias y los 
recursos internos, contrapuestos a los préstamos y las técnicas llegados desde el exterior. Es 
inseparable de la fe en la virilidad y la moralidad nativas, que tanto contrastan con la corrupción 
foránea y la decadencia cosmopolita." (Smith 1994: 12) 
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gehitzea, eta funtzio hori antzerkiak bete zezakeela uste zuen, bihotzera heltzeko gai 

zen eta.18 Sozializazio tresna honez gain, kontziente zen hezkuntzak 

abertzaletasunaren hedapenean bete zezakeen zereginaz, batez ere euskal 

herritarren historia, lege eta hizkuntzaren irakaskuntzaren bitartez.19 Baina 

hasierako nazionalisten artean nahiko uste hedatua omen zen euskal haurra bere 

herriaren arerio zen eskolan hezia zegoela, eta egoera hura kaltegarria zela 

euskaldunen arraza, hizkuntza eta ohituren biziraupenerako. Horrenbestez, euskal 

nazionalismoa arrakastatsua izan bitartean, familiak zuen zeregin nagusia haurraren 

heziketan.20 Lehen nazionalismoak, beraz, estatu eskolarekiko mesfidantza 

nabarmena adierazi zuen eta, batik bat, jarrera defentsiboa garatu zuen; hau da, ez 

zuen ekimen paralelorik burutu. Ikus ditzagun jarrera hau azal lezaketen faktoreak. 

 

Hastapenetako nazionalismoaren hezkuntza pentsamendua eta jarduna lau 

ardatzek markatzen dituzte: a) nazio identitatearen irizpideek, eta bertatik 

ondorioztatzen den nazio integrazio kontzeptu murritzak, b) integrismo katolikoak, 

c) botere politiko faltak, eta d) helburu independentzizaleek.  

 

Hel gatzaizkion lehenik eta behin euskararen arazoari. Espainiar estatuaren 

eskutik finkatutako hezkuntza sistema indartzearekin batera, euskarak gordetzen 

zituen espazio apurrak murriztuz zihoazen. Hizkuntza arloari zegokionez, 

hezkuntza publikoaren egoera gero eta txarragoa zen, maisu-maistren izendapena 

instituzio lokalen eskumenetatik kanpo geratzen zen neurrian. Horren ondorioz, 

etengabe hazten zen kanpoko irakasleen -eta, beraz, erdaldunen- etorrera.21 Esanik 

geratu da mugimendu foruzalearen kezka elebitasun orekatua bilatzea zela eta 

 
18 Ikus Teatro Nacional, Bizkaitarra 21, in Arana 1965: 468 eta hur. 
19 Ikus Pliegos Histórico-Políticos II, in Arana 1965: 87. 
20 Ikus G. Tarr: La escuela en Euskadi, Patria, 10, 1905eko Uztailak 8, III. urtea; aipatua in Arrien 1984: 
41. 
21 P. Davilak, XX. mendearen lehen laurdeneko maisu-maistren jatorri geografikoaren inguruan, 
honako kopuruok erabiltzen ditu: Hego Euskal Herrian zeudenetatik %61,8a kanpotarra zen; aldiz, 
Katalunian %19,5ekoa, eta Galizian 18,7koa. Ikus honetaz Dávila 1993: 138. 
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helburu hori beteezin suertatzen zela maisu-maistrak erdaldun zirenez gero. 

Aranaren nazionalismoarentzat, haatik, euskara salbatzea zen helburu nagusia, eta 

ez elebitasunik ziurtatzea, euskara baitzen euskaldunen berezko hizkuntza bakarra. 

Euskararen salbazioak ez zuen ekarri behar hura biztanle guztiei hedatzea, ez 

baitzuen beharrezkoa ikusten etorkinak euskalduntzea; are gehiago, gaitzetsi egiten 

zuen. Esan dugunez, euskarak eskolan nozitzen zuen egoera gogor kritikatu zuen, 

baina populazio osoaren euskalduntzea baieztapadako jotzen ez zuenez gero, 

derrigor ondorioztatzen zen eskola publikoari begira ekinbide zehatz eta landurik 

proposatu ez izana, zenbait adierazpen solte izan ezik. Adibidez, diputazio, apaiz 

eta udalen ekimen ezaz kexu agertu zen, haur euskaldunek doktrina katolikoa 

euskaraz ikastea bermatu behar zuten eta.22 

 

Nazio irizpideen artean arrazak leku nagusia betetzea ere traba izan zen 

hezkuntza publikora jokaera politikorik bideratu nahi izan zuenean. Eskola mota 

horri ez zion eransten euskararen etorkizunaren berme izateko gaitasunik, baina are 

gutxiago euskal nortasunarena, ezen eskola publikoetako maisu-maistrak, erdaldun 

izateaz gain, maketo ziren asko eta asko. Hortaz, mugimendu foruzaleak kanpoko 

maisu-maistrekiko azaldutako arbuioa berreskuratu eta sakondu ere egin zuen 

Aranak. Era hartara, garaiko eskolari buruz idatzi zituen artikulu gehienek maisu-

maistra kanpotarren eragin kaltegarriak eduki zituzten hizpide, egundoko irainak 

erabiliz haien kontra.23 Gainera, kontuan hartzekoa da Aranak eta bere jarraitzaileek 

ezin zutela begi onez ikusi etorkinen seme-alabak eta bertako umeak nahasian 

hartzen zituen instituzioa, ezen, gorago adierazi dugun legez, arrazaren bidez muga 

politiko eta morala eraikitzea bilatzen zen. Beraz, euskara eta arrazaren auziek 

marrazten digute hasierako euskal nazionalismoak adierazi zuen eskola publikoaren 

 
22 Nuestros maestros, Bizkaitarra 17, in Arana 1965: 420. 
23 Adibide andana bat kausi daiteke 1894tik 1895era bitarte Bizkaitarra aldizkarian argitaratutako 
artikuluetan. 
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arbuioa azaltzeko lehen faktorea. Aipatu nazio kontzeptu murritzaren eragina ez da 

honekin bukatzen, eta gerora ere berreskuratu beharko dugu. 

 

Aranak irakasleei egotzitako okerrak ez ziren mugatu beraien kanpotar eta 

erdaldun izaerara, ateo eta masoi izatea ere leporatu baitzien hainbatetan.24 Eta honek 

bigarren faktoretzat jo dugun integrismo katolikoaren ardatzera eramaten gaitu. 

Arazo honetan ere, Aranak bat egiten zuen Campionek hezkuntza publikoaren 

kontra azaldutako jarreran, nahiz eta ez zuen Campionen ikuspegi aristokratikoa 

erakutsi. Aranarentzat, liberalismoaren eskola kaltegarria zen euskaldunen ohiturak 

eta ideia erlijiosoetarako, eta izaera hori gizarte maila guztien hezkuntzari egotzi 

zion. Goi mailakoen hezkuntzan, zioen, indibidualismoa eta irrelijiositatea 

bultzatzen ziren, gazteak Jaungoikoaren eta Aberriaren goraipamenean hezi 

beharrean.25 Oinarrizko eskolaren egoera are kezkagarriagoa zen. Hona berak 

esandakoa: 

 
"...siendo de sentido común que la enseñanza y el ejemplo que el niño recibe de su 
primer maestro influyen principalísimamente en su constitución moral; y siendo un 
hecho constante y universal y por todos conocido el que, allí donde llega el maketo con 
su idioma, su carácter y constumbres, comienza el euskaldun a perder, al propio 
tiempo que la lengua de sus padres, la nobleza de su carácter y sus buenas costumbres, 
se sigue lógicamente que el ser educados los niños euskaldunes por maestros 
maketos, no sólo bajo el concepto político perjudica a Bizkaya, sino que igualmente 
redunda en grave detrimento de la Religión y la Moral entre los bizkainos." 26 

 

Hezkuntza erlijiosoak bete behar zuen funtzioaz kezkaturik, maisu-maistrak 

prestatzeko ikastetxe katolikoak sortzea proposatu zuela dioskue historialariek. 

Gauzatzera heldu ez zen proposamen honek aukera ematen digu hasierako 

nazionalismoak garaiko hezkuntza eskaintza erlijioso zabalari begira eduki zezakeen 

jarreraz hausnartzeko. Nazionalismoaren lehen gogaideak katoliko peto-petoak 

 
24 Ikus, adibidez, Escuela maketa eta ¿Será cierto? , Bizkaitarra 23, in Arana 1965: 543. 
25 Educación moderna, Bizkaitarra 19, in Arana 1965: 448. 
26 A los maestros, Bizkaitarra 21, in Arana 1965: 498. 
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izateaz gain, neurri handi batean hiriguneetako klase ertainetakoak zirela kontuan 

hartzen badugu, aurreikus liteke euren joera hobetsia seme-alabak ikastetxe pribatu 

katolikoetara bidaltzea izango zela.27 Azken batez, irakaskuntza pribatua eskola 

publikoa bezain erdalduna zela pentsa daitekeen arren, bederen katolikoa zen.28 

Hain zuzen ere, badirudi izaera erlijiosoak libratu egin zuela hezkuntza sare hori 

eskola publikoari egotzitako gaitz askotatik. Horrela, eliza katolikoak babes 

zezakeen irakaskuntza espainolista edota ikastetxe mota haietan egon zitezkeen 

irakasle maketo zirelakoei buruz hitzik ere ez zuen jaulki Aranak (Zabaleta 1997: 209). 

Jarrera honen azalpena, logikoki, nazionalismoaren sinesmen kristauen indar 

eskergarekin harremanetan jarri behar da, baina Aranaren hezkuntza pentsamendua 

azal lezaketen hirugarren eta laugarren ardatzek -arestian aipatutakoek- gakoa 

eskain diezaguketela uste dugu. Gogora ditzagun ardatzok: botere politiko falta eta 

helburu independentzizaleak aintzat hartu behar dira hasiera-hasierako 

nazionalismoaren hezkuntza diskurtso eta jardunaren norabideaz jabetzeko.  

 

Lehenari dagokionez, hurrengo azpiatalean ikusiko dugun legez, EAJren 

sorreratik urte gutxitara lehen arrakasta elektoralak eskuratu baziren ere, 

mugimenduaren hastapenean ezin daiteke pentsatu hark botere nahikorik zuenik 

benetako eraginik eduki zezan garaiko hezkuntzaren gorabeheretan, oro har, ezta 

eskola publikoaren diseinuan ere. Edozelan ere, gure ustez, hezkuntza 

pentsamenduan garrantzi handiagoa eduki zuten lehen nazionalistek eusten 

zituzten helburu politiko independentzizaleek. Alde batetik, estatu eskola lan 

 
27 Ildo honetatik doa Beltza XX. mendeko lehen hamarkadetako irakaskuntzaren eta, oro har, euskal 
gizartearen nagusitasun erlijiosoa aipatzen duenean. Haren esanetan, honek eragiten zuen "..la 
intensa formación cristiana de muchos de los cuadros del nacionalismo político, educados en colegios 
de religiosos (...)." (1974:199). Horretaz aparte, aintzat hartu behar da, jakina denez, irakaskuntza 
pribatu erlijiosoa hiriguneetan hedatu zela batez ere. 
28 Bestenaz ere, eskola publikoaren izaera antiklerikala izango da euskal nazionalismoak XX. 
mendearen erdialdera arte instituzio hari egotzitako gabezia nagusietako bat, eta etengabeko salaketa 
eta ondorengo errefusapena eragingo ditu. XX. mendearen hasierako nazionalismoak eskola 
laikoarekin garatu zuen erabateko aurkamenduari buruzko azterketa sakona egiten du I. Zabaletak 
(1997: 344 eta hur.) 
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esparrutzat jotzea euskal lurraldearen independentzian gauzatzen ziren asmoekin 

bat ez zetorrela pentsa daiteke, prozesu ahularen bidez izanik ere, eskola mota 

honen helburua espainiar nazio-estatuaren jite zentralizatzailea bultzatzea eta euskal 

bereiztasun guztien ezabatzaile izatea baitzen. Euskal nazionalismoaren begietara, 

estatu eskola espainiartasunaren sinbolo zen, baina hura ordezkatzeko ez indarrik 

ezta asmorik ere ez zuen erakutsi. Ildo honetatik, hasierako nazionalismoak saio 

deszentralizatzaileei ekin ziela baiezten denean -G. Arrienek, kasu, dioen moduan 

(1984: 41)-, ñabartu beharko litzateke ez zela jarduera hori prezeski Arana eta bere 

lehen jarraitzaileen jokaeraren elementu nagusia. Eta antzeko zerbait esan daiteke 

udal eskolei dagokienez. Arana kexu agertu zen, adibidez, euskal udalek 

irakaskuntza espainiar estatuko gainerako herrialdeetan baino egoera hobean 

mantentzen zuten arren, euskal maisu-maistrak, oposizioak egiteko orduan, 

Valladolidera joatera behartzen zituelako espainiar gobernuak.29 Baina hemendik 

ezin daiteke ondorioztatu saio deszentralizatzailerik bultzatu zenik, mugimendu 

foruzaleak egin zuen bezala. Hori dela eta, Zabaletak dio Aranak ez zuela ezer 

itxaroten euskal erakundeen aldetik, eta mesfidati agertzen zela Foruen eskutik 

berreskura zitekeenaz ere (1997: 254).  

 

Gure iritziz, egokiagoa da esatea eskola publikoa bere osotasunean eta modu 

arradikalez izan zela kritikatua, eta erabateko arbuio hark ez zuela ekarri hura lan 

politikorako esparrutzat hartua izatea. Aranarentzat, helburu politikoen bermea zen 

inportanteena, eta orduko eskola publikoa ez zen gai zeregin hura aurrera 

eramateko. Berdin gertatu zen urte haietan R. M. Azkueren ekimenez sortu zen 

euskal eskola bakarrarekin, zeinari abertzaletasunaren kontrako izatea egotzi 

baitzion, ondoren ikusiko dugunez. 

 

 
29 La enseñanza primaria en Bizkaia, El Correo Vasco 4, in Arana 1965: 1672. 
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R. M. Azkuek hiru urte baino iraungo ez zuen Euskal Ikastetxea izeneko eskola 

pribatua jarri zuen abian 1896an, Bilbon. Azkue bat zetorren Arana eta Campionekin 

estatu eskolarekiko eta erdal maisu-maistrekiko arbuioan. Baina aurrekoak ez 

bezala, konfiantza tinkoagoa agertu zuen hezkuntzaren onbideratze botereaz. 

Honelaxe azaldu zuen: 

 
"No hay vascongado que no esté convencido de que la base de nuestra regeneración 
social, política y aún moral, es la implantación de la escuela netamente vascongada. Es 
también innegable, por ser un hecho a todos manifiesto, que el elemento oficial está en 
esto como en otros muchos puntos, completamente divorciado del verdadero pueblo 
euskaldun, siendo, por consiguiente, preciso que sean particulares las iniciativas para la 
creación de nuestra escuela."30 

 

Euskal Ikastetxe honetako ume batek jantzian ikurriña zeramalako, bertako 

irakasle batek agirika egin ziolarik, Aranak gogor kritikatu zuen eskola hura, honako 

hau esanez:  

 
"Hay pues escuelas donde con las apariencias de patriotismo, se infiere grave daño a la 
Patria. Y hay bizkainos que de los mismos caracteres de la Patria, del euskera, se sirven 
para ahogar el patriotismo y aniquilar a la Patria misma. Afortunadamente, los niños 
que acuden a dicha escuela no pasan de ocho, y sus familias están sumamente 
disgustadas porque en esa escuela ni aprenden los niños a hablar en euskera, ni siquiera 
el catecismo, ni cosa alguna de fundamento." 31 

 

Ez dugu uste azaldutakoa anekdota huts bezala har daitekeenik, Aranak 

esandakoan nahiko argi geratzen baita zein zen euskal nazionalismoak babestu 

behar zuen edozein hezkuntza motaren funtsezko ezaugarria: abertzaletasunaren 

 
30 Azkueren berbak dira hauek, jasoak in Arrien 1984: 41. Hain zuzen ere, G. Arrienek, 1898ko 
espainiar hondamendiaren ostean, ustelkeriaren kontra eta moral berriaren beharra aldarrikatu 
zituen Regeneracionismo delako mugimendu soziokulturalarekin harremanetan jartzen ditu, oro har, 
hasierako nazionalismoaren hezkuntzari buruzko kezkak (Ibid: 41). Ez dakigu zein punturaino izan 
daitekeen zuzena ideia hau, mugimendu hura espainiar nazionalismo sutsuak ezaugarritzen 
baitzuen. Edozelan ere, hezkuntzak nazioaren birreraikuntza moral eta sozialean bete zezakeen 
funtzioaz hausnartzea euskal nazionalismoaren historian errepikatzen den ezaugarria da. Eta marko 
zabalagoan, onbideratzearen beharra garai ezberdinetako proposamen abertzaleetan agertu izan da, 
gerora ere ikusiko ditugun autonomizaleetatik gaur egungo formulazioetara arte. Azken honen 
adibide baterako, ikus Jauregui 1996: 113 eta hur. 
31 Una escuela antipatriótica, Baserritarra 10, in Arana 1965: 1322. 
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defentsa. Abertzaletasunik gabe, dio M. Zalbidek, euskalgintzan jardutea ere alferrik 

zen Aranaren ustetan; zeren bakarrik 

 
"...Euzkadi askatutakoan salbatuko zen Euskal Herria, bere jatorrizko hizkuntza, 
ohitura eta uste-sinesmenekin. Independentzia zen, hortaz, egitasmo osoaren giltzarri." 
(Zalbide 1988: 395) 

 

Hortaz, bat gatoz I. Zabaletarekin dioenean Aranaren lehentasuna eskola 

abertzaleak sortzea zela eta irakaskuntzaren hizkuntza, edukiak edota irakaslegoaren 

ezaugarriak bigarren mailako arazoak zirela. Arlo horietan egindako kritika guztiek 

funtzio instrumentala betetzen zuten, aitzindari nazionalistaren jomuga gorena 

espainiar gobernua erasotzea baitzen (1997: 244). Helburu politikoak ez bazituen 

bermaturik ikusten giro euskarazaleetatik sortutako eskola batean, esan gabe doa 

haiei eustea ezinezkotzat jo behar zuela orduko eskola publikoan.  

 

Honaino azaldutako faktore hauek guztiak aintzat harturik, zaila da esatea zein 

neurriraino lehen urteetako nazionalismoak ezin zuen eraginik eduki garaiko 

hezkuntza publikoan, eta zein punturaino ez zuen nahi. Muga labainkorra dago, 

gure ustez, alde bi hauen artean, apika, elkarren eraginean mugitzen baitira; baina 

ondorio zehatzak argi samar daude, eta honelaxe laburbil daitezke: a) hezkuntza 

publikotik kanpoko ekimen paralelorik bultzatzeko gaitasun eza eta, b) eskola 

publikoarekiko arbuioa eta etengabeko kritika. Ezintasun eta nahi ez izate horrek 

eragin zuten hasierako nazionalismoak diskurtso mailan baino landu ez izana eskola 

publikoarekiko jokaera politikoa, eragin zuzenetik zokoratua geldituz, horrela. 

Diskurtso hartan hezkuntzak eduki beharreko ezaugarriak nola edo hala iradoki 

zituela esanik utzi dugu dagoeneko: katolikoa, euskalduna eta, batik bat, abertzalea. 

Horren inguruan, alabaina, Zabaletak baieztatutakoak iruzkinen bat behar 

duelakoan gaude. Honako hau diosku hasierako nazionalismoa eta hezkuntzaren 

arteko harremanen historialari honek:  
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"Aranak euskal eskola sortzearen alde agertzen duen nahiak ikuspegi nazional eza 
nabarmena duenik ezin dela ukatu uste dugu, hots (...) nazioa bere osotasunean, baita 
lurraldetasunaren aldetik ere, ez hartzeak Arana hezkuntza-sistema nazionalaren alde 
ez dela agertzen pentsatzeko bidea ematen digu." (Zabaleta 1997: 257) 
(Azpimarratua gurea) 

 

Gure iritziz, alta, Aranaren hezkuntza diskurtsoa berak zeukan ikuspegi 

nazionalaren ondorio baino ez zen. Aipatu ditugun beste faktore batzuekin batera, 

nazioaren ulerkera harexek, hain justu, oztopatu zuen hezkuntza sistema nazionalari 

buruzko proiektu sendorik aurkeztea -Zabaletak dioen moduan-, edo, diskurtsotik 

landa, hezkuntza publikoari begirako estrategiarik eza -guk adierazi dugun ildotik. 

Baina, diogun berriro, Aranaren hezkuntza pentsamendua goitik behera zeharkatzen 

duena nazio ikuspegia da; hasierako nazionalismoarena, haatik. 

 

Hura nabarmen aldatu zen denbora laburrera, abagadune politiko berriaren 

testuinguruan. Euskal nazionalismoak lurraldea gaineratu zien arraza eta euskara 

irizpideei, eta kutsu apur bat liberalagoa hartu zuen ere. Horrez gain, helburu 

politikoak autonomia aldarrikapenetan gauzatu ziren eta, ondorioz, mugimendu 

nazionalistak botere instituzional maila handia eskuratu zuen, zeinak aukera eman 

baitzion hezkuntza arloko ekimen garrantzitsuak bideratzeko. Honen guztiaren 

aldez aurretiko baldintza, mugimendu nazionalistaren ideien hedapena eta 

gogaideen antolaketa izan ziren.  
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3.3.- NAZIONALISMOAREN HEDAPENA ETA ANTOLAKETA 
 

Euskal nazionalismoak ez dio Aranari bakarrik zor haren funts teorikoa eraiki 

izana. Gauza jakina da mugimenduaren gizarteratze eta antolaketa politikorako 

lehenengo saioak ere aitzindari honen eskutik etorri zirena, eta laster batean gizarte 

mailako fruitu emankorrak lortu zituena. Lehenengo erakunde mota batzokia izan 

zen, lehenbizikoa Bilbon fundatua 1894an. Ondoren, alderdi nazionalista bat 

eratzeari ekin zion. EAJ izan zen alderdi hura, eta bere gorabeherek azalduko dute, 

ordutik aurrera eta urte askotan zehar, mugimendu nazionalistak garatutako 

pentsamendua, zeinak, esan gabe doa, eragin argia edukiko baitu hezkuntzari 

begirako estrategian eta honetara egokitutako diskurtsoan.  

 

Arana artean bizirik zegoela -1903an hil zen-, erdietsi zituen alderdiak lehen 

arrakasta elektoralak. 1898ko hauteskunde probintzialetan Arana bera izan zen 

hautatua eta, hurrengo urteko udal hauteskundeetan, EAJk Bilboko zortzi 

zinegotzietatik bost lortu zituen. 

 

Apurka-apurka, nazionalismoa hedatzen eta politikoki gorpuzten hasi zen, eta, 

hartarako, erabakigarri izan zen Euskalerria Elkarteko sektore baten hurbilketa. 

Sektore hau ez zegoen erabat ados Aranarekin, baina beraren aitzindaritza onartu 

behar izan zuen, hain baitzen ukaezina bere karisma. Elkarketa horrek hasiera eman 

zion EAJren jarduera politiko eta ideologikoa ezaugarritu duen bikoiztasun 

historikoari. Aurrez aurre jarriko dira doktrinaren arradikaltasuna eta posibilismo 

politikoa, tradizionalismoa eta liberalismoa, independentzizaletasuna eta 

autonomizaletasuna. Aurrez aurre jarrita eta, aldi berean, nolabaiteko alternantzian, 

baina ordezkapenak ez dira txandaketa baketsuaren bitartez gertatuko. 
 
3.3.1.- EAJren bilakaera eta barne eztabaidak 

 



Euskal nazionalismoa eta hezkuntza: eskari deszentralizatzaileetatik ikastolara 249 
 
 
 

Esan bezala, Arana bizirik izan zen bitartean, bere gidaritza eztabaidaezina izan 

zen, eta hartara makurtu behar izan zuten euskalerriakoek, nahitanahiez. Dena dela, 

aitzindariaren azken urteetan adierazitako aldaketa teorikoak Arana desagertu 

ostean piztuko zen gatazka iragarri zuen. Jakina denez, azken urte horietan, Liga de 

Vascos Españolistas izeneko alderdi politiko berrirako proiektua kaleratu zuen, 

Espainiaren batasuna koloka jarri barik, marko legalaren barruan arituko zena, 

ahalik eta autonomia arradikalenerako bidea jorratuz. J. L. de la Granjarentzat, 

proiektu hau ez da doktrinaren berrazterketa bezala ulertu behar, sakon-sakonean 

asmo independentzizaleari eusten zion eta (1995: 36). 1898an zehar botere zentralak 

hartutako neurri errepresiboak zirela eta, Arana kontziente zen nazionalismoak 

legezkotasunaren barruan jarduteko gero eta eragozpen handiagoak edukiko zituela, 

eta baldintza horietara moldatu beharraz ohartzen zen. Hala ere, proiektu hura ez 

zen inoiz gauzatu, eta ahantzirik geratu zen laster. Baina, Aranaren bilakaera 

espainolista deitu ohi denak, sakon-sakonean, autonomizaletasun eta liberalismoan 

oinarritutako jarduera politiko berri baten hazia zeraman (Larronde 1977: 343 eta 

hur).  

 

Arana hil ostean, nabarmendu egin zen EAJren jaiotzatik bertatik zegoen 

bikoiztasuna. Alde batean zeuden espainiar estatuarekiko apurketa osoa 

aldarrikatzen zuten Aranaren jarraitzaileak, hots, independentzizaleak eta 

tradizionalistak. Osaketa sozialari dagokionez, klase ertain eta ertain-baxuetan zuten 

jatorria: enplegatu, dendari, apaiz, nekazari, eta profesionalak ziren gehienbat. 

Alderdiaren aparatua kontrolatu zuten 1908ra arte. Beste aldean, euskalerriakoak 

zeuden. Lehia politikorako jende prestatua ekarri ez ezik, baliabide ekonomiko 

inportanteak ere gehitu zizkioten alderdiari, sozialki, burgesia ertainean eta 

batzuetan handian kokatu behar dira eta. Prestaketa hura zela eta, hauteskunde 

zerrendak osatu eta instituzioetako postuak betetzen zituzten. Politikoki, autonomia 
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hobesten zuten, artean independentziari uko egin gabe, ofizialki bederen. Euskalduna 

aldizkariaren inguruan biltzen ziren. 

 

Baina, ideologikoki bateraezin izan arren, praktikan osagarri bihurtu ziren 

sabindarrak eta euskalerriakoak, elkarren beharra baitzuten (Elorza 1978: 143 eta 

hur). Lehenek jatorrizko ideia nazionalista erdiesten ari zen hedapen soziala eta 

alderdiko kideen atxikimendua zeuzkaten alde. Bigarrenek, ostera, indar 

ekonomikoaz gain, politikan aritzeko prestigiodun pertsonez hornitu zuten alderdia. 

Zentzu berean, M. Heibergek korronteok sinbiotiko ere bilakatu zirela dio. 

Moderatuek jarduera politiko koordinatua bermatzen zuten, eta 

independentzizaleek mugimendu sozialaren birprodukzioa. Bikoiztasun horrek 

gaitasuna eman zion EAJri antagoniko izan zitezkeen talde sozial ezberdinak 

biltzeko eta herri babes zabala eskuratzeko (Heiberg 1991: 101-102). Klase eta sektore 

sozial ezberdinen elkarketa honek azal dezake, neurri handi batean, sarritan 

nabarmendu den orduko EAJren jarduera eta pentsamendu politikoaren 

anbiguotasuna. J. C. Larrondek, adibidez, azpimarratzen du, printzipio 

ideologikoetan gainerako alderdi guztiekiko aliantzak errefusatzen ziren arren, 

alderdi nazionalistak gaitasuna eduki zuela, hauteskunde diferenteetan zehar eta 

abagadune politikoaren arabera integrismo katoliko zein karlismo edota 

foruzaletasunarekin batera joateko (1977: 315). L. Meesek, ostera, ez dio ematen 

sektore sozial ezberdinen elkarketari pisu nagusia alderdiak hartutako jokaera 

moderatua azaltzeko orduan. Haren ustez, politika posibilistaren indarra ez da 

hainbeste bilatu behar bere defendatzaileen zama politiko edota sozialean, baizik eta 

alderdiak aldez aurretik hartua zeukan jokaera parlamentaristan, edo bestela esanda, 

instituzioetan aritzeko erabakian. Halako sistemari dagokion berezko logikaren 

arabera, boterea indar politikoen arteko akordio eta aliantza gainean eraikitzen da, 

eta behin logika horri atxikituz gero, zeinari moderatuen presioa gehitu behar 

baitzitzaion, erabateko indarra erakutsi zuen nazionalismoaren aitzindariengan. 
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Joko politikoaren marko instituzionalean aritzearen ondorio ziren, beraz, EAJk 

egindako zenbait aliantza (Mees 1995: 84-85).  

 

Aipatutako ideia nazionalistaren hedapena Bizkaia eta Gipuzkoara mugatzen 

zen urteotan. Muga horiek zerikusi handiagoa zeukaten industrializazioarekin 

euskaltzaletasunarekin baino. Bizkaian, honela, burdinaren industriak garai 

loratsuenak ezagutzen zituen, eta Gipuzkoan, industrializazioa apur bat geroago 

hasi arren, orduantxe lortu zuen indartzea. Dibertsifikazioa izan zen azken herrialde 

horren ezaugarri inportanteenako bat, Bizkaian ez bezala. Araban eta Nafarroan, 

berriz, industria jarduera oso geldoa zen; XIX. mendearen antzera mantentzen zen, 

eta sortu zen apurra lehen sektoreari loturik zegoen. Nazionalismoaren hedapena 

ere geldoa zen herrialde bi hauetan. Izatez, hiriburuak izan ziren eragite foku 

bakarrenetakoak. Iparraldean, azkenik, oso leku gutxitan kontzentratzen ziren 

industria aktibitate apurrak, lehen sektoreari lotuak gehienak, baita siderurgia 

arinari ere beste zenbait. Urte hauetan nazionalismoa ez zen aukera politiko eratu 

bezala agertzen Iparraldean. Beste aldetik, eta esan dugunez, euskaltzaletasuna ez 

zetorren nazionalismoaren mugekin bat. Aurreko mendean sortua zen euskal 

pizkundea lurralde guztietara hedatua zegoen, baina mugimendu hura ez zen oso 

indartsua, eta bere partaideek ez zuten beren burua halabeharrez EAJren 

nazionalismoarekin identifikatzen. 

 

Aingeru Zabala izan zen Aranaren lehenengo ordezkoa eta, bere agindupean, 

alderdiaren eratze eta zabaltzeari ekin zitzaion, herrietako ordezkariz osaturiko 

herrialde batzordeak sortuz. Gorago adierazi bezala, nolabaiteko alternantzia batean 

aritu ziren alderdiaren sektore biak, eta Arana hil osteko lehen urte hauetan, 

sabindarrek zuten nagusitasuna, bai alderdi mailan eta baita nazionalismoaren 

formulazio teorikoetan ere. Berauetan, Jose Arrandiagak (Joala) bete zuen zeregina 

nabarmendu behar da. Aranaren arraza kontzeptuaren teorizazio landuagoa egiten 



252 Euskal nazionalismoa eta hezkuntza publikoa: ikastolen publifikazioa 
 
 
 

saiatu zen Joala, zazpi herrialdeen independentziaren beharrizana aldarrikatzeko 

hemendik, arraza bakoitzari estatu propioa zegokion eta. Planteamendu honen 

zurruntasuna bete-betean kokatzen zen euskalerriakoen proiektuaren kontra. 

Sektore bion arteko lehenengo gatazka inportantea 1906an piztu zen, Kontzertu 

Ekonomikoa negoziatu behar zelarik. Joala eta sektore sabindarrarentzat 

Kontzertuari oniritzia emateak euskaldunen espainiartasuna onartzea zekarrenez 

gero, uko egin zioten alderdi nazionalistak gainerako alderdiekiko aliantzak egiteari, 

printzipioen kontra joatea baitzen. Alderdiaren beste sektoreak, ostera, kapitalismo 

ez monopolistaren interesak babestu nahirik, Kontzertu Ekonomikoak zekartzan 

abantaila ekonomikoak nabarmendu zituen (Elorza 1978: 332 eta hur.). 

 

Interes ekonomikoak eta doktrinaren printzipioak elkar joka aritu beharrean, 

hauek guztiak bateragarri egiteari ekin zion Engrazio Aranzadik (Kizkitza), orduko 

nazionalismoaren aitzindari politiko eta teorilari nabarmenak. Aranarekiko 

fideltasunetik abiatuz, gizarte baldintzak kontuan hartzeko ahaleginean kokatu ziren 

Aranzadiren teorizazioak. Aipatu fideltasuna nazioa definitzeko erabili zituen 

irizpideetan soma daiteke. Horrela, arraza jotzen zuen funtsezko ezaugarritzat, eta 

berarekin batera, hizkuntza. Baina, haren ustetan, arrazak ez zuen, berez, osatzen 

nazio bat, eta hizkuntza galtzera ere hel zitekeen, nazioa desagertu gabe haatik 

(Aranzadi 1931: 19 eta hur). Lurraldea naziotasuna garatzen zeneko ingurunea zen, 

eta etengabeko borrokak sorrarazten zituen, baina, Aranak bezalaxe, Aranzadik ere 

uste zuen nazioa, jatorrizko lurraldea utzita, beste lurralde batera bidera zitekeela, 

bere izaerari eutsiz (Ibid.: 46-47). I. M. Beobideren ustetan, borondatea edota 

kontzientzia bezalako ezaugarririk ez aipatzearen zio nagusia garaiko espainiar 

pentsamenduari aurre egitea zen, ezen azken hau talde etnikoen muga objektiboetatik 

harago doan borondate historikoan saiatzen zen botere politikoa legitimatzen, 

nazioa estatuaren mugekin identifikatuz, horrela (Beobide 1993: 19). 

Aranzadirentzat, nazioa egintza publikoan islatzen zen; alegia, estatu subiranoan, 



Euskal nazionalismoa eta hezkuntza: eskari deszentralizatzaileetatik ikastolara 253 
 
 
 
halako moldez non gaitzetsi egiten baitzuen nazioa erregio legez antolatzea. Hartara, 

erregionalismoa eta nazionalismoa termino kontrajarriak direla baieztu zuen 

(Aranzadi 1931: 34-36). Nazioak berezko du askatasunerako eskubidea, baita 

derrigorrezko ere eraketa politiko independenteaz hornitzea, baina, haren ustetan, 

inportanteena nazioaren existentzia bermatzea zen. Adibidez, independentziaren 

aldarrikapenak arriskuan jarriko balu nazioa, baztertu egin beharko litzateke. 

Hortaz, nazionalismoak nazioa eraketa politiko egokiaz hornitzeko ekimenak 

burutzen ditu, baina hura osatu gabe, finkaturik eta salbu egon barik, alferrikako eta 

kaltegarri ere da estatu boterearen bila abiatzea (Ibid.: 29-32). Aranzadiren ahalegin 

teorikoaren funtsa, diosku Beobidek, garaiko nazionalismoaren posibilitate errealei 

buruz hausnartzea zen, sozialki eta politikoki gutxitua zegoen mugimenduak nazioa 

eraikitzeko eta boterea lortzeko zituen beharrizanak batu nahirik horrela (1993: 23-

24).  

 

Malgutasunez jokatu eta marko politikora moldatu beharra defendatzen zuen 

garapen teoriko hau euskalerriakoekin bat ez zetorren arren, praktikan berauen 

posibilismoarentzako lagungarri suertatu zen, halako moldez non EAJk, finean, 

babestu egin baitzituen Bizkaia, Gipuzkoa, eta Arabako Diputazioen eskariak 

gobernu zentralaren aurrean eta Kontzertu Ekonomikoaren inguruan (Zabalo 1996: 

60-61). Jarrera honek 1915etik aurrera nagusitu zen jite moderatuko nazionalismoa 

iragartzen digu. Alderdiaren eratze lanak garrantzia galdu zuen, eta euskal 

nazioaren biziraupenari ekin behar zitzaiola uste izan zen, bereziki euskal 

kulturaren hedapenaren bidez. Inportanteena, hortaz, ez zen izango estatu 

independentea lortzea, baizik eta espainiar estatuaren barruan Euskal Herriaren 

eskubideak eta euskal nortasuna errespetatuak izatea. Jarrera politiko horren atzean, 

Beltzaren arabera, bertako burgesia ez monopolista zegoen, bezeria euskal 

lurraldean zuena, baina espainiar merkatuari gero eta lotuago zegoena (1974: 103-

108). 



254 Euskal nazionalismoa eta hezkuntza publikoa: ikastolen publifikazioa 
 
 
 

                                                

 

Testuinguru horretan ulertu behar da 1916an euskal nazionalistek Komunio -

Comunión Nacionalista Vasca- izena hartzea. Alderdi interesak denbora batez 

baztertu ziren, eta lehentasuna nazioaren eraikuntza soziokulturalak hartu zuen. 

Nazionalismoa ez zen zalantzan ipintzen, baina taktika politiko egokiago baten 

beharra plazaratzen zen, besteak beste, aldarrikapen autonomizalean gauzatzen 

zena. 

 

Planteamendu honentzat, lagungarri suertatu zen katalanek erakutsitako bidea. 

I. Mundu Gerra amaituta, eta bertan espainiar estatuak jarraitutako neutraltasunari 

esker, Euskal Herrian izugarri hazi zen kapitalaren metaketa, batez ere 

itsasuntzigintza eta finantza arloetan. Berauetan, diosku A. Elorzak, 1919an, bikoiztu 

eta hirukoiztu ere egin ziren 1915eko etekinak (1978: 235-236). Gobernu zentralak 

etekin hauei ezarri nahi zien zerga bereziaren kontra agertu zen Kataluniako Lliga, 

eta beronen aitzindari zen Cambó industriburuak, nazio periferikoen batasuna 

bultzatu guran, egitarau autonomista bat plazaratu zuen. Espainiaren aniztasunetik 

abiatuz, nazio horietako burgesien gidaritzaren beharra azaleratu zuen estatu 

mailako hazkunde ekonomikoa bermatzeko. Sektore posibilistak gogoz eutsi zion 

ideiari, baina sabindarrak oso kritiko agertu ziren, eta bide hura nazionalismoaren 

jatorrizko ideiaren traiziotzat joz, gazteriak argitaratzen zuen Aberri aldizkariaren 

inguruan biltzen hasi ziren. 

 

Esan bezala, Aranaren osteko urteetan, EAJk nabarmen lortu zuen alderdi 

bezalako eraketa sendo batez jabetzea, batez ere Bizkaia eta Gipuzkoan.32 

Autonomiaren ideia arrakasta soziala irabaziz zihoan, eta horren adibide dira 1918ko 

Korteetarako hauteskundeetako emaitzak, ordurarteko onenak: bost diputatu lortu 

 
32 Adibide bezala aipa daiteke EAJk 380 afiliatu zituela 1909an Bilbon, eta kopuru hori milatik 
gorakoa zela 1915ean (Mees 1995: 92). 
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ziren Bizkaian, eta lehenengoz bat Gipuzkoan eta beste bat Nafarroan. 1917an, 

nazionalismoak gehiengoa erdietsi zuen Bizkaiko Diputazioan, estraineko aldiz, 

botere instituzionala erabili ahal izan zuen, orduan. Indar hura baliatuz, saio 

sendoak egin zituen autonomiaren alde, zeina erreibindikapen politiko huts izatetik, 

instituzioek bultzatutako ekimen izatera iragan baitzen. Hartara, katalanek 

erakutsitako bideari jarraituz, Hegoaldeko lau diputazioak batuko zituen Euskal 

Mankomunitatea izeneko proiektua bultzatu zen, baina Nafarroak prozesutik kanpo 

geratzea erabaki zuen, eta 1919an, beste hiru herrialdeentzako Autonomia Estatutu 

bat gauza zezala eskatu zitzaion gobernu zentralari. Korteetan eztabaidatua izan zen 

arren, A. Mauraren gobernua sustatzen zuten indar kontserbadoreek galarazi egin 

zuten ekimena.  

 

Autonomia Estatutuak aurrera jo ez, eta autonomiaren aldeko giro soziala 

epeldu egin zen, 1919ko hauteskundeetan nazionalisten botu galeran islaturik geratu 

zen bezala. Urte haietatik aurrera sabindarrek protagonismo handiagoa hartu zuten 

nazionalismoaren barruan, eta sektore bien arteko harremanak nabarmen gaiztotzen 

hasi ziren. Giro honetan, 1921ean, alderditik kanporatu zituzten Aberri aldizkariaren 

inguruan bildutako gazte batzuk, alderdiaren iritzi ofizialarekin oso kritiko agertzen 

ari zirelako. Hala ere, gazteak ez ziren geldirik geratu, eta beste alderdi bat eratu 

zuten, hasierako EAJ izen zaharra berreskuratuz. Beraz, Komunio izenaren pean 

autonomizaleak gelditu ziren, eta EAJ birfundatzeari ekin zioten gazte 

independentzizale hauek gehi ortodoxiari fideltasuna gordetzen zioten militante 

sabindar zahar batzuek. 

 

Itzul gaitezen, alta, autonomizaleengana eta berauen eskutik sortutako jokaera 

politiko posibilistara, zeren eta giro honek hezkuntza arloan ere eduki zuen isla, eta 

ez nolanahikoa. Izan ere, testuinguru honetan kokatu behar dira euskal 

nazionalismoak bultzatu, eta Bizkaiko Diputazioaren eskutik garatutako Auzo 
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Eskolak. Ekimen honen azalpena ez datza soilik nazionalismoaren nagusitasun 

politiko edota instituzionalean. Hauekin batera adierazgarriak dira gizartea 

nazionalizatu beharraz alderdi nazionalistaren barruan zabaldu ziren ideiak, 

zeintzuek hezkuntzari aparteko garrantzia eman baitzioten. Ideia hauen atzean, 

besteak beste, funtsezko izan ziren hiru nazionalista aipa daitezke: Luis Eleizalde, 

Federico Belaustegigoitia eta Eduardo Landeta. 
 
 
3.3.2.- Autonomizaleak eta hezkuntza publikoa 

 

Esan bezala, 1915etik aurrera nagusitu zen nazionalismo autonomizalearentzat, 

garrantzia galdu zuen eratze lanak, eta lehentasuna hartu euskal gizartea 

nazionalizatzearen ingurukoak. Euskadi betiko galtzea nahi ez bazen, premiazkoa 

zen euskal izaerari eustea, eta beraren barruan hizkuntzak leku garrantzitsua 

betetzen zuen. Kizkitzaren pentsamenduarekiko antzekotasun handiak soma 

daitezke Eleizalde, Belaustegigoitia eta Landetaren idazlanetan, baina diferentziak 

ere bai, segituan ikusiko dugunez.  

 

Hiruretatik, Luis Eleizalde izan zen pentsamendu nazionalista landuena garatu 

zuena. Izan ere, Kizkitzarekin batera, Komunioko ideologoetako bat izan zen, 1923an 

hil zen arte; eta harekin batera aritu zen euskalerriakoen eta sabindarren artean 

nolabaiteko bitartekaritza lana eginez. Kizkitzak legez, Eleizaldek nazionalitateen 

printzipioa zerabilen euskal nazioaren existentzia eta nazionalismoaren helburu 

politikoak legitimatzeko, baina harentzat ez bezala, naziokideen borondateak -

alegia, nazioa osatzeko sentimenduak- lehentasun osoa zeukan. Naziokideak batzen 

dituena, finean, odola eta historiaz gain, nazioari buruzko asmoak eta oinarrizko 

elkartasuna direla baiezten zuen (Eleizalde 1919a: 8). Nazioaren irizpide nagusiak 

arraza izaten jarraitzen zuen, baina modu lausoagoz erabili eta gehiegi zehaztu gabe, 

nazioa bertakoek eta asimilatuek osatzen dutela esaten zuen eta (Eleizalde 1911: 70). 
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Arrazaren definizioa, bestenaz ere, garezurraren neurrietatik harago doala zioen, 

gizakia egintza izpiritualak definitzen baitu, eta izpiritu hori, nazioaren arima, 

hizkuntzak islatzen du (1919a: 14). Hizkuntza, beraz, nazioa definizitzeko erabateko 

faktoretzat jotzen zuen, eta, euskal nazioaren kasuan, euskara zen hizkuntza 

propioa, baina zentzu historikoan ulertu behar zen baieztapen hori, herritar guztiek 

ez baitzuten ezagutzen. Hemen ere, borondatea zen garrantzia zuena, funtsezkoena 

ez baita euskaraz hitz egiten jakitea, baizik eta euskara biziberri dadin ahalegintzea 

(Eleizalde 1911: 63).  

 

Eleizaldek hobesten zituen naziotasunaren irizpideetan nolabaiteko diferentzia 

soma daiteke Kizkitzarenekin alderatuz gero, baina nazionalismoaren jokaera 

politikoa zehazteko orduan, planteamendu antzetsua egiten zuen. Abiapuntua 

nazioa eta egitura politikoa ezberdindu beharra zen, hau da, helburuak eta 

bitartekoak bereiztea. Euskal nazionalismoaren orduko helburu nagusia, haren 

ustez, euskal arimaren berreskurapena zen, eta, hartarako, edozein soluzio politiko 

izan zitekeen onuragarri. Eleizaldek ez zuen independentziarako aukera ukatzen, 

baina bigarren maila batean uzten zuen eta, horrekin batera, epe laburreko 

irtenbideei garrantzia kentzen zien. Intransigentziatik ihes eginez, bitartekoak 

helburu politikoen pean jartzeko gaitasuna erakuts zezala eskatzen zion euskal 

nazionalismoari (Elorza 1978: 342-344). Abertzaletasun ez-separatista baten oinarriak 

jartzen saiatu zela diosku E. Antxustegik: 

 
"... estrategia abertzale berria dogmatismoak alde batera utzi eta errealitatearen 
konplexutasunari erantzuten jakin behar dion proiektua gauzatzea izan behar du, hau 
da, euskal nazioa eraiki eta esparru politiko espainiarraren barruan kokagune egokia 
aurkitzeari ekin." (1997: 60) 

 

Federico Belaustegigoitiak, Eleizalderena bezain diskurtso landurik eraiki gabe, 

are gehiago azpimarratzen zuen hizkuntzaren nagusitasuna naziotasunaren irizpide 

bezala. Euskara galduz gero, baiezten zuen, zentzunik gabe geratuko ziren 
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nazionalismoaren erreibindikazio guztiak, eta arraza bera ere galduko zen harekin 

batera. Abertzale honentzat ez zen baitezpadakoa egoera administratiboa aldatzea 

euskararen hondamendiari balazta ipintzeko, ezen, aurrekoentzat bezalaxe, gizartea 

nazionalizatzeak zuen lehentasuna, eta hori nazionalismo politikoa baino 

inportanteagoa zen. Hizkuntzaren aldeko borroka hauteskunde guztiak baino 

garrantzitsuagoa zela zioen: hauteskundeak une jakin batzuetan gauzatzen dira; 

hizkuntza berreskuratzeko ahalegina, aldiz, etengabea izan behar da. Benetako 

abertzale batek, hortaz, bere buruari esan behar zion euskara ez ikasteak etsaiaren 

hauteszerrendan egotea bezalakoa zela (Belaustegigoitia 1909: 6-7). Euskararen 

aldeko militante sutsua izan zen eta, urteak pasatu ahala, gero eta garrantzi 

handiagoa emango zion euskal hizkuntza berreskuratzeko lanari, baita berau 

zeregin politikoarekin uztartu beharrari ere. Jabeturik agertzen zen 

nazionalismoaren eskutik baino ezin zitekeela etorri euskarak nozitzen zuen 

gutxiespen sozialaren gainditzea, eta nazionalismoaren egitekoa zela gizartea 

euskararen alde jartzea, haren gogaideengandik hasita. Zeregin hura aurrera 

eramateko neurri posibilistak erabili behar ziren. Hortaz, helmuga elebitasuna 

zelako ideiatik abiaturik, behar-beharrezko irizten zion nazionalismoak botere 

politikoa eskuratzeari, eta hori edukirik ere, emaitzik eskuratu aurretik trantsizio 

garai luzea iragan beharko zela zioen (Granja 1989: 86 eta hur).  

 

Ikus dezagun, azkenik, Eduardo Landetaren pentsamendua. Nazionalista hau 

Sotari loturik agertzen zaigu, eta orain arte azaldutako jokaera politikoaren 

muturreko adibide dela esan daiteke, horrenbestez non, J. L. de la Granjak, honek 

deituriko nazionalismo heterodoxoko kidetzat jotzen baitu, Eleizalde ortodoxotzat 

duen bitartean.33 Are gehiago, Aranaren tesiekiko adierazi zuen urruntze nabaria 

 
33 Egile honen ustez, nazionalista heterodoxoek ez zuten osatzen talde eraturik, oinarri sozialik ez 
zeukaten eta. Nazionalista apur batzuk kokatu beharko lirateke hemen, eta euren ezaugarri nagusiak 
Hermes aldizkarian idaztea eta autonomiaren defentsa sutsua egitea ziren (de la Granja 1995: 96, 25. 
oharra). Dena den, ez daude guztiz argi balizko heterodoxia horren mugak, E. Antxustegik, esate 
baterako, Eleizalde ere nazionalismo heterodoxo horren barruan kokatzen baitu (ik. Antxustegi 1997: 
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zela eta, Landeta, nazionalista baino, erregionalista bezala ezaugarritu behar dela 

diosku aipatu egileak (1995: 97). Baieztapen honen balizko zuzentasuna alde batera 

utzirik, argi dago Landetak orduko ideia nazionalista multzotik gero eta urrutiago 

jarri zena denbora pasatu ahala, eta 1921ean, alderdia banatu zenean, ez zuen 

korronte bietako ezeinekin bat egin. Hutsal iritzi zion Komunio eta EAJren arteko 

liskarrari, funtsean sabindarren agertzearren egiten zen norgehiagoka -eta umekeria- 

besterik ez baitzen (Landeta 1923: 9 eta hur.). Ez zen, hortaz, Komunioko kide izan, 

eta guztiz urruti zegoen Aberrikoengandik, nahiz eta lehenekin adostasun 

handiagoa eduki zuen.  

 

Landeta ez zen izan nazionalismoaren teorilari bat, baina bai esperientziadun 

politikari, instituzioen esparruan bereziki. Pragmatismo politikoa izan zuen 

ezaugarri nabarmena, eta nazionalismoa garaiko euskal gizartera moldatu behar zela 

izan zen etengabe erabili zuen leloa. Nazioa eta estatua banatu beharra izan zuen 

abiapuntutzat, eta Eleizaldek baino modu arradikalago batez adierazi zuen posible 

zela -baita desiragarri ere- euskal nazioa espainiar estatuaren barruan eraikitzea, beti 

bere nortasun eta ezaugarriak salbu zeuden bitartean (Landeta 1917: 144). Euskal 

arazoa konpontzeko, arrazoia nagusitu behar zela uste zuen, eta alde biei egozten 

zien arrazoiari muzin egitea. Espainiar gobernuari, batetik, euskal herriak zituen 

eskakizunen zilegitasuna onar zezala eskatzen zion, eskakizunok ez baitzuten 

helburu estatuaren batasuna apurtzea. Bestetik, euskal nazionalismoak, grina 

alboratu, eta irtenbide arrazionalak proposatu behar zituela pentsatzen zuen, ordura 

arteko ikuspegi tragikoaren ordez eta jokaera praktikoak hobetsiz (Landeta 1918a, 

1918b, 1918c). Era hartara jokatuz gero bakarrik edukiko zuen nazionalismoak 

gobernu zentralak haren eskariak onartzeko aukerarik. Euskal nazioaren egoeraren 

erantzukizun osoa ez zitzaion, hortaz, gobernu zentralari leporatu behar, euskal 

nazionalismoak gaitasun eza nabaria eta utzikeria adierazten baitzituen arazoaren 

 
61-62). 
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konponketarako. Ez zen batere beldur Sabin Aranarekin garai bat amaitu zela ozen 

adierazteko, eta, hortaz, ordua zela iraganaz ahazteko eta orainaldiaz hausnartzeko. 

Orainaldiaz, eta ez etorkizunaz, ezen etorkizuneko belaunaldiei egokituko zitzaien 

independentziari buruz erabakitzea. Orainaldikoei, aldiz, autonomia baino ez 

zitzaien geratzen irtenbide bakar bezala, euskal herriak ez baitzuen nazio 

kontzientziarik, eta berau gabe ezinezkoa baitzen independentziarik edukitzea. 

Horixe zen, beraz, nazionalismoari lotu zion zeregin nagusia, arima nazionalaren 

birreraikuntza: erromantizismorik gabe, patxadaz, eta norabidea argi edukita burutu 

beharreko lana. Gogoz aritu zen Hego Euskal Herriko lau herrialdeak integratuko 

zituen autonomia proiektua lantzen. Bertan, estatuarentzat gordetzen zituen 

armada, posta eta aduanen zainketa; eta gobernu autonomikoarentzat, gainerako 

eskumenak, beraien artean, hazienda eta irakaskuntza. Hizkuntzari zegokionez, 

euskara eta gaztelaniarentzako ofizialtasuna proposatu zuen (Landeta 1923: 16 eta 

hur.). Landetaren ideiok ez omen zuten oihartzun handirik kausitu alderdi 

nazionalistaren barruan, baina, de la Granjaren iritziz, hark egindako 

nazionalismoaren definizioa, eta aranismotik aldentzeko proposamena 1930ean 

sortuko zen Euzko Abertzale Ekintzaren (EAE-ANV) iturri ideologikoetako bat jo 

behar dira, nahiz eta Landetak ez zuen inolako kutsu ezkertiarrik erakutsi (de la 

Granja 1995: 103-104).  

 

Borondateari, hots, alderdi subjektiboari emandako garrantziak, arrazari 

kendutako nagusitasunak eta euskarari erantsiak, eta azkenik, gizartearen 

nazionalizatu beharrari buruzko gogoetek marrazten digute, laburbildurik, aipatu 

hiru nazionalista hauen pentsamendua. Aranaren formulazioetatik nabarmen 

aldentzen zen eta, ondorioz, nazio integrazio kontzeptu berria ahalbidetu zuen. 

Osagai horiekin batera, jokaera politikotzat proposatu zuten posibilismoak isla 
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nabaria eduki zuen hezkuntza arloan hobetsi zituzten jardueretan, aipatu hiru 

pentsalariok esparru honetan eduki zuten zeregin maila desberdina izan bazen ere.34 

Eleizaldek eta Landetak, bereziki, bat egin zuten XX. mendearen hasieran 

indartzen ari zen hezkuntzaren ahalmenarekiko fede irmoarekin. Esplizituki 

adierazi zuten Euskadi ezin zitekeela europar joera hartatik kanpo geratu, eta euskal 

eskolak, E. Durkheimek esandakoaren antzera, etorkizunerako ekoizle eta 

herritarrak prestatu behar zituela eta beraiengan nazio harrotasuna garatu (Landeta 

1919: 899). Hezkuntzaz arduratu ez izanak, hain zuzen ere, jo zuen Eleizaldek 

euskaldunen dekadentzia politikoaren zioetako bat. Euskal kulturaren indar faltaz, 

baita bigarren mailako hezkuntzaren egoeraz eta Unibertsitaterik ezaz ere 

kezkaturik agertu ziren, baina, batez ere, euskal nazioarentzat oinarrizko eskolak 

zuen garrantziaz aritu ziren behin eta berriz, Eleizaldek esan bezala: 

 
".. es preciso ganar la escuela primaria, porque con ella lo ganamos todo, y sin ella serán 
vanos todos nuestros esfuerzos. (...). Hoy por hoy, tiene infinitamente más importancia 
la composición de un silabario que la de un poema heroico." (Eleizalde 1919b: 36). 

 

Edota Landetak adierazi moduan: 

 
"El único problema vital de un pueblo, sea el que fuere; el problema que resume todas 
las cuestiones de las que pende enteramente el porvenir de un país, es el de la 
instrucción pública, y señalando más, el de la instrucción primaria." (Landeta, in 
Antxustegi 1997: 68) 

 

Hezkuntzarekin batera, aurrerapen moral eta intelektuala zetozela uste zuten; 

are gehiago, oinarrizko eskolaren hedapena demokraziaren lorpentzat jo zuten, 

herria kulturarekiko harremanetan jartzen zuen eta. Hezkuntzarekiko baikortasun 

 
34 Landeta izan zen hezkuntza sistemarekin -edo bere kudeaketarekin- harreman estuenak eduki 
zituena. Bilboko Udal Irakaskuntza Publikoko partaide izan zen, baita Eusko Ikaskuntzaren 
Irakaskuntza Sekzioaren arduradun eta Bizkaiko Diputazioaren Kultura eta Irakaskuntza Publikoko 
Juntetako arduradun ere. Azken honetako kide izan ziren Eleizalde eta Belaustegigoitia ere, eta 
biotatik, Belaustegigoitia izan zen eskuharmen mugatuena eduki zuena. Eleizalde, aldiz, 
Irakaskuntza Ikuskari izan zen hainbat urtetan. 
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hura, alabaina, ezkortasun sakon bilakatzen zen Euskal Herriko hezkuntza 

sistemaren diagnostikoa egitean. Badirudi, zioen Landetak, euskaraz hitz egiten 

duten umeek ezin dutela fruitu hori dastatu, ezen Irakaskuntza Publikoko 

Ministerioaren ardura ez da hezkuntza hedatzea, gaztelaniaren irakaskuntza 

finkatzea baizik, eta politika horrekin uko egiten ari zaio haur euskaldunek 

hezkuntzarako duten eskubideari. Egoera hura are onartezinagoa zen nekazal 

inguruneetako umeen kasuan, espainiar estatuak zeharo abandonaturik baitzeuzkan 

(Landeta 1919: 878 eta hur.). Landetak behin baino gehiagotan azaleratu zuen arazoa 

ez zela politikoa; funtsean, oinarrizko eskubide batez hitz egin behar zen eta. Baina 

Eleizalde harago zihoan, eta espainiar estatuak euskal umeen desnazionalizazio 

politika deliberatuari ekiten ziola baiezten zuen. Estatuari zuzen-zuzenean egotzi 

zion oinarrizko eskolak jasaten zuen egoera tamalgarriaren errua, eta ez hainbeste 

irakasleei -ez irakasle guztiei, bederen- beraien gainetik zegoen euskal nazioa 

ezabatzeko asmo bezala baino ezin baitzitekeen ulertu zona euskaldun peto-

petoetan irakaskuntza gaztelania hutsez ezartzea (Eleizalde 1919a: 871).  

 

Hastapenetako nazionalismoan ez bezala, beraz, hezkuntza nazioaren 

beharrizanetatik harago doazen fenomeno zabalagoen testuinguruan jarri zuten 

pentsalari hauek, eta hura oinarrizko eskubide zela baieztuz, estatuari erantsi zioten 

hedapenari ekiteko obligazioa. Estatuak bere zeregina betetzen zuen lekuetan, alta, 

euskal nazioaren kontra, oro har, eta euskal umeen aurka, zehazki, jokatzen zuen, 

guztiz antipedagogiko irizten baitzioten euskaldunak ama hezkuntza ez zen beste 

hizkuntza batean heziak izateari. Irakasleen erantzukizuna zela eta, ikusi dugunez, 

autonomizaleek nabarmen apaldu zuten aurreko nazionalismoak kanpoko maisu-

maistrekiko erakutsi zuen areriotasuna, arazoa marko politikoago batean kokatuz. 

Zabaletaren arabera, hezkuntzaren -eta irakaslegoaren- problematikaren alde 

pedagogikoa nabarmendu zuten. Haren ustetan, garaiko nazionalismoak 

hezkuntzaren arazoak jantzi politikorik gabe aurkezteko egiten zituen saioek 
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nazionalismoaren diskurtso orokorraren preso erori izana islatzen dute, diskurtsoa 

bera desitxuratuz, horrela (1997: 399 eta hur.).  

Gu, aldiz, beste irakurketa bat egitera ausartuko ginateke. Alde batetik, zail 

deritzogu diskurtso pedagogikoaren zama politikoa ukatzeari, halako moldez non, 

aipatutako egileak berak dioenez 

 
"... hezkuntza sistema da, nahiz eta guztiz esplizitua ez izan (...) kritikapean jartzen 
dena eta irakaslea horren barruan. Irakaskuntza zentralizatua eta uniformizatua da 
sakoneko kexua." (Zabaleta 1997: 417) 
 

Hezkuntza sistema zentralizatu eta uniformizatu horren erantzukizun zuzena 

zuena estatua zen, eta horrexekin lehiatzen ari zen nazionalismoa, buruz buru 

lehiatu ere. Ildo horretatik joanda, hezkuntza diskurtsoaren alde politikoa ukaezina 

delakoan gaude. Beste aldetik, tirabira hartan, diskurtsoa pedagogikoki jantzirik 

aurkezten zuen nazionalismoak, eta ez ardatz politiko hutsetan oinarriturik, 

hezkuntzak zekarren onuraz zinez konbentziturik baitzegoen; baina, horrez gain, 

estalki pedagogikoa ematera behartuta ere aurkitzen baitzen, zerabilen diskurtso 

politiko osoaren osagai zen neurrian. Garaiko nazionalismoak, bere baitako 

aniztasuna kontuan hartuta ere, euskal gizartea kudeatzeko gaitasunik bazuela 

frogatu behar zuen eta, hartarako, baitezpadako zuen gizartearen beraren 

sinesgarritasuna lortzea; hots, ez zen estatuari begira soilik ari. Hortaz, 

arrazionalitateari, eskubideei, demokraziari, eta -batez ere- efikaziari ere dei egiten 

zien. Euskaldunek euren eskola kudeatzeko zuten eskubidea aldarrikatzeaz gain, 

hezkuntza hobea edukiko zutela adierazten zen, beraz. Agian, Zabaletak 

esandakoaren azpian hau guztia baino ez dago; alta, gure iritziz, diskurtsoaren preso 

erortzearen ondorioz, hura desitxuratu egin zelako ideia horren ordez, hezkuntza 

diskurtsoaren egokipen politikoa egin zuela baieztea proposatuko genuke; 

osterantzean, aditzera ematen ari baikara, nola edo hala, nazionalismoak diskurtso 

erratua garatu zuela, eta haren jardunaren balizko onuragarritasunaz epaile 

bihurtzen ari gara, orduan. 
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Itzul gaitezen aipatu nazionaliston pentsamendura eta euren artean topa 

daitezkeen ezberdintasunetara. Lehenengo nazionalismoaren antzera, espainiar 

estatuaren hezkuntza politikari eginiko kritika gogorretik abiatu ziren hirurak, baina 

proposatu zituzten irtenbideetan diferentzia nabariak izan ziren, elkarren arteko 

antz handia zeukaten Eleizalde eta Landeta hartuz ere. Euskararen egoera zela eta, 

biek baieztu zuten, garaiko elebitasunari buruzko ikerketen ondorioekin bat eginez, 

ama hizkuntza errespetatu behar zela. Eleizalderen arabera, zona euskaldunetan 

euskaraz irakatsi behar zen, gaztelania kaltetu gabe haatik; eta zona erdaldunetan, 

gaztelaniaz, euskara irakasgai bezala egonik (Eleizalde 1919b: 33). Landetak 

proposamen lausoagoa egin zuen, alabaina: maisu-maistra euskaldunek euskaraz 

irakats zezatela, eta erdaldunek ordu batzuk utz zitzatela euskararen 

irakaskuntzarako (Landeta 1919: 891). Jarrera horren beste oinarri bat gaztelania eta 

euskararentzat aldarrikatzen zuten ofizialtasunean aurkitu behar da. Eskoletako 

euskararen egoera kezkagarriari aurre egiteko hobetsi zituzten irtenbideak 

antzetsuak izanik ere, nolabaiteko ezberdintasunak kausi daitezke euskal 

nazionalismoak jarraitu behar zuen ildo orokorraz hitz egiteko orduan.  

 

Landetaren proposamenetan, logikoa denez, pragmatismoa nagusitzen zen. 

Euskal herriak autonomia osoa behar zuen bere hezkuntza sistema antolatzeko. Ez 

zeritzon nahikorik nolabaiteko askatasun mailari, ezen udalen eta pertsona 

partikularren ahaleginek ezin zuten bete lan eskerga hura. Autonomia hark, ordea, 

legez arautua egon behar zuen, nazio guztiek duten ukaezineko eskubidea da eta. 

Hortaz, irakaskuntzaren kudeaketarako ahalmena lau herrialdeetako diputazioei 

zegokien, eta beraiek diseinatu behar zuten irakaskuntzaren plan orokorra. 

Diputazioek Ministerioari zegozkion eskakizunak egin eta gero, hark betetzen ez 

bazituen bakarrik uste zuen lehenek euskal eskolaren sorrerari ekin beharko ziotela, 

estatuaren eskolaz aparte (Landeta 1919: 896-899). 
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Landetaren ardura, beraz, hezkuntzaren kontrol publikoa zen, eta nahiko 

baikor agertzen zen euskal instituzioek aurrera eraman zezaketen zereginaz. 

Eleizaldek, ordea, ez zirudien horren itxaropentsu. Estatuarengandik ezer gutxi 

itxaron zitekeelako ustetik abiaturik, euskaldunek beste biderik ez zuten, bere ustez, 

eskola sare propioaren eraikuntzari ekitea baizik, txekiarrek, adibidez, Matitse Skolka 

direlakoekin egina zuten bezalaxe (Eleizalde 1919a: 871). Asmo horrekin bat egin 

zuen Belaustegigoitiak, norentzat euskararen salbaziorako bideetako bat, eskolan 

haren irakaskuntza ziurtatzea baitzen. Hartarako, guraso euskaltzaleek presionatu 

egin behar zuten eskola pribatuetan euskara irakats zedin eta, finean, beste 

irtenbiderik ezean, euskaraz irakasteko eskolak sortzea hobesten zuen, hura, 

bestalde, ez baitzen, haren ustetan, zeregin beteezina (Belaustegigoitia 1909: 23 eta 

hur.). Hala ere, badirudi esperientzia politikoak bigundu egin zuela mendearen 

lehen hamarkadan baieztutako hura, eta horrela ulertu behar da 1921ean esandakoa; 

eskola berriak sortzeko asmoa berez ona zela, baina oso nekeza, alegia. Askoz 

onuragarriagoa bide zen zeuden ikastetxeetan euskara irakasteko diru laguntzak 

bideratzea, eta ez irakaskuntza pribatuan soilik, posible jotzen baitzuen estatu 

eskoletan ere euskara bultzatzea. Bizkaiko Diputazioan ikusiak, gehitzen zuen, 

indartu egin zion asmo hura.35 Dena den, aurretik esan bezala, Eleizalde eta 

Landetarekin alderatuz, Belaustegigoitiak ez zeukan hezkuntzari buruzko diskurtso 

landurik, eta instituzioen aldetik egin zitekeen lana behin eta berriz aipatzen zuen 

arren, haren abiapuntua zen irakaskuntza gurasoen zeregina zela, eta berauen 

atxikimendurik gabe ez zirela izango eskolaren jabe udalak eta diputazioak. 

Diputazioek batera jardun beharra aldarrikatzen zuen, baina, aldi berean, azken 

berba gurasoek zutela zioen (ik. Belaustegigoitia 1922).  

 

 
35 Beherago ikusiko dugunez, euskal nazionalismoak Diputazioaren gehiengoa eskuratzean hartu 
zituen lehen erabakietako bat irakaskuntza euskalduntzeko diru laguntza sistema bat ezartzea izan 
zen.  
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Ez dirudi, beraz, garaiko nazionalismoaren ordezkari hauen hezkuntza 

diskurtsoa bateratua izan zenik. Nolabait kontraesankorra ere izan zela esan daiteke, 

ezen, batetik, estatuari exijitzen zioten bere obligazioa betetzea hezkuntzaren 

hedapenean, baina, harekin batera, euskaldunek estatuaren tutelaren beharrik ez 

zutela aldarrikatzen zen. Beste batzuetan, ordea, hezkuntza gizartearen arduratzat 

jotzen zen, eta honek bete ezean bakarrik onartzen zitzaion estatuari nolabaiteko 

subsidiarietate lana. Edozelan ere, pertsona pribatuen ekimenekiko begirunean 

oinarritutako diskurtso uneoro aipatuaz gain, gure ustez, baiez liteke orduko 

nazionalismoaren ardura eta ahaleginak nagusiki arlo publikora bideratu zirela. 

Oraintsu azaldutako guztiaren adibide bezala har daiteke Julian Elorzak Eusko 

Ikaskuntzaren Lehen Kongresuan esandakoa:  

 
"Si queremos salvar nuestro idioma, si queremos salvar nuestras costumbres, si 
queremos, en una palabra, salvar a Vasconia, tenemos que trabajar para que la 
enseñanza sea nuestra, para que los maestros sean nuestros, para que los elijan los 
Ayuntamientos, porque la enseñanza es función de la sociedad y sólo en el caso de que 
ésta la desatienda es función del Estado. (... ). Hay que convenir, señores, en que 
nuestros padres de familia, nuestras Diputaciones y nuestros Ayuntamientos están 
capacitados para fomentarla y dirigirla, porque somos mayores de edad. Hay que decirlo 
ya muy alto: no necesitamos en esta materia, ni en otras muchas, la acción tutelar del 
Estado." (Elorza, in Eleizalde 1919a: 865-866) 

 

Diogun berriro, garaiko nazionalismo arrakastatsuak uko egiten zion estatuaren 

tutelari, euskaldunek hezkuntza propioa arautu eta antolatzeko gaitasun adina 

zutela esanez, baina hura egitean, ez zegoen ekimen pribatuetan pentsatzen, euskal 

instituzioek kudeatu behar zuten hezkuntzan baizik. Hau adieraztean, ez zen abiatu 

aurreko nazionalismoak espainiar estatuari erakutsitako areriotasun beretsutik; 

aitzitik, hasierako nazionalismoaren jarrera defentsibo hutsa alboratuz, estatuaren 

lehiakide bilakatu zen. Bestela esanda, diskurtsoaren gordintasuna apaltzearekin 

batera, jardun eragingarriagoa burutu zuen, betiere lortutako indar politikoaren 

eskutik.  
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Duda izpirik gabe, Landeta zen esplizituena -eta alde handiz, argien hitz egiten 

zuena- nazionalismoaren zeregina azaltzeko orduan, finean, irakaskuntza 

diputazioen arduraren menpe egon beharra adierazten baitzuen. Zentzu honetan, 

ñabartzea merezi du, gure iritziz, eskaera nazionalistak ez direla maila lokalean 

kokatu behar. Beraz, helburu nagusia ez zen izan, deszentralizazio hutsetik 

abiaturik, udalen hezkuntza funtzioak azpimarratzea, ukaezina den arren azken 

hauen ahaleginak etengabe goraipatzen zirela, estatuaren arduragabekeriari 

kontrajarrita.36 Irakaskuntzaren nazio mailako arauketa eta kudeaketa izan ziren, 

ordea, oinarrizko erreibindikazioak, ezen, lehenago adierazi bezala, funtsezkotzat 

jotzen zen lau diputazioak elkarlanean aritu beharra. Esan gabe doa aldarrikapen 

hori ez dela kasualitate bezala hartu behar. Hain zuzen ere, hezkuntzak gizartean 

jokatu behar zuen birnazionalizazio funtzioaz oharturik egoteaz gain, 

nazionalismoak erdietsi nahi zuen botere politikoaren zutabeetako bat hezkuntza 

sistemaren kudeantza zen. Erran nahi baita, oinarrizko irakaskuntzaren kontrola 

ahalmen politikoaren osagai bat zen, eta proposatzen ziren helburu autonomizaleek, 

gehi nazionalismoak eskuratua zeukan botere maila instituzional esanguratsuak, 

erabat baldintzatu zuten nazionalismoaren jokaera hura. Testuinguru horretan 

kokatu behar da euskal nazionalismoak hezkuntza publikoaren arloan bideratu zuen 

estraineko ekimena.  

 
 
3.3.3.- Bizkaiko Auzo Eskolak 

 

Gorago genioen bezala, 1917ko hauteskundeetako emaitza onei esker, euskal 

nazionalismoak nagusitasuna eskuratu zuen Bizkaiko Diputazioan. Urte hartan 

sortutako Irakaskuntza Publikoko Juntaren Presidente, Sota izan zen. Sotak 

irakaskuntzaren aldaketa arradikala agindu zuen, bereziki euskaldun haurrek 

 
36 Horren adibide da Landetaren kexua: Estatuak 268.000 pta gastatzen zuen urteko Bizkaian 
oinarrizko irakaskuntzan; Bizkaiak, aldiz, 1.300.000 pta. (1919: 876). 
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pairatzen zuten egoerari zegokionez, gehienek eskola garaia analfabetismoa gainditu 

gabe amaitzen zuten eta. Juntak hartutako lehen erabakietako bat zera izan zen: 

euskararen irakaskuntza -gaztelaniarena alboratu gabe- bermatzen zuten mota 

guztietako eskolei dirulaguntza ematea.  

Auzo Eskolak abian jartzeko erabakia urte bi geroago hartu zen, 1919an, 

Gallano diputatu ez-abertzaleak aurkeztutako mozioaren bitartez.37 Ekimenaren 

abiapuntuan, nekazal inguruneetako eskola gabezia zegoen, bateko, eta irakaskuntza 

publikoak berdinketa sozialean bete beharreko zeregina, besteko. Era horretara, 

Diputazioak berrogeita hamar eskola sortzea erabaki zuen, tokian tokiko baldintza 

geografikoak eta eskualdearen eskola urritasuna aintzat harturik. Eskola elebidunak 

izango ziren, baina haurren ama hizkuntzaren arabera edukiko zuen euskarak ala 

gaztelaniak erabilera nagusia. 1920tik 1923ra bitarte, horrela, eskola horien 

eraikuntzari ekin zitzaion, udalen eta auzokide askoren laguntzarekin.  

 

Ezin esan daiteke, alabaina, eskola horiek garapen erraza eduki zutenik, laster 

batean jaso baitzuten euskal nazionalismoaz besteko indar politiko guztien erasoa. 

Abertzaleen hezkuntza asmoen kontra jarri ziren Liga Monarkikoa eta, neurri 

txikiago batean, sozialistak. Alde batetik, euskal umeak desespainolizatzen ahalegin 

eskergak eta diru kopuru inportanteak inbertitu izana egozten zioten Diputazioari; 

eta, bestetik, hezkuntzaren helburua espainiar naziotasunean sozializatzea zela 

esanez, ardura hura bereziki estatuari zegokiola defendatzen zuten, eta, aldi berean, 

irakaskuntzaren eredua halabeharrez elebiduna izatea koloka jartzen zuten. Erasoak 

indartuz joan ziren erreibindikazio autonomizaleak ahulduz zihoazen bitartean, eta 

Diputazioaren hezkuntza ekimen hari separatista izatea ere leporatzera heldu zen (ik. 

Arrien 1987: 144 eta hur.). Horren guztiaren ondorioz, eraldatu egin ziren Auzo 

Eskolen ildo nagusiak: zona euskaldunetako umeei nagusiki euskaraz irakatsi 

 
37 Sakontasun ezberdinez, Euskal Herriko hezkuntzaren historialari guztiek aztertu dute ekimen hau. 
Lan osatuena aurki daiteke in Arrien 1987.  
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beharra ukatuz, Bizkaiko Diputazioak aldatu egin zuen indarrean zegoen ikasketa 

plangintza, eta euskara irakasgai bezala baino ez erabiltzea erabaki zuen.  

 

Auzo Eskolak 1936ra arte aritu ziren arren, Primo de Riveraren diktaduraren 

ezarpenetik aurrera, estatuaren kontrol eta ikuskaritzaren pean jarri ziren. Hala ere, 

indarrean egon ziren bitartean, euskal nazionalismoak bere-beretzat jo zituen.38 

Abertzaleen ahotsek ez zuten amore eman, eta behin eta berriz adierazi zuten Auzo 

Eskolen sorreraren zergatia, euskal kulturaren sustapenaz gain, estatuaren 

arduragabekeria izan zela, eta baserritar askoren dirua eta esfortzua inbertituak 

zeudela haien eraikuntzan. Salaketa esplizitua zen oso: zenbait aitzakiaren bitartez -

problema ekonomikoak, esate baterako- euren araudia aldatu nahi zen, estatu 

eskolekiko uniformizazioa bilatu guran, eta asmo hura euskaldunen kontrako ez 

ezik, kulturaren kontrakotzat ere jotzen zen.39 II. Errepublikaren garaian indartu zen 

hezkuntza laizismoaren inguruko arauak Auzo Eskolei egindako erasotzat hartu 

ziren nazionalismoaren aldetik, eta zenbaiten iritziz, eskola hauen hasierako 

helburuen endekatzearen gaindia bezala ulertua izan zen. Hortik letorke, beherago 

ikusiko ditugun beste aldaera batzuekin batera, 1932an ekimen pribatuan kokaturiko 

Euzko Ikastola Batzaren sorrerari ekin izana, instituzioen eskutik lor zitekeenaz 

guztiz etsiturik.40 

 

Ez zuten denbora luzez iraun Auzo Eskolek nazionalismoaren eragin 

zuzenaren pean, baina, zenbait arlotan, esperientzia emankor eta oso garrantzitsua 

islatu zuten. Lehenik, hartu zituzten haur eta irakasle kopuruarengatik: adibidez, 

1930ean, diosku Arrienek, 5.800 haur eta 148 irakasle zeuden beraietan (1987: 145). 

 
38 Honen adibide bezala har daiteke, gure ustez, Auzo Eskoletako maistra gehienak segituan ikusiko 
dugun Emakume Abertzale Batza erakundeko kide izatea, I. Fernandezek dioenaren arabera. Ikus 
Fernandez 1994b: 36. 
39 Hauxe adierazten da, esate baterako, nazionalismoaren eraginpeko Euzkadi egunkarian, titulu 
esanguratsu honekin: "¿Alta traición? Contra las Escuelas de Barriada". Euzkadi, 1931/X/9. 
40 Bat datoz ideia honetan, esate baterako, R. Basurco (1989: 143); G. Arrien (1984: 31) eta I. Fernandez 
(1994a: 20).  
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Bigarrenez, euskararen eta euskarazko irakaskuntzan -testu liburuak sortuz, 

irakasleen prestakuntza ahalbidetuz,...- eta, ondorioz, euskal kulturaren 

biziberripenean jokatu zuten zereginagatik. Hirugarrenez, nekazal inguruneetako 

haurren analfabetismoaren kontrako emaitzengatik. Eta azkenik -inportanteena lan 

honen intereseetarako-, euskal nazionalismoak, estrainekoz, bere helburu politikoak 

hezkuntza publikoan islaturik agertzea lortu zuelako. 

 

Honen harira, azken hausnarketa batzuk egitea merezi duela uste dugu. Euskal 

gizarteko hezkuntzaren historialari gehienek ez dituzte Auzo Eskolak esplizituki 

ekimen publikotzat jotzen; bestelako izenak erabiltzen dituzte, ordea, hala nola: sare 

instituzionaletik abiaturikoa, sistema ofizialaren barrukoa, eta abar. Hurrengo 

azpiatalean ikusiko ditugun arlo pribatuko ekimenentzat, aldiz, sare paraleloko 

ereduak bezalako izenak hobesten dituzte. Gure aburuz, publiko/pribatu parearen 

erabilera saihestearen arrazoia egungo euskal gizartearen baitako hezkuntza 

eztabaidetan topatu behar da, non euskal nazionalismoak ahalegin berezia burutzen 

baitu publikotasun kontzeptua birdefinitu guran, IV. atalean aztertu ahal izango 

dugun legez. Gure aldetik, dagoeneko esanik utzi dugu (ik. 2.4.3) izaera publikoa 

eransten diogula edozein mailatako administrazioaren jabetza eta kudeaketa dituen 

hezkuntza ekimenari.Hori dela eta, dudarik ez dugu Auzo Eskolak arlo publikoan 

kokatu beharrekoak direna, eta, beraz, ezin dugu konpartitu Zabaletak eskola haiei 

eransten dien ezaugarripena, euskal erakundeek estatu hezkuntzatik landa garatzen 

duten ekinbide pribatuaren emaitza direla dioelarik (1997: 477).  

 

Horrekin batera, joera hedatu samarra da zenbait ikerlariren artean XX. mende 

hasierako nazionalismoaren eraginpeko edozein eskolaz hitz egitean, haien bokazio 

publikoa nabarmentzea. Euskal eskolak, "publikotasun nahiaz" jaio zirela dioskue, 

kasu, M. Zalbidek (1990: 230) eta F. Rodriguezek (1996: 46); instituzio lokalen 

eraginaren pean aritzeko bokazioarekin sortu baitziren, gehitzen du azkenak. Nola 
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edo hala, nazionalismoari egotz lekiokeen jarrera pribatuzaleaz libratu guran, igarri-

igarrian dago, berriro ere, azken urteotan nazionalismoaren baitan somatu ahal izan 

den bere hezkuntza ekimenen izaera publikoa aldarrikatzeko ahaleginaren 

kutsapena, batzuetan udalen ardurapean jarri nahi izan dituelarik, estatuak 

kudeaturiko eskolari aurre eginez. Nork bere hezkuntza ekimenen izaera publikoa 

aldarrikatzeko saioak, maiz azaldu dugun bezala, indar sozial eta ideologia 

ezberdinek burutzen dituzte gaur egun, baina oker ederra litzateke ondorioztatzea 

halako ardurarik gauzatu zela aztertu dugun garaiko nazionalismoaren baitan. Izan 

ere, Landetak, adibidez, Bilboko eskolei buruz hitz egiten zuelarik, publiko izena 

erantsi zien udal zein estatu eskolei (ik. 1919: 877).  

 

Hortaz, garai honetako nazionalismoak hezkuntza publikoari arreta berezia 

eman ziola diogunean, ez gara esaten ari hezkuntzaren izaera publikoaren defentsa 

teorikoak bultzaturik jardun zuenik. Are gutxiago kontuan hartzen badugu orduko 

euskal gizartean hezkuntza pribatua -batik bat erlijiosoa- ederto finkaturik zegoela, 

eta nazionalismoak harekiko begirunea etengabe adierazi zuela. Irakaskuntza 

erlijiosoa kritikatu zuenean, Elizaren joera batere euskarazalea izaten zen argudio 

nagusia (ik. Elizalde 1919b: 32; Belaustegigoitia 1922: 109); ez baita ahantzi behar, 

osagai integristak indarra galdu bazuen ere, orduko nazionalismoari katolizismo 

sutsua zeriola. Azaltzen saiatu gara, aitzitik, batetik, hezkuntza osoak jaso zuela 

nazionalismoaren arreta, eta eskola publikoa -konkretuki, udal eta estatu eskola- ez 

zela izan, hasierako nazionalismoan ez bezala, bere jardunetik zokoratua, 

alderantziz baizik. Bestetik, arlo publiko honetan gaitasuna izan zuela ekinbide 

propioak garatzeko, Auzo Eskolak, kasu. Eta, azkenik, hezkuntzaren ardura nagusia 

ez ziela udalei erantsi, Hego Euskal Herriko lau herrialdeetako instituzio gorenei 

baino, hots, diputazioei; eta, horrez gain, berauek koordinaturik aritu beharra 

defendatu zuela.41 Diskurtso nahasi eta sarritan iritzi kontrajarrietan murgilduta ere, 

 
41 Proiektu politikoaren gauzapenerako ezintasunak ere ez zuen horren inguruko ilusioa erabat 
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nabarmentzekoa da nazionalismoak euskal erakundeentzat erreklamatzen zuela 

hezkuntzaren kudeaketa; hots, botere politikoa exijitzen zuela -eta jadanik zuenaz 

baliatzen zela- eta ez ekimen pribaturako askatasun hutsik, edota udalentzako 

ahalmen gehitze soilik, besterik gabe. 

 

Gure ustez, antzeko ideia bat adierazten du P. Dávilak, honako hau dioenean: 

 
"Esta experiencia de las Escuelas de Barriada tiene su importancia, en cuanto al 
desarrollo de una política educativa autóctona, marcada tanto por criterios de 
adecuación lingüística, de renovación pedagógica, como de control por parte de las 
corporaciones provinciales, en este caso de Vizcaya." (Dávila 1988: 51) 
(Azpimarratua gurea) 

 

Hortaz, I. Zabaletak egindako azterketa sakonera berriro joz, bat gatoz 

berarekin adierazten duenean urte horietako hezkuntza arloko diskurtso eta 

ekinbideak Autonomia Estatutuaren aldeko jardunaren testuinguruan kokatu behar 

direla. Baina, Aranaren hezkuntza diskurtsoaz azaltzen genuen ñabardura antzetsua 

egin dakiokeelakoan gaude, ezen aipatu historialariarentzat nazionalismoak 

 
"..Euskal Herriak izango lukeen autonomiaz hitz egin arren, euskal lurralde bakoitzak 
izango luke bere autonomia. Hots, ez dugu uste, inondik-inora, autonomia nazionala 
denik, zuzenean euskal nazionalismoari dagokionez, egozten ari den, edo nahi den, 
formula politikoa (...)" (1997: 502) 

 

Hezkuntza sistema nazionala eraikitzeko materialak sortzen aritu arren, euskal 

nazionalismoak eraikuntza proiektu garbirik ez zeukala baiezta daiteke, 

 
ezabatu. Berriro ere, Landetarengan topa dezakegu tinkotasun horren adibidea. Euskal nazionalistek 
Bizkaiko Diputazioaren gehiengoa zutelarik, euskal irakasleak prestatzeko eskola baten egitasmoa 
landu zuten. Librea izango zen, derrigorrez, eskumen hori estatuari zegokion eta, baina euskal 
diputazio guztien artean kudeatzekoa. Mankomunitatearen proiektuak aurrera jo ez, eta Bizkaiko 
Diputazioaren pean egongo zen irakasle eskola bat egitea pentsatu zen. Honelaxe justifikatu zuen 
Landetak: "... ya que no se puede llegar a la ansiada mancomunidad vasca, se conseguiría con ello 
hacer un ensayo parcial de mancomunidad en una materia de tanta importancia como la que se 
trata." (En la Diputación. La Escuela Normal Libre de Maestros, Euzkadi, 1918/VIII/30). Aipua eta 
egitasmoaren berri jasoak daude in Zabaleta 1997: 437-438.  
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uztartuezinak baitziren, gehitzen du Zabaletak, hezkuntza arloko ikuspegi nazionala 

eta nazionala ez zen Euskal Herriaren egituratze politikoa (Ibid.: 503). Dagoeneko 

azalduta utzi dugu abertzaleen diskurtso nahasmena, eta, horren kariaz, Zabaletak 

esandakoarekin ados -neurri batean, bederen- egon gintezke. Hala ere, gure ustea da 

gehikeria dela nazionalismoari ikuspegi nazionalik eza eranstea, iruditzen baitzaigu 

egungo euskal nazionalismoaren parametroen arabera interpretatzen ari dela urte 

haietan garatu zena. Diogun berriro, garaiko nazionalismoan nagusitu zen jokaera 

politikotik -bere osagai guztiekin- eratorritako ondorio bezala ulertu behar dira 

hezkuntza diskurtsoa eta ekinbideak, Auzo Eskolak barne.  

 

Aurretik azaldutako alderdiaren banaketak eta arian-arian sektore sabindarra 

eskuratzen ari zen protagonismoak, gehi testuinguru sozio-politikoak ezarritako 

ezaugarri berriek, nazionalismoak urte askotan zehar hobetsiko zuen ekimen 

pribaturako joeraren hasiera eragin zuten.  
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3.4.- NAZIONALISMOAREN SENDOKETA ETA DIBERTSIFIKAZIOA 
 

Joera autonomizalea sabindarrek ordezkatua izan zenetik aurrera, 

nazionalismoak abagadune ezberdinak ezagutu zituen 1936ko gerra piztu zen arte. 

Tartean, arrakasta sozial maila diferenteak jaso zituen, eta ondorengo helburu 

politikoen birplanteamendua; baina, oro har, urte horietako guztietako emaitza 

nazionalismoaren sendoketa soziala izan zela esan daiteke. Berarekin batera, gero eta 

argiago agertu zen mugimenduaren baitako aniztasuna, zeina zenbait erakunde 

politikoren sorreran islatuko baitzen.  
 
 
3.4.1. Egoztetik birbatuketara, eta autonomiaren aldeko saioak 

 

Gorago genioen bezala, 1921ean gorpuztu zen Komunioaren banaketa urte 

batzuetako istiluen ondorio izan zen. Autonomistek alderdiaren kontrolari eusten 

bazioten ere, independentziaren aldarrikapena indartuz joan zen, batez ere Aberri 

aldizkaria bitarteko zelarik. Barne tirabirak areagotu egin ziren eta, egoera larriaren 

aurrean, Komunioko aitzindaritzak Euzko Gaztediako zenbait kide eta zenbait 

udalbatza disidente egoztea erabaki zuen. Berauen erantzuna alderdia birfundatzea 

izan zen, eta erabakiarekin bat egin zuten mende hasierako sabindar batzuek ere -

hala nola Aingeru Zabalak eta Luis Aranak-, kopuru aldetik gutxi baina sinbolikoki 

esanguratsu zirenak.  

 

EAJ izena berreskuratu zuen alderdi berriko kide aipagarriena Eli Gallastegi 

izan zen.42 Bere aitzindaritzapean, Komuniokoengandik bereizi nahian ibili zen 

erakundea eta, ondorioz, etengabeko lehian aritu ere. Gallastegik sabindar 

ortodoxiari eutsi gura zion, baina zenbait ezberdintasun inportanterekin. Hiru arlo 

nagusitan bil daitezke. Lehena gizarte gaiei dagokie. Sozialismoari eutsi gabe, 

 
42 Alderdi berriaren pentsakeraz, batik bat Gallastegirenaz, ikus Gallastegi 1994; baita Lorenzo 
Espinosa 1992 eta Elorza 1978: 389 eta hur. ere.  
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orduko langileriaren egoera latza salatzen zuen. Era berean, gizarte kapitalistaren 

antolaketa deitoratzen zuen, eta burgesia monopolistaren interesen aurka jarri ere, 

baina lehentasun osoa Euskadiren independentzia ekarri behar zuen borroka 

nazionalari ematen zion, istilu sozialak gaindituko zituelakoan. 

 

Bigarren arloan, bere pentsakera humanista eta ikuspegi kristaua nabarmendu 

behar dira, nondik kanpotarren ezaugarripen berria etorri baitzen. Azken gai 

honetako abiapuntua zen ukaezina zela jatorri geografiko ezberdineko pertsona 

askoren mestizajea, eta, hortaz, hutsala ere zela arraza bakarreko euskal lurralde bat 

irudikatzea. Gainera, errealitateak ondo frogatzen zuen euskal deituren jabetza 

hutsak ez zuela jarrera nazionalista bermatzen. Beraz, Aranaren garaian erabili zen 

maketo hitza baztertu, eta, iraindu ordez, kristau maitasunean oinarritutako 

kanpokoekiko harremana landu beharra hobetsi zuen, etorkinak ez baitziren euskal 

herritarren zapalketaren errudun. Nazionalismoaren zeregina euren 

desespainolizazioa eta Euskal Herriarekiko atxikimendua eragitea izan behar zen  

 

Azpimarratzeko hirugarren arloa erakutsitako antiinperialismoa da. Marokoko 

gerraren aurka gogor aritu zen, herrialde hark askatasunerako zeukan eskubidea 

defendatuz eta euskaldunak espainiar armadan alistatzearen aurka jarriz. Europar 

testuinguruan garatzen ari ziren nazio borrokei ere arreta handia eman zien, irlandar 

nazionalismoak burututakoei batez ere. Horrela, herrialde hartako nazionalistek 

independentziaren alde erakutsitako kemena Komunioko liderren bigunkeriari 

kontrajartzen zion. Gallastegi, bereziki, irlandar nazionalismoaren enbaxadore izan 

zela esan daiteke.  

 

Harreman horietatik etorri zen EAJren lorpen aipagarrienetariko bat Emakume 

Abertzale Batza (EAB) sortzea izan zen, 1922an, Sinn Feineko Cumann nan Ban 

erakundearen ereduari jarraituz, eta Gallastegiren bultzadapean. Nazionalismoak 
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ordura arte emakumeari emandako funtzio soziala, familia barruko zereginetatik 

aparte, benefizientzia arlora mugatzen zen. Erakunde berriak, ordea, jarduera eremu 

berria eskaintzen zien emakume nazionalistei, eta, esparru politikoan bigarren maila 

batean jarraitu arren, lehenengoz, gizartearen nazionalizazioan lan zabala burutzea 

ahalbidetu zien, gazteen bigarren sozializazioan, batez ere (ik. Fernandez 1994b: 33-

34; Elorza 1978: 388-389). Emakume Abertzale Batzak nazionalismoari ekarri zion 

zeregin berri horrez gain, beste arlo batean ere somatu ahal izan zen haren eragina, 

konkretuki, 1932an sortu zen Euzko Ikastola Batzan. Beherago mintzatuko gara 

horretaz. 

 

EABrekin batera, 1919tik Gallastegiren zuzendaritzapean zegoen Euzko 

Gaztedia erakundeak Mendigoizaleak mendi taldeak antolatzeari ekin zion, hain 

zabaldua zegoen zaletasun hura ideia nazionalisten iragarpen eta finkapen tresna 

garrantzitsu bihurrarazteko asmoz. 1921ean, Mendigoizaleen Federazioa sortu zen, 

Euzko Gaztedian integratua; eta 1923an, EAJri atxikituta antolatu zen Bizkaiko 

Mendigoizaleen Federazioa, zeinak erabateko papera jokatuko baitzuen 30eko 

hamarkadan Yagi-Yagi astekariaren joan-etorrian, gerora ere ikusiko dugun legez. 

 

Honen harira, esan daiteke Gallastegik Euzko Gaztediari egin zion ekarpen 

nagusia pentsamendu nazionalistak zeukakeen mobilizaziorako ahalmenaz 

ohartaraztea izan zela. Kultura mailan, mota guztietako aktibitateak eratzen ziren; 

bereziki, dantza, antzerki eta musika taldeek eskainitako ekitaldiak, ideia 

nazionalistak helarazteaz gain, topagune inportante bilakatu zirenak. Jarduera mota 

hori nagusitzea ez zen kasualitatea izan, alta. Alderdiak Bilbon baino ez zuen eragin 

handirik, eta instituzio mailan ez zuen ordezkaritzarik, baina, hiru erakundeon 

bitartez, EAJk lehentasun osoa eman zion gizartearen nazionalizazio zereginari, eta 

ez hainbeste alderdiaren antolaketari edota lan instituzionalari. Aktibitate guztiak, 

hala ere, Primo de Riveraren diktadurak eten zituen.  
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Erregimen diktatoriala ezarri bezain laster, EAJren jarduera debekatua izan zen. 

Aberri aldizkaria legez kanpo geratu zen, hainbat batzoki klausuratu, eta Gallastegi 

erbestera joan zen 1925ean. Komunioko kideen jardun apala, berriz, toleratuagoa 

izan zen, Primo de Rivera babesten zuten sektore batzuekiko harreman ona zela 

medio. Giro politikoa erasokorra zen arren, zenbait adierazpen kulturalek indar 

handia erakusten zuten, hala nola, pinturak, musikak eta abarrek. Bitartean, egoera 

ekonomikoa endekatuz zihoan, eta ondorioz, egonezin soziala haziz. Alde bi horiek 

izan ziren 30eko hamarkadaren bereizgarri, eta eurek ere ahalbidetu zuten ezkerrean 

lerraturiko indar politiko sozialistek eta errepublikarrek 1931n II. Errepublikaren 

ezarpena bideratzea. Baina, lehenago, euskal nazionalismoaren birbatuketa eta aldi 

berean eszisio bat gertatu ziren.  

 

Aktibitate politikoa normaldu zenean, indar politiko nazionalista biak 

batzearen beharraz hasi ziren pentsatzen. Batzeko prozesua 1930ean gertatu zen. 

Denak zeuden ados batu beharrean, baina ez nola gauzatzean eta, batez ere, 

zeintzuk oinarri politiko eta doktrinaletan eraiki behar zen. EAJk batuketa proposatu 

zuen sabindar ortodoxiari eutsiz. Komunioaren baitan, aldiz, batzuek lehentasun 

osoa ematen zioten batuketari, baina, beste batzuei, aurreko urteetako 

pentsamenduari jarraituz, ez zitzaien hain garrantzizkoa iruditzen antolaketa 

politikoa, eta kultura arloko mailako lana sakontzea hobesten zuten. Estrategia 

nagusi bi bereiz zitezkeen garaiko nazionalismoaren barruan. Lehenak -Komunioko 

sektore batzuena eta EAJkoena- sabindar pentsamenduaren oinarrietan finkatu nahi 

zuen birbatuketa; bigarrenak -sabindar doktrinaren berrikuspena egiteko garaia 

heldua zela uste zutenena- espainiar egoera politikora moldatzeko beharrizana 

defendatzen zuen eta, ondorioz, indar errepublikarrekiko aliantzak gauzatzea 

hobetsi. 
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Lehen estrategiaren barruan sektore sabindarra agertzen zen garaile, 

Komunioko kideen posibilismo politikoa nahikoa ahulduta geratu baitzen diktadura 

ostean. Kasik urtebete iraun zuten negoziazioen ostean, EAJ izena berreskuratu zuen 

alderdi politiko berriak independentzian gauzatu zituen helburu politikoak, eta, 

denbora batez, fideltasun teoriko handiagoa erakutsi zion sabindar ortodoxiari. Hala 

ere, sektore posibilistaren eragina nabarmen somatu zen eta, praktikan, politika 

gradualistari eutsi zion alderdiak, eta hau gero eta argiago agertu zen hurrengo 

urteetako autonomiaren aldeko giroa sendotu zenean.  

 

Bigarren estrategian sektore minoritario bat kokatzen zen, politikoki 

Komuniotik eta sozialki bilbotar burgesia txikitik zetorrena. Nazionalismoaren 

doktrina zein jokaera politikoa berriztatu beharraz konbentziturik -alegia, JEL lema 

aldatu eta ezkerrarekin aliantzak egiteaz-, alderdi berri bat jarri zuen abian, EAE-

ANV (Euzko Abertzale Ekintza-Acción Nacionalista Vasca) izenekoa.43  

 

Euzko Abertzale Ekintzak Foruen berrezarpenaren aldarrikapena alboratu, eta 

Euskadiren autodeterminazioan gauzatu zituen helburu politikoak. Horrez gain, 

sabindar pentsamenduak hobesten zuen konfederalismoaren ordez, Euskadiren 

ikuspegi bateratua eskaintzen zuen. Ordura arteko nazionalismoak erakutsia zuen 

osagai integristari uko egiten zion eta, hala, erlijioari zegokionez, akonfesionaltzat 

definitu zuen bere burua. Bestalde, antiliberalismoa baztertu, eta ezkerrarekin batera 

aritu beharra defendatu zuen eta, azkenik, etorkinak integratzeko saioak egitearen 

alde agertu zen. Baina inon jokatu bazuen argiro eta sutsu, Autonomia Estatutuaren 

defentsan izan zen. Hartara, pragmatismoa izan zen jardun politikoaren bereizgarri, 

instituzio errepublikar eta espainiar alderdi ezkertiar eta zentrokoekin elkarrekiko 

lanari ekinez. EAEren pentsamendua eta jokaera politikoa Errepublikaren 

 
43 EAEren azterketarako ikus Elorza 1978: 416 eta hur.; eta bereziki de la Granja 1986, zeinak alderdi 
politiko honen urte horietako ibilbidea baitu aztergai nagusitzat. 
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abagadune ezberdinetara moldatu ziren eta, arian-arian, arazo sozialetan zein 

lurralde aldarrikapen politikoetan arradikalizatuz joan zen. Edozelan ere, aipatu 

aliantza politika gehi laizismoaren alde azaldutako jarrera jo ohi dira EAEren 

proiektu politikoak komunitate nazionalistaren baitan arrakastarik lortu ez izanaren 

arrazoi nagusitzat. Era hartara, Gerra Zibilera arte, alderdi minoritario eta 

estraparlamentarioa izan zen.  

 

EAJra itzuliz, 1931n, indar errepublikarren garaipena gertatu zenean, alderdi 

honek Hego Euskal Herriaren autogobernuaren oinarriak ezartzeko aukera ikusi 

zuen, eta autonomia estatutu baten aldeko apustu sendoa egin zuen.44 Lehenik, 

Lizarrako Estatutua deritzona bultzatu zuen, Eusko Ikaskuntzak prestaturiko 

aurreproiektu batean oinarritua. Aurreproiektuaren abiapuntua estatu federala zen, 

eta marko horretan arautzen ziren oso zabalak ziren Euskal Estatuaren eskumenak. 

Euskal herritarren eskubide politikoak egotaldi epe batek baldintzatzen zituen: urte 

batekoa bertan jaiotakoentzat, eta urte bikoa kanpoan jaiotakoentzat. Euskara, 

gaztelaniarekin batera, lurralde osoko hizkuntza ofiziala izango zen. EAJk 

aurreproiektuaren ildo orokorrarekiko adostasuna adierazi zuen arren, lau 

zuzenketa eske egin zituen. Lehenean, hamar urtetara igotzen zuen eskubide 

politikoen lorpenerako egotaldi epea; bigarrenean, Euskal Estatuari lotzen zion 

Elizarekiko harremanen gauzapena; hirugarrenean, subiranotasun osoa 

aldarrikatzen zuen, espainiar Errepublikari, esplizituki, onartutako eskumenetan 

izan ezik; eta laugarrenean, irakaskuntzaren elebitasuna taxutzen zuen, ikaslearen 

ama hizkuntzan oinarriturik.  

 

Elebitasunari zegokion zuzenketaz aparte, gainerakoak onartezinak izan ziren 

indar politiko errepublikarrentzat. Batetik, egotaldi epea gehitzeak alderdi 

 
44 Autonomia proiektuen joan-etorriez, ikus de la Granja 1986: 151 eta hur.; Beobide 1993: 44 eta hur. 
Bestalde, Euzko Gobernuak 1956an argitaratu Liburu Zurian proiektuon testuak aurkitzen dira (ik. 
Sarraila de Ihartza 1979: 413 eta hur.). 
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ezkertiarren hautesle ziren etorkin askoren botoa galtzea zekarren; eta, bestetik, 

subiranotasun aldarrikapenak estatu konfederatu bat iragartzen zuen. Azkenik, 

erlijioari zegokion zuzenketa izan zen istilu gehien sortu zuena, Errepublikaren 

politika laizistaren kontra buruz buru jartzen baitzen. Hura zela eta, autonomiaz 

arduratuta ez zeuden arren, nafar indar tradizionalistak EAJrekin batera aritu ziren 

estatutuaren alde, Errepublikari aurre egiteko asmoz. Zuzenketok, estatutuari 

buruzko iritzi banaketa eragin zuten lau herrialdeetako indar politikoen artean, 

baina, azkenean, onartuak izan ziren zenbait zuzenketa, EAJk batez ere eginik. EAJk 

onuragarritzat jo zuen lortutakoa, sektore katolikoen sustapena zuen neurrian, baina 

tradizionalistekin egindako aliantza bera gaitzesgarritzat jo zuten errepublikarrek, 

eta erreibindikazio autonomikorako interesa galdu zuten.  

 

Ebatzi berri zegoen Konstituzioaren kontrakoa zelakoan, Lizarrako Estatutuak 

ezetza jaso zuen Madrilgo Korteetan, besteak beste, estatuaren batasuna eta izaera 

laikoaren aurka baitzihoan. Horrenbestez, Gobernuak estatutu haren ordezkoa 

egiteko arauak ezarri zituen, baina, bitartean, gobernu errepublikarrak ezarritako 

Gestoren bitartez (eta ez udalen bidez, Lizarrakoan bezala) ezkerreko indarrek abian 

ipini zuten proiektu berri bat. Lizarrakoaren eskumenak nabarmen murrizten 

baziren ere, EAJk haren alde ere jo zuen, egoera hartan lor zitekeen bakarra 

zelakoan, gogor kritikatu eta gero, haatik. Baina, oraingo honetan, EAJrekiko 

aliantzan ibilitako nafar tradizionalistek amore eman zuten aldarrikapen 

nazionalistan. Beraien eraginez, eta zenbait sektore ezkertiarrarenaz, nafar udalek 

ezetza eman zioten Gestoren Estatutuari, eta proiektu hartatik desbinkulatu egin 

ziren. Hiru herrialde baino barnehartzen ez zituen estatutu birmoldatua, finean, 

Madrileko Korteetan aurrera egin ezinik geratu zen, eskuindarren nagusitasuna zela 

medio, eta 1936ra arte, gerra hasita zegoela, ez zen aprobatuko proiektu berririk.  

 



Euskal nazionalismoa eta hezkuntza: eskari deszentralizatzaileetatik ikastolara 281 
 
 
 

                                                

Jardun politiko posibilistaren arrakastarik ezak independentzizaleen oldar 

berria ahalbidetu zuen. Mendigoizaleen Yagi-Yagi aldizkariaren inguruan bildu 

ziren orduan, eta, berriro ere, gazteak izan ziren lerro ofizialaren kritikaren 

bultzatzaile nagusiak. EAJren baitan, hortaz, elkarbizitza zaila eduki zuten 

Errepublikaren eskutik lor zitekeen desiatutako autonomiaren aldeko borrokak eta 

prinzipio independentzizaleek defendatutakoak, eta alderdia etengabeko joko 

bikoitz hartan aritu zen. Teorikoki ez zen alboratzen independentzia, baina indar 

guztiak Autonomia Estatutua lortzera bideratzen ziren. A. Elorzaren arabera, 

praktika posibilistaren garapen teorikoaren ardura boterearen inguruneari zegokion, 

jarrera arradikalak eta ortodoxia independentzizalearekiko atxikimendua 

militantziaren inguruneari zegokion bitartean, baina lehenek bigarrenei helarazitako 

diskurtsoak ortodoxiaren euspena azpimarratzen zuen, pentsamendu lerro bion 

arteko gatazka saihestu guran betiere (Elorza 1978: 431) 

 

Edozelan ere, 1933ko udal hauteskundeek EAJren indar soziala erakutsi zuten 

eta, hartarako, gobernu errepublikarrak ebatzitako lege antiklerikalen kontrako giro 

soziala lagungarri eduki zuen.45 Botoen %60a lortu zuen Bizkaia eta Gipuzkoan, eta 

urte berean konbokatu ziren Korteetarako hauteskundeetan, %9an hobetu zituen 

emaitzak. Baina, giro sozial bera mesedegarri izan zitzaien eskuindar indarrei, 

zeintzuekin, lehenago esan bezala, Autonomia Estatutuaren proiektuaren etorkizuna 

erabat ilundu baitzen. Hortaz, hauteskundeetatik garaile eta, aldi berean, galtzaile 

 
45 Honetaz guztiaz beherago hausnartuko dugu, hezkuntzarekin harreman zuzenean dago eta. Hala 
ere, aipagarria da neurri horien artean, 1932ko Urtarrilean Azañaren gobernuak, jesuiten konpainia 
desegin eta gero, Deustuko Unibertsitatearen egoitza bereganatu zuela eta, horren ondorioz, Bilboko 
unibertsitate publikoa bertan ezartzearen inguruko egokitasunaz eztabaidatzen hasi zela. 
Proposamen haren kontra EAJ agertu zen, eta alde EAE, azken honek geroago atzera egin zuen arren, 
besteak beste, hurbil ikusten zuen Autonomia Estatutuaren arauketaren zain. Dena den, 
nabarmentzekoak dira alderdi politiko honen ahaleginak jite liberal eta laikoa eduki beharko zuen 
Euskal Unibertsitatearen lorpenaren inguruan (ik. de la Granja 1986: 235-236). Estatutuaren aldeko 
jarduera orokorrean bezala, badirudi EAEk ez zuela indar nahikorik eduki hezkuntza ekimen 
praktikorik gauzatzeko, EAJk burutu zituenekin alderatuz, baina lan teoriko eskerga egin zuen 
irakaskuntzaren elebitasuna eta, bereziki, aipatu bezala, Euskal Herriarentzako unibertsitate bat 
erdiesteko bidean.  
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irten zen EAJ, gero eta ageriago baitzegoen autonomiaren gauzapena ezkerrari lotua 

zegoela. Urte batzuk iragan, eta gerra piztu beharko zen hartarako, ordea.  

Baina honetara heldu aurretik, nabarmendu beharrekoa da urte horietan zehar 

EAJ, erakunde diferenteen bitartez, euskal gizartearen sozializazio nazionalistan 

betetzen ari zen zeregina, aurreko urteetako aberrikoek jorratutako bide antzetsutik. 

 

Emakume Abertzale Batza, adibidez, Primo de Riveraren diktaduratik 

deseginik zegoena, berriro hasi zen lanean 1931n, Bilbon. Hiri honetan 520 

partaiderekin hasi zen erakunde hau, lau herrialdeetan zehar 28.500 partaide 

edukitzera heldu zen gerra hastear zegoela. Aurreko esperientzian bezala, 

asistentzia soziala izan zen euren zeregin nagusia, eta honekin batera, ume eta 

gazteen sozializazio politikoa. Hartarako, aisialdia eta pedagogia politikoa elkartu 

zuten folklore taldeetan (poxpolinak, kasu), edo musika, antzerki eta abarreko 

mailetan ere (Elorza 1978: 437). Bilboko Euzko Gaztedia aktibitate horien eredu izan 

zen, eta EAJri -eta ondorioz- EABri, bere dinamismoa kutsatu zien. EAJk, ordainean, 

politika autonomizalean integratu zituen erakunde biak. Kultura jarduera hauek 

irakaskuntza formalera ere bideratu ziren, eta horren ondorioz sortu zen 1932an 

1936ra arte iraungo zuen Euzko Ikastola Batza, Euzko Gaztedia eta Emakume 

Abertzale Batzaren bultzadapean. 
 
 
3.4.2.- Ekimen pribatua hobetsiz: Euzko Ikastola Batza 
 

Euzko Ikastola Batzaren garrantzia ez datza lortu zuen hedapen koantitatiboan 

edota geografikoan. Izan ere, guztira hamabost ikastola ireki ziren, eta -bat izan ezik- 

Bizkaiko herrialdera mugatu ziren. Gainera, iraupen laburreko ekimena izan zen, 

aurretik esan bezala. Irakaskuntzaren hizkuntzaren gainean ere, ez zen esperientzia 

berria. Alde batetik, Auzo Eskolak; eta bestetik, euskaraz -edota euskara- irakasten 

zuten zenbait ikastetxe aritu izanak edota artean ere ari zirenak zeuden; adibidez, 
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Donostiako Koruko Andra Mari eta Bilboko Colon de Larreategikoak. Zerk bereizten 

zuen, bada, Euzko Ikastola Batza (EIB) Auzo Eskoletatik eta ikastetxe apur 

hauetatik?  

 

P. Iztuetak, garaiko hezkuntza ekimenen sailkapena egitean, norberak 

sortutakoak, ekimen instituzionalak eta pribatuak zeudela dio (1993b: 126-127). Ekimen 

pribatu eta norberak sortutako horien artean bereizketa egitean, ikerlari hau, gure 

ustez, azpimarratzen ari da Euzko Ikastola Batzaren barruan zeuden ikastetxeen 

izaera koordinatua, esperientzia isolatu haiek ez zutena. Auzo Eskolek, logikoa 

denez, izaera koordinatua erakusten zuten, baina nazionalismoak denbora luzean 

zehar emaitza preziatutzat jo zituen arren, Euzko Ikastola Batzaren bereizgarri 

nabariena mugimendu nazionalistak zuzen-zuzenean antolatua izana da; hots, ez 

zuen inolako bahe instituzionalik iragan behar izan. Gainera, bai Auzo Eskoletatik, 

eta baita aipatutako ekimen pribatu isolatuetatik ere bereizten zuena helburu 

nazionalistekiko atxikimendu esplizitua izan zen, eta interesgarri deritzogu alde hau 

Auzo Eskolen ekimenarekin erkatzeari.  

 

Dagoeneko, esanik geratu da Auzo Eskolak legitimatzeko diskurtsoak osagai 

nazionalista argiak eduki zituena, eta are gehiago, nazionalismoaren botere 

instituzionalaren bilaketan kokatu behar direna. Baina Auzo Eskolen 

defendatzaileen abiapuntua zen euskaran eta euskal kulturan oinarritutako 

hezkuntzaren zabalkundea, berez, euskal nazioaren mesedean joango zela. EIBren 

kasuan, ordea, argi eta garbi adierazi zen helburua euskal nazionalismoaren 

printzipioei eustea eta zabalkundeari ekitea zela. Gure ustez, zentzu honetan -

bakarrik- ulertu behar da I. Fernandezek esandakoa, alegia, Eusko Ikastola Batza 

eskolaren formulazio nazionalaren hastapena dela (1994a: 24-27). Ikerlari honek 

adierazten duenez, oso urria da esperientzia horri buruzko bibliografia,46 baina 

 
46 Egia esanda, kasik egon ere ez dagoela baiez liteke, han-hemenka topa ditzakegun iruzkin solteak 
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badirudi sekula ere ez zela agertu, Auzo Eskolen kasuan ez bezala, estatuak betetzen 

ez zuen hezkuntza zeregin ezari buruzko kexurik. Bestela esanda, aztertzen ari garen 

hezkuntza ekimen honek ez zion onartzen estatuari irakaskuntza antolatzeko 

oinarrizko eskubidea -eta obligazioa- eta ez zen aritu, beraz, hari erantzukizunik 

eskatzen. Abiapuntua oso bestelakoa izan zen, eta horregatik esan daiteke eskola 

hauek batik bat nazionalismoaren hedapenerako tresna izan zirela. Zabaletak eta 

Dávilak adierazitakoaren ildotik, EIBk izaera nazionala eduki behar zuen eskola baten 

eraikuntzaren erreibindikazioari erantzun zion (1990: 28); hau da, beste arlo 

batzuetan nazionalismoa garatzen ari zen lanaren osagarri moduan. Aurreko 

puntuan adierazi dugu zeintzuk ziren lan hura bideratzen zuten egoera eta 

pentsamendu nazionalistak. Horrez gain, EIBren sorreraren ulermenerako, 

funtsezkoa da garaiko Euskal Herriko hezkuntzaren egoerari eta garatu zen 

gatazkari begiratu bat ematea, zenbait gako eskaintzen digute eta.  

 

1930etik aurrera, eskola mota ugari nabaritzen zen Hego Euskal Herrian, 

euskararen defentsan edota nazionalismoaren eraginpean zeuden aipatutako 

hezkuntza ekimenez aparte, eskola publikoak (estatuarenak eta udalenak) eta 

ordena erlijiosoen ikastetxe kopuru handia -batez ere katolikoak- zeuden eta.47 

Espainiar estatuko hezkuntza sistemaren jatorri eta garapenaz hausnartzean (ik. 

2.3.2.2), esanik utzi dugu 1931ko Konstituzioan argi eta garbi adierazi zela oinarrizko 

hezkuntza bermatzea estatuaren zeregina zela, ekimen pribatu erlijiosoak 

errespetatzen ziren arren, helburu partidistarik ez zutela frogatuz gero. Hala ere, 

Eliza katolikoa ez zen aurreko urteetan bezain eroso sentitzen, zeren erregimen 

errepublikarrak politika sendo bati ekin zion eskola publikoetan laizismoa 

ezartzeko, eta erlijioaren irakaskuntzaren ordura arteko derrigortasuna baliorik gabe 

utzi zuen. Hura zela eta, egundoko eztabaida soziala piztu zen erlijioak hezkuntzan 

 
izan ezik.  
47 Irakaskuntza pribatuaren hedapenari buruz, ikus Dávila 1995a: 122 eta hur. 
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bete behar zuen paperaz. Konstituzioa ebatzi ostean, adibidez, espainiar 

Apezpikutzak katoliko ez ziren eskoletara ez joateko deialdia egin zuen.  

 

Gehiengo katoliko nabaria zeukan euskal gizartera etorrita, neurri antiklerikal 

hauek guztiz gaitzetsiak izan ziren, eta kontrako erreakzio asko sorrarazi zuten. 

Abertzaleek ere bat egin zuten egonezin hartan,48 eta ordezkari instituzional 

nazionalistak, hortaz, eskuinarekin aliatu ziren Madrileko Korteetan irakaskuntza 

askatasuna eta estatuaren zeregin subsidiarioa defendatzeko. Jarrera hark eskola laiko 

eta bakarra49 gartsuki aldarrikatzen zuen ezkertiar gehiengoarekin egin zuen topo, 

ordea. Estatuaren gero eta kontrol estuagoaren pean zeuden Auzo Eskolei ere erantsi 

zitzaizkien neurri laikoak, eta euskal nazionalismoak gogor kritikatu zituen, estatu 

eskola ez zirela esanez, eta beraz, Konstituzioaren aginduak ez zuela bertan eraginik 

eduki behar argudiatuz.50 Hain zuzen ere, historialariak bat datoz baieztean II. 

Errepublikaren laizismo politika hau izan zela nazionalismoari estrategia berri bat 

plantearazi zion pizgarri nagusia, Auzo Eskolen jatorrizko izaeraren endekatze 

prozesuari -bereziki hizkuntza mailan- laizismoa gehitu behar izan baitzitzaion.  

 

Laizismoaren arazoarekin batera, hizkuntzarena ere izaten da aipatua EIBren 

sorreraz berba egitean. II. Errepublikaren garaian, euskal nazionalismoa baikor 

samar agertzen zen euskararen auzian gobernuaren aldetik etor zitekeen balizko 

konponbideaz, eta hala islaturik geratu zen bultzatu ziren Autonomia Estatutu 

 
48 Egonezina honela interpretatzen du I. Fernandezek: "Arrazoiak, euskal jendearen sinismen 
erlijiosoetan aparte, hemengo Elizak 31.eko Lizarrako Estatutoari eman zion laguntzan edota Euskal 
Herrian Elizak ez zuela Estatuan zuen posizio sozioekonomikoan eta herriarekiko komunikazioan 
oinarritu daitezke." (1994a: 24).  
49 Eskola bakarra kontzeptuari zenbait esangura eman ohi zaizkio. Normalean -baina ez beti- 
estatuaren joera interbentzionista gaitzetsi, eta euskal gizartean garatutako eredu propiorako 
eskubidea defendatu guran erabiltzen du euskal nazionalismoak kontzeptu hau. Baina, stricto sensu, 
eskola bakarraz hitz egiten denean sozialismoaren hezkuntza pentsakeraren testuinguruan kokatu 
behar da. Honen funtsa, labur esanda, irakaskuntzaren izaera bateratua eta mailakatu gabearen 
aldarrikapena da. Azken honetaz ikus Ruiz Berrio 1976. 
50 Ikus E. Landetaren adierazpenak in Arrien 1987: 148. 
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proiektuetan -gero eta era bigunago batez, haatik.51 Lizarrako Estatutuan, lehenik, 

zeinaren 16. artikuluak euskarari, hizkuntza nazional ezaugarritu eta gero, izaera 

ofiziala eman baitzion gaztelaniarekin batera. Irakaskuntzaren hizkuntza bitartekoa 

ezartzean, zona euskaldun eta erdaldunetan banatu zuen lurraldea, eta banaketa 

hari eutsiz ezarri zen irakaskuntza zein hizkuntzatan eman behar zen. Gainera, 15. 

artikuluan subiranotasun osoa onartu zitzaien euskal instituzioei (diputazioei) 

irakaskuntza antolatzeko orduan. Gorago azaldu den bezala, proiektu hau, nafar 

udalen desbinkulazioaren ostean, Konstituzioak ezarritakora moldatu behar izan 

zen. Nazionalismo katalanaren presioaren kariaz, gobernu zentralak ebatzi zuen 

hezkuntza arloko lehen dekretuak, 1931ko Apirilean, Kataluniako eskoletako 

elebitasuna arautzea eduki zuen helburu eta, haren bidez, gainerako hizkuntza 

minoritarioen ekinbideari nolabaiteko zirrikitua zabaldu zitzaien. 1931ko Abenduko 

Konstituzioaren 50. artikuluak, horrela, ahalmena ematen zien lurralde autonomoei, 

euren estatutuen eskumenak kontuan harturik, irakaskuntza hizkuntza propioan 

antola zezaten, gaztelaniaren derrigorrezko erabileratik abiatzen zen arren. 

Madrilera aurkeztu zen hurrengo Autonomia Estatutu proiektuak euskara 

euskaldunen jatorrizko hizkuntzatzat jotzen zuen eta, aurreko hizkuntzaren 

araberako zonifikazioa alboratuz, diputazioen pean jartzen zuen irakaskuntzaren 

hizkuntza ezartzeko ahalmena. Euskal Herriari onartzen zitzaion, halaber, 

irakaskuntza antolatzeko eskumena, betiere Konstituzioak ezarritako mugen 

barruan. Arlo honetan euskal nazionalismoak jarrita zituen espektatibak, haatik, 

faltsu suertatu ziren, ezinezkoa izan baitzen erregimen errepublikarrak iraun zuen 

bitartean Autonomia Estatuturik lortzea, gorago ikusi bezala.  

 

 
51 II. Errepublikako Autonomia Estatutu proiektuetan euskarak eta irakaskuntzaren kudeantzak jaso 
zuten trataerari buruz, ikus Sagüés 1976. 
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Hortaz, euskararen defentsa eta laikotasunaren aurkako jarrera izan ziren 

Euzko Ikastola Batzaren lanaren bereizgarri, honako adierazpenean argiro azaltzen 

denez: 

 
"... la enseñanza que en nuestras escuelas se imparte a los niños, es íntegramente vasca 
e integramente cristiana, atendiendo preponderantemente a la labor educativa de 
formación espiritual (...), entendiéndose de acuerdo con el principio de libertad de 
enseñanza que la educación religiosa, moral, privada, pública e intelectual, es función 
propia de la familia y no del Poder público." 52 

 

Funtsezkoa da ohartaraztea alde bi hauekin batera agertu zen hezkuntza 

ekimen pribatuaren onespen argiaz. Ildo honetatik, euskarak edota erlijioak, banan-

banan edo elkarrekin -baina besterik gabe- aintzat harturik, ez digute azaltzen 

hezkuntza jarduera hura bere osotasunean. Hizkuntzari dagokionez, adibidez, 

Euzko Ikastola Batzaren bultzatzaileentzat ez zen nahikoa euskara edo euskaraz 

irakastea. Izan ere, hizkuntzaren auziak garrantzirik eduki zuen arren, proposatzen 

zen hizkuntza eredua elebitasuna izan zen, ama hizkuntzatik abiatuz, Auzo 

Eskoletan bezalaxe. Beste alde batetik, erlijioari buruz, zegoen eskaintza pribatu 

erlijioso zabala balia zezakeen, eta ez zuen egin. Egia da eskola katolikoetan 

euskararen egoera ez zela egon zitekeen hobea, eta Elizaren hezkuntza ekimenak ez 

zirela oso euskarazaleak; beraz, ez diogu garrantzirik kendu nahi azalpen horri, 

baina kontuan hartu behar da euskal apaizgoa euskal berpizkundearen protagonista 

nagusitzat jotzen zutela orduko mugimendu nazionalistaren zenbait sektorek (ik. 

Solano Agirre 1934: 208). Azaleratu gura duguna da, Eusko Ikastola Batza zertan 

zetzan ulertzeko, orduko nazionalismoaren jokaera ulertu behar dela, ezen, lehen ere 

esan dugunez, nazionalismoaren estrategia aldaketa nabari baten aurrean gaude. 

 

Honen harira diosku I. Fernandezek EIB Euskal Herria nazio bat delako ideiari 

estuki loturik garatu zela, Auzo Eskolak ez bezala; eta ideia hau aurreko Aberrikoen 

 
52 Euzko-Gaztedija: Memoria, 1933, Bilbao, 7. or.; aipatua in Elorza 1978: 438. 
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-eta, batik bat, Elias Gallastegiren- pentsakeran kokatu behar dela (1994a: 24). 

Besterik uste du, aldiz, G. Arrienek. Esate baterako, Villalonga EIBren sortzaileetako 

bat eta Gallastegiren lagun minak Eleizaldek eta Landetak taxututako hezkuntza 

pentsakeraren ildo berari jarraitu ziola dio, hau da, estatuaren hezkuntza zeregina 

hutsal bihurrazi gurari (Arrien 1984: 44). Ikerlari bi hauek, hortaz, pentsamolde 

abertzale ezberdinekiko harremanetan jartzen dituzte EIBren ikastolak. Gure iritziz, 

ez da zuzena Auzo Eskolak nazio proiektu batetik kanpo ulertzea, maiz azaldu 

dugun bezala, baina litekeena da EIBk aurreko mugimendu nazionalistak oro har 

garatutako hezkuntzari buruzko kezken eragina jaso izana. Hala ere, zalantzagarri 

deritzogu ekimen hau Eleizalde eta Landetaren hezkuntza pentsakeraren lerro 

beretsuan jartzeari, eten argi samarra somatzen baita Auzo Eskolak sustatu zituzten 

abertzaleen ideiekin erkatuz gero. Hortaz, zuzenago dirudi, Fernandezek 

adierazitako ildotik joanda, EIBren sorrera nazionalismoak hartu zuen jite berrian -

alegia, gizartean zehar ideia abertzaleen zabalkundeari ekin beharrean- eta zeregin 

honetan Euzko Gaztediak eta Emakume Abertzale Batza erakundeek eskuratu zuten 

protagonismoaren testuinguruan jartzea. Era hartara, lehen aipatu dugun euskal 

izaera osoa eta bere gauzapen zehatzari begiratzen badiogu, sozializazio nazionalista 

sustatzeko helburu nabarmena zuela esan daiteke:  
 
 
"II. La enseñanza será integramente vasca, entendiendo únicamente por tal aquella 
que resulte del cultivo y ejemplaridad de las particularidades o valores naturales del 
pueblo vasco, y que tenga por fín, el mantenimiento de la integridad y 
perfeccionamiento de su personalidad.  
III. La designación de 'vasca' en la educación, no ha de ser un término ambiguo 
susceptible de interpretaciones, ni tiene justificación, sino como la concreción del ideal 
nacional. No basta, por consiguiente, la enseñanza del idioma, de la geografía, etc., para 
considerarla como enseñanza vasca, sino que es preciso hacer de todas y cada una de sus 
actividades docentes o instrucción un medio enderezado al logro de las aspiraciones 
señaladas en el punto anterior." 53 

 

 
53 E.I.B. (1933): Informe de la gestión del primer ejercicio presentado por las Junta de Gobierno del Euzko 
Ikastola Batza.1932-33. Argitaratu gabeko dokumentua, aipatua in Fernandez 1994a: 26. 
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Estatutuaren aldeko mugimenduaren barruan kokatzen ditu eskola hauek P. 

Iztuetak (1993b: 127), eta ukaezina da garaiko giro abertzalea borroka honek zeharo 

kutsatua zegoela. Horrez gain, alderdi nazionalistaren disziplinatik kanpo zeuden 

kultura erakundeek euskara eta euskal kulturaren alde eragindako giroa lagungarri 

eduki zuten. Azken hauen artean Euskaltzaleak eta Yakintza aldizkariak nabarmendu 

ziren, euskararen hedapen koantitatibo lanari ekin baitzioten. Hala, Aitzolen 

zuzendaritzapean zegoen Euskaltzaleak, konkretuki, estatututik etor zitezkeen 

euskararen arloko hezkuntza eskumenak aurreikusiz, 1931n bildu zen 500 irakasleen 

arteko bilkuraren eragile nagusia izan zen. Aitzolentzat, euskararen salbazioa 

ekinbide politikoaren bitartez landu behar zen eta, konkretuki, Estatutuaren eskutik 

etorriko zela uste zuen. Bestalde, Yakintzak, Ariztimuño buru zuela, formalki, 

apolitikotzat definitzen zuen bere burua, baina bai bata eta bai bestea tresna osagarri 

garrantzitsuak izan ziren. II. Errepublikan zehar EAJren jarduerarako.54 Hortaz, giro 

sozio-kulturala eta politikoak baldintza ezin hobeak eskaintzen zituen, eta, halako 

ekimen bati zegozkion zailtasunak eskergak ziren arren, Euzko Ikastola Batza 

eratzeko erabakia hartu zenean, diosku G. Arrienek, nazionalismoak laguntza 

materiala zein morala eskuratuko zituelako itxaropena zuen (Arrien 1984: 24).  

 

Baina, hezkuntza eta kultura arloaz gain, sozializazio nazionalista gizarte 

esparru anitzetan bultzatzen ari ziren erakunde abertzaleen jarrera 

independentzizaleen testuinguruan ere kokatu behar dira eskola hauek. Gorago esan 

bezala, EAJren jokaeran praktika posibilista eta jarrera arradikalak elkarrekin bizi 

ziren, eta azken hauek indar sozial eskerga eskuratua zuten. Bestela esanda, A. 

Elorzak deituriko militantziaren ingurunea delakoari zegokion ekimen honen aldeko 

bultzada nagusia, nahiz eta hartarako alderdiaren babes esplizitua eduki zuen.55 

 
54 Kultura erakunde bi hauen azterketarako, ikus Elorza 1978: 315 eta hur. 
55 G. Arrienek dio EAJk bat egin zuela EIBren planteamendu programatiko guztiekin, ondoko aipuan 
ikus daitekeenez; "El Partido Nacionalista Vasco no ha podido callar ante esta nueva negación 
(religiosa) que completa la de su nacionalidad y que enfrenta a la enseñanza española con la totalidad 
de nuestro lema. Y acaso sea la mayor y más pura de sus glorias el apoyo eficaz concedido a una 
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Hain zuzen ere, izaera partidista zutelakoan, eta udalen eta Diputazioaren 

laguntzarik lortu ez zutenez, pribatu izateaz gain, ordaindu beharrekoak ere izan 

ziren EIBren ikastolak eta, beraz, sektore nazionalisten seme-alabak baino ez ziren 

inguratu bertara.  

 

Euzko Ikastola Batzak euskal nazionalismoaren estrategiaren aldaketa 

erakusten digu, zeina hezkuntza ardura arlo publikotik arlo pribaturako 

iraganbidean islatzen baita. Aldaketa horren lagungarri gizarte aldaera asko izan 

ziren, esan dugun legez, baina EIBren sorreraren zergatiak, funtsean, arrazoi 

politikoetan bilatu behar direla dioskue Zabaletak eta Dávilak (1990: 29). Arrazoi 

horien artean, gure ustez, erabakigarritzat jo behar dira mugimendu nazionalistaren 

zenbait erakundek zuten indar mobilizatzailea eta beraietan nagusitzen zen jarrera 

independentzizalea, sabindar pentsamenduan lerratua, autonomiaren bidea guztiz 

gaitzesten ez zuten arren. Alderdiaren aparatua bide horren alde su eta gar aritzen 

zen bitartean, gizartean -I. Beobidek (1993) mugimendu eta instituzioaren artean 

egindako sailkapenari jarraituz- mugimendua zen urte haietan atxikimendua lortzen 

zuena eta, nolabait esatearren, nazionalismoaren protagonista bezala agertzen zena, 

instituzioaren kaltean. Testuinguru horretan, gure iritziz, ulergarri bihurtzen da 

ekimen pribatua hobetsi, eta Auzo Eskolek islatzen zuten ekimen publikoa gutxietsi 

izana.  

 

EIBko ikastolek, 1936ra baino jardun ez arren, 60ko hamarkadan indar eskerga 

hartu zuen ikastolaren hazia landatuta utzi zutela esan liteke. Aurretik iragarri 

bezala, II. Errepublikan zehar egon ziren aurkamendu sozial eta politikoak gerra 

zibila eragin zuten, eta hartatik, urte askotako diktadura ezarri zen. Aldaketa sozial 

 
entidad de la que se siente orgulloso a justísimo título: Euzko-Ikastola-Batza.", Euzkadi, 1934/II/25; 
jasoa in Arrien 1984: 36. 
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eta politiko itzelak eta nazionalismo eraberrituak taxututako eremuan garatuko da 

ikastola.  
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3.5.- FRANKISMOA: ESPAZIO PUBLIKOAREN ITXIERA 

 

1936ko Uztailean, gerra piztu zenean, euskal nazionalismoa mesfidati agertzen 

zen ezker errepublikarrarenganako. Mesfidantza horretarako zio bat aurreko 

urteetan autonomia estatutu proiektuen inguruan erakutsitako jarrera oztopatzailea 

zen, baina kontuan hartzekoak dira ere tartean zeuden desadostasun ideologiko 

eskergak. Ez da ahantzi behar, kasu, arazo erlijiosoak erabat garraztu zuela giro 

politikoa II. Errepublikan zehar. Gainera, Yagi-Yagi aldizkariaren inguruko sektorea 

gerran parte hartzearen kontra agertu zen lehenengo momentuan, gatazka hartan 

euskal nazionalismoaren interesak islatzen ez zirelakoan. Hala ere, gertaerek EAJ eta 

Frente Popularraren elkarlana bultzatu zuten, eta laster konbentzitu ziren biak 

harremanen onuragarritasunaz. Batetik, Irujo gobernu zentraleko ministro 

izendatzean, Errepublikak nazionalismoaren atxikimendua ziurtatu zuen, eta, 

gainera, estatuan zein nazioarte mailan leporatzen zitzaion kutsu komunista 

bigundu ahal izan zuen. EAJrentzat, bestetik, gero eta argiago geratzen ari zen 

egoera berri hartan Estatutuaren garapena Errepublikari loturik zegoela, eta beronen 

alde jotzea bere helburu gutiziatu zen Estatutuaren mesederako izango zela. Hortaz, 

lankidetza onartuz, 1936ko Urrian Autonomia Estatutua onetsi zen Madrileko 

Korteetan, eta berehala osatu zen lehenengo Euzko Gobernua. Kontzentraziokoa 

izan zen, indar politiko guztiek eduki baitzuten ordezkaritza, anarkistek izan ezik, 

baina EAJren nagusitasun nabariarekin eta J. A. Agirre lehendakari zelarik. 

 

Gerraren garaipenaren ondorioz Francoren erregimenak ezarri zuen antolaketa 

politiko berriak industria eta finantza munduko burgesiaren sustapena eduki zuen. 

Burgesiarenaz gain, Elizaren hierarkiaren babesa ere lortu zuen frankismoak, halako 

moldez non, tradizionalismoarekin batera, katolizismoa eta espainiar nazionalismoa 

izan baitziren garaileen ideologiaren zutabe nagusiak. Espainiar nazionalismoa 

hasiera-hasieratik nabarmendu zen euskal gizarteari zegokionez, ebatzi zen lehen 
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dekretua Kontzertu Ekonomikoak indargabetzeko izan zen eta. Horrela, lehen 

urteotan, erregimen frankistak ez zuen euskal herritarren onespena jasotzeko 

inolako saiorik egin; aitzitik, gerra kode bat aplikatuz, Bizkaia eta Gipuzkoa 

probintzia traidoretzat jo zituen aipatu dekretuan. Dena den, eta Pérez-Agotek 

dioenez, edozein erregimen politikoren kasuan legez, frankismoak ere ezinbesteko 

zuen biziraupenerako zilegitasuna topatzea, eta berau irizpide erlijiosoetan sustatu 

behar izan zuen, orduko espainiar unibertso sinbolikoa erlijiosoa baitzen (1984: 78). 

 

Frankismoak oztopo gehitu bat aurkitu zuen euskal gizartean, ez baitzuen 

eduki bere alde estatu mailan zeukan estalki erlijiosoa. Batetik, neurri handi batez, 

bertako apaizgo katolikoa, bereziki Bizkaia eta Gipuzkoakoa, nazionalismoaren 

aldekoa zelako; eta bestetik, euskal nazionalismoak, baita Euzko Gobernuak ere, jite 

katoliko argia zeukatelako. Euskal nazionalismoa izan zen, beraz, legitimitate 

erlijioso zein politikorako traba nagusia eta, hain zuzen ere, erregimenaren 

jardueraren funtsezko elementu bat haren kontrako borroka bihurtu zen. Hartara, 

euskal nazioaren berezkotasuna iradoki zezaketen edozein sinbolo edota adierazpen 

zurrunki debekatuak eta beren erabilera zigortuak izan ziren. Euskara bizitza 

publikotik desagertu zen eta, berarekin batera, gainerako osagai guztiak: folklorea, 

sinbolo politikoak, eta abar. Gerraren galerak, gainera, errepresio bortitza ekarri zien 

mugimendu nazionalistari eta indar politiko zein sindikatu ezkertiarrei; era 

horretara, A. Gurrutxagaren esanetan, lau herrialdeetako biztanleen %70ak nozitu 

zuen mota bateko edo besteko zigorrik: hilketa, tortura, gartzela, erbestea, lan 

egoztea, isunak... (Gurruchaga 1985: 169-172). 

Gerra bukatu osteko lehenengo urteetan, erbestean zegoen EAJren 

aintzindaritzapeko Euzko Gobernua izan zen Francoren kontrako oposizio 

politikoaren protagonismoa eraman zuena.56 Nazionalismoak erabateko lehentasuna 

 
56 Denboraldi honetako gorabehera politiko eta ekonomikoen azterketarako, ikus González 
Portilla/Garmendia 1988; eta Beltza 1977.  
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eman zion nazioarte mailako politikari eta, gerran bezala, Estatutuaren 

berreskurapenak bideratu zuen haren jardun osoa. Hasieran, II. Mundu Gerraren 

testuinguruan, Espainia ere gerran sartuko zela uste izan zuen, eta aliatuen 

garaipenak europar nazio-estatuen birregituraketa ekarriko zuelako 

konbentzimenduak eraginda aritu zen. Hala ere, okertu egin zen analisian, Francok 

ez baitzuen Espainia gerran sartu eta, bestalde, potentzia garaileek ez baitzuten 

mapa politikoan aldaketarik egiteko gogorik erakutsi. Gerra amaituta, beraz, jokaera 

aldatu beharra zegoen, eta zeregin guztiak Francoren erregimenak sinesgarritasun 

demokratikorik lor ez zezan helburura bideratu ziren, hartarako, Estatu Batuen 

papera erabakigarritzat jo izan zelarik. Ordutik aurrera Errepublikaren zilegitasuna 

izango zen erbestean eramandako politikaren hari eroalea, eta nazionalismoak 

aurretik erakutsi zuen harekiko epeltasuna erabat alboraturik geratu zen. Marko 

horretan sinatu zen, 1945ean, Baionako Ituna, indar nazionalista, errepublikar, 

sozialista eta komunisten artekoa, eta haren eraginez birregokitu ere, 1946an, 

erbesteko Euzko Gobernua, berriro ere Agirreren lehendakaritzapean. 

 

Hego Euskal Herriko gizartean, bitartean, aktibitate politiko urria zen ezaugarri 

nabariena, eta egon zitekeen apurra nazioarteko jarduna indartzeko erabili zuen 

nazionalismoak. Koordenada hauetan kokatu behar da 1947an sindikatuek 

konbokaturiko greba orokorra, frankismoaren kontrako aurkaritza zabal baten lehen 

adierazpena. Herri xehea pairatzen ari zen bizi eta lan baldintzen txartzeak ez zuen 

publikoki adierazteko inolako tresnarik, sindikatuak debekaturik baitzeuden. Greba 

hura, beraz, biztanleriaren egonezin politikoa azalarazteaz gain, egoera 

ekonomikoaren endekatze nabarmenaren ondorio ere izan zen. Mobilizazioak ez 

zuen ezein lorpenik ekarri barruko egoerari begira, baina erbesteko ordezkaritza 

politikoarentzat -grebarako deialdiarekin bat egin zuena- baliagarri izan zen 

nazioarteko komunitatearen aurrean zeukan babes soziala erakusteko eta 
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zilegitasuna irabazteko. Ildo horri irmoki eutsi zion nazionalismoak, zeina guztiz 

baikor agertzen baitzen esparru horretan lor zitezkeen emaitzez.  

 

1950eko hamarkadaren hasieran, nazioarteko eremu politikoa Gerra Hotza 

delakoan murgildu zen bete-betean, eta diskurtso nazionalistak ere 

antikomunismoaren eragina jaso zuen. Eta diskurtsoan ez ezik, jarduera politikoan 

ere nabaritu zen, halako moldez non, bereziki PSOEren presioa zela medio, Alderdi 

Komunista egotzia izan baitzen Euzko Gobernutik. Errepublikaren balizko 

legitimitatea bigarren mailara iragan zen, eta demokrazia berreskuratzeko 

ahaleginarekin bat egingo zuten indar politikoen arteko batasuna -karlistak eta 

monarkikoak barne- bultzatzen hasi zen. Erbesteko ordezkaritza politikoaren 

aktibitate eskergak, alabaina, ezin izan zituen ekidin Estatu Batuak eta Espainiaren 

artean 1952an sinatu zen akordioa, ezta 1955ean Espainia Nazio Batuen 

Erakundearen egituran ametitua izatea ere.  

 

Nazionalismoaren esperantzak ilunduz zihoazen frankismoak nazioarteko 

onespena eskuratzen zuen heinean. Hala ere, EAJren ildo politikoaren porrotak ez 

zuen aldaketa nabarmenik ekarri barne egoerari begira; are gehiago, Beltzaren 

arabera, alderdi horrek ez zuen frankismoaren kontrako mobilizaziorik bultzatu, 

eduki zezakeen kutsu iraultzaile eta sozialistaren beldurrez, eta, ondorioz, 

erresistentzia bera desagertzea hobetsi zuen (1977: 76). Horren baieztapen biribilik 

egin gabe ere, dudaezina da EAJren estrategia edozein jarkiera mota bere ildoaren 

menpe ipintzea izan zela. Hala ere, euskal gizartean gertatzen ari ziren aldaketa 

ekonomiko, sozial eta kulturalak testuinguru berria taxutzen ari ziren, baita 

erregimenaren kontrako erantzun berriak garatu ere, eta alderdi nazionalista 

ezgauza izan zen higidura hauek bideratzeko, eta, apurka-apurka, protagonismoa 

galduz joan zen.  

 



296 Euskal nazionalismoa eta hezkuntza publikoa: ikastolen publifikazioa 
 
 
 

Lehen protestak langileriaren eskutik etorri ziren, eta ekonomia arloan 

egondako aldaketetan kokatu behar dira. Izan ere, zentralismo ekonomikoari utzi 

gabe, erregimen frankista eredu autarkikoa alboratu, eta nazioarteko merkatal 

itunak sinatzen hasi zen. Produkzioa ugaldu egin zen, baina soldatak, gobernu 

arauketaren arabera ezarrita zeudenez, eta prezioen igoerara moldatzen ez zirenez, 

zona industrializatuetako lehen grebak eragin zituzten. Haiekin batera, sindikatu 

ezkertiarren birrantolaketa eta ondorengo neurri errepresiboak etorri ziren (Beltza 

1977: 88 eta hur.).  

 

Estatu Batuei esker lortutako laguntza ekonomikoak zirela medio, eta neurri 

babesleen eskutik, itzelezko metaketa kapitalista gertatu zen 50 eta 60ko 

hamarkadetan zehar, eta ondorioz, bigarren industrializazioa deritzona gauzatu zen. 

Hazkunde ekonomiko arinak miseria gorrian bizi zen estatu mailako inmigrazioa 

eragin zuen, eta horrekin batera, Hegoaldeko lau herrialdeetako nekazal 

inguruetako biztanleak industriaguneetara hurbiltzea, eskaintzen ziren lan aukera 

berrien bila. Honek guztiak zera ekarri zuen: batetik, populazioaren bat-bateko 

hazkunde garrantzitsua eta, ondorioz, urbanizazio prozesu kaotiko eta planifikatu 

gabearen gauzapena. Industrializazio eta urbanizazioaren oldarraz gain, 

inmigrazioaren fenomenoa jo daiteke, hain zuzen ere, taxutzen ari zen gizarte 

berriaren ezaugarri nabarmentzat, hamarkada askotan zehar nazionalismoaren 

hausnarketaren gai nagusi bat izango baitzen.  

 

Inmigranteen etorrera ez zen fenomeno berria, jakina denez, baina horren 

denbora laburrean eta kopuru handian gauzatzea sekula ezagutu gabeko gertakari 

bat zen. Horrela, gerra eta gerraosteko lehen hamar urteetako parentesia salbu, 

1910etik aurrera populazioaren hazkundeari zegokion inmigrazio tasa %8a izan zen, 

baina 1950etik 1960ra arteko urteetan, biztanle berrien %40a euskal lurraldetik 

kanpotik etorria zen (Beltza 1977: 87). Hain izan zen indartsu mugimendu hau non, 
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Hegoaldeko lau herrialdeetako egungo herritarren laurden bat urte hauetako etorkin 

edo etorkinen seme-alaba baita (Gurruchaga 1985: 216). Gehienak Gaztela, 

Extremadura eta Galiziatik heldu ziren, eta industrializazio eredu ezberdinen 

arabera kokatu ziren. Bizkaia izan zen etorkin gehien hartu zuena, eta batez ere, 

egun Bilbo Handia deritzona osatzen duten udaletan kokatu ziren, herrialde honek 

erakutsitako industria kontzentrazio ereduari jarraituz. Gipuzkoakoa, berriz, 

fenomeno sakabanatuagoa izan zen, kasu honetan enpresa ertain eta txiki ugariren 

eskutik gauzatu baitzen industrializazio prozesua. Araban, beste alde batetik, 50eko 

hamarkadan jar daitezke industrializazioaren hastapenak, eta ondorengo etorkin 

etorrera 60ko hamarkadan gertatu zen, hiriburuan kontzentraturik gehienbat. 

Nafarroan, aldiz, industrializazioa 60ko hamarkadan hasi zen gauzatzen, eta 

inmigrazioa 70eko hamarkadari dagokiola esan daiteke, eta bere finkapenak Araba 

eta Gipuzkoaren arteko erdibideko ereduari jarraitu zion.57 

Gaingiroki deskribatu dugun industrializazio prozesuarekin batera zetorren 

inmigrazioak, ezinbestean, aldaketak zekarzkion egoera linguistikoari. Etorkinok 

gaztelania nagusiki erabiltzen zen hiri inguruneetan finkatu ziren arren, hizkuntza 

honen erabilera-espazioen hazkundea eragin zuten eta, horrez gain, barne migrazio 

euskalduna zona hauetara ere etortzen zenez, ahuldu egin zen euskararen sustapen 

soziala. Espazioari begira, hortaz, gero eta nabariago soslaituko dira hizkuntza 

nagusitasun ezberdineko zonak: industrializatu eta urbanizatutakoetan, euskararen 

presentzia galdu eta mugatuz zihoan; eta nekazal inguruneetan, harreman pribatu 

edota erlijiosoetara zokoratuz zihoan gehienbat (Tejerina 1992: 118). Euskararen 

erabileraren galera prozesua areagotu egin zen, baina ordainean, euskal hizkuntzak 

nozitu zuen jazarpen politikoak aurretiko balio sinbolikoaren sakontzea ekarri zuen; 

alegia, funtzionalki garrantzia galdu zuen arren, politikoki irabazi egin zuen, halako 

 
57 Frankismoaren garaiko inmigrazioari buruzko datuak, hazkunde demografiko eta industrialarekin 
harremanetan, topa daitezke in Gurruchaga 1985: 211 eta hur. Inmigrazioaren egungo errealitatea da, 
beste alde batetik, X. Aierdiren idazlanaren aztergaia. Bertan, besteak beste, etorkinen jatorrizko eta 
finkatu zireneko zonen azterketa enpiriko exhaustiboa aurki daiteke, baina EAEko lurraldea baino ez 
hartzearen gabeziarekin. Ikus Aierdi 1993: 167 eta hur. 
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moldez non, ordutik aurrera, nazionalismoak egindako nazio identitatearen 

definizioan funtsezko osagai bilakatu baitzen (Pérez-Agote 1984: 90). Testuinguru 

hartan, euskararen bermean berebiziko papera jokatzea egokitu zitzaion Elizari. 

Haren magalean azaldu ziren, 50eko hamarkadaren erdialdetik aurrera, euskarazko 

zenbait argitarapen; Egan, Anaitasuna eta Jakin aldizkariak, kasu. Erbestean zeuden 

zenbait euskal idazle Euskal Herrira itzultzen hasi ziren, eta bertako euskarazko 

liburuen produkzioa biderkatu egin zen.58 Horrela, modu apalean eta hamaika 

trabarekin ere, euskara adierazpen publikoa eskuratzen hasi zen, eta arlo politikoan 

ezin gauza zitezkeen ahalegin asko eremu kulturalera bideratu ziren. Jardun 

kultural horrez gain, Eliza katolikoa -eta honen barruan, bereziki apaizgo xehearen 

ekimenei esker- kontzientzia nazionalistaren gordailu bilakatu zen. 

Nazionalismoaren ekimen xumeak seminario, parrokien egoitza, gizarte 

benefizientzia erakunde, aisia talde, eta abarreko eliza egituretan babestu ziren, eta, 

denbora pasatu ahala, gero eta proiekzio sozial zabalagoa eduki zuten.  

 

Hortaz, A. Gurrutxagari jarraituz, espazio publikoaren itxiera izan zen 

frankismoaren bereizgarrietako bat, eta hartatik egotzia izan zen euskal 

identitatearen oroigarri izan zitekeen guztia, batez ere lehen urteetan, erregimena 

liberalizatzen hasi aurretik, alegia. Kontzientzia nazionalistaren biziraupena, horrela, 

familia, lagun talde eta Elizaren mugen barruan bermatu zen, ezinezkoa baitzitzaion 

arlo pribatu edota erlijiosotik harago zihoan ezein eremutan birproduzitzea. Esparru 

publikoa ezin sartuzko eremu bilakatu zen, ez baitzen esparru ofizialetik 

ezberdintzen (Gurruchaga 1985: 129 eta hur.). Arlo publikotik egotzia izanak, aldi 

berean, euskara, nazionalismoa, eta sentimentu antifrankistaren arteko elkarketa 

ahalbidetu zuen, halako moldez non zail suertatu baitzen hiru osagai hauen arteko 

bereizketa argirik egitea. Izan ere, familia kontzientzia nazionalistaren birprodukzio 

lekua zela esan dugun arren, gero eta distantzia handiagoa somatuko da belaunaldi 

 
58 50 eta 60ko hamarkadetako berpizte kulturalari buruz, ikus Torrealday 1977: 308 eta hur. 



Euskal nazionalismoa eta hezkuntza: eskari deszentralizatzaileetatik ikastolara 299 
 
 
 
berriaren eta gurasoen artean; eta, bestetik, familiak ez zuen eskaintzen ezein 

motatako jardunerako aukerarik, euskararen erabilera izan ezik. Kezka politikoak, 

hortaz, auzo eta herrietako harremanen mundura zokoratzen ziren, eta mundu 

honek zeukan adierazpide publiko bakarra Eliza zen. Bertan batu ziren goian 

aipaturiko hiru osagai antifrankistak, eta bere inguruan eratutako mota askotako 

taldeen bitartez hasi ziren belaunaldi gazteak politizatzen. Hala ere, Pérez-Agoteren 

esanetan, jarduera sozializatzaile hura ez zen gauzatu euskara edota 

nazionalismoaren inguruan soilik, gizarte mailako gogoeta zabala ere ahalbidetu 

baitzen (1984: 105). Elizak beharrezko estalkia eman zion, bada, gazteen 

politizazioari, baina zeregin hura ez zen bete hierarkia katoliko eta apaizgo 

arruntaren arteko barne istilurik gabe, eta ez zuen ekarri ere belaunaldi berriak 

aurreko denboraldiko nazionalismoak erakutsitako erlijiositatearekin bat egiterik. 

Hain zuzen ere, espazio publikoa irekitzen zen neurrian, gorpuzten ari zen 

nazionalismo berriak gero eta jite akonfesionalagoa erakutsi zuen, diktaduraren 

azken urteetan Elizarengandik erabat urrundu arte. 

 

Gerraosteko girora itzuliz, herabeki, kemen berria hasi zen ernaltzen, beti 

aipatu giro politiko erasokorrean. Mendebaldeko estatuetatik itxaron zitekeen 

laguntzaz itxaropena galtzeaz gain, gerra zuzen-zuzenean nozitu ez zuen belaunaldi 

gazteak urrun ikusten zuen legalitate errepublikarra, eta, ondorioz, euskal 

lurraldean bertan borrokatzeko eta espainiar politikatik at lan egiteko beharra 

aldarrikatzen hasi zen. Asmo horrek bultzaturik eratu zen, 1952an, Ekin. Gazte 

erakunde honek ez zuen islatzen aurreko belaunaldi nazionalistaren 

pentsamoldearekiko ezberdintasun handirik, hasieratik erakutsi zuen izaera 

akonfesionala izan ezik (Letamendia 1994a: 252). Hain zuzen ere, Gurrutxagak 

dioenaren arabera, nazionalismo tradizionalarekiko azaleratu zuen etendura ez zen 

ideologikoa izan, jarduera mailakoa baizik, zeren diferentzia azpimarragarriena 

atxikituriko aktibismoan zetzan. EAJren iturri ideologiko beretik edaten zuten gazte 
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haiek, funtsean familiaren bitartez jasoa baitzuten sozializazio nazionalista, baina 

gerra aurreko nazionalismoari leporatzen zioten errealitate berriaz jabeturik ez 

egotea eta inmobilismoa hobestea (Gurruchaga 1985: 204 eta hur.). 1952tik 1956ra 

arte militante bereganatze eta prestakuntza lanean jardu zuen Ekinek, eta urte 

honetan bat egin zuen EAJko Euzko Gaztediarekin (Egi), Euzko Gaztedi sortuz, 

nazionalismo tradizionalarekin zeuzkan harreman anbibalenteak islatuz, horrela 

(Beltza 1977: 94). Barne istiluak areagotu egin ziren, alta, eta EAJko aitzindari 

batzuek nazionalismoaren baitako banaketa ekidin gura izan zuten arren, saiook 

porrot egin zuten 1958an, eta urtebete geroago, aurreko Ekin eta Euzko Gaztediko 

batzuek Euzkadi ta Azkatasuna (ETA) izeneko erakundea sortu zuten, EAJren 

disziplinatik at, eta euskal estatu independente batean giza askatasuna lortzea 

zelako helburua adierazi nahirik (Letamendia 1994a: 252-254).  

 

Honaino aipatutako aldaera guztien baturak marrazten du, hortaz, ETAren 

sorrera. Batetik, nazioarte mailako ildoaren porrota eta ideal errepublikazalea 

pixkanaka ahultzea; bestetik, erregimen frankistak ezarritako giro politiko ezin 

sartuzkoa eta euskal identitatearen errepresio bortitza; eta, azkenik, sakonki 

eraldatzen ari zen euskal gizartearen testuingurua. A. Elorzak dioenez, giro 

diktatorialak boomerang efektua eduki zuen, eta protesta nazionalista ahuldu 

beharrean, birrindartu egin zen, baina honek zekarren borrokarako grinak EAJren 

oposizio sinboliko hutsa baino ez zuen aurkitu (1983: 41). ETAk islatu zuen 

nazionalismoaren erantzun politiko berria. Erakunde honen jardunak goitik behera 

irauli zuen 60ko hamarkadatik aurrerako eremu soziopolitikoa, besteak beste, 

nazioaren definizio berri baten eskutik.  
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3.5.1. Nazionalismoaren ekarpen berriak 
 

Deskribatu ditugun euskal gizartearen ezaugarri berriez gain, J. Andersonek 

nazioarteko testuingurua azpimarratzen du nazionalismoaren indarberritzearen 

eragile bezala. Alde batetik, Europako herrialde industrializatuetako periferietan 

nazionalismo autonomizaleen berpiztea gertatu zen, aurreko nazionalismoek 

zeukatena baino jite ezkertiarragoz horniturik. Bestetik, mundu mailan taxutzen ari 

zen harremanen internazionalizazioa nazionalismo hauen kultura 

aldarrikapenentzako erasotzaile izan zitekeen arren, estatuz gaindiko egituren 

sorrera (Europar Merkatu Batua, NATO...) ahalbidetzen zuen, nolabaiteko babesa 

emanez europar egitura berrian bideragarri bilakatu ziren estatu txikiei -

Luxenburgo, kasu-; eta honek, aldi berean, piztuarazi zituen estaturik gabeko 

nazionalismoen aldarrikapenak (Anderson 1990: 145 eta hur.).  

 

Euskal nazionalismoak ere, beherago ikusiko dugunez, nazioarte mailako 

aldaketen eragina jaso zuen bere diskurtso politikoan. Baina, honetara heldu 

aurretik, esan dezagun 1960ko hamarkadaren hasiera Agirre Lehendakariaren 

heriotzak markatu zuela. Aitzindari honen desagerpenak are gehiago ahuldu zuen 

EAJk ordura arte edukitako protagonismo politikoa. Bestalde, Beltzaren esanetan, 

jaio berria zen ETAren hastapenetako pentsakerak antzekotasun handia erakusten 

zuen Aberrikoenarekin. Haiek bezala, kritika egiten zion EAJri zerabilen politika 

interbentzionistagatik eta euskal herriaren askatasuna Madrilen sinaturiko itunak 

lortzean baino ez jartzeagatik (Beltza 1977: 93). 1962an argitara eman zituen 

printzipioetan59 kointzidentzia bat baino gehiago soma daiteke: euskal lurraldea 

zazpi herrialdek osatutakoa delako abiapuntuarekin, antolaketa demokratikoa 

hobesten zuen, faszismoa zein komunismoa gaitzetsiz; liberalismo ekonomikoaren 

aurka agertzen zen, sozialismoari eutsi barik; borroka nazionalari lehentasuna 

 
59 Testu hau ikus daiteke in Sarrailh de Ihartza 1979: 607-608 eta Beltza 1977: 96-98.  
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emanez, indar nazionalisten elkarlana bultzatuko zuela iragartzen zuen, eta, 

hizkuntzari zegokionez, euskara nazio hizkuntza bakarra zela zioen, behin-behineko 

elebitasuna onartzen zuen arren.  

 

Aberrikoen pentsakerarekiko nolabaiteko antzekotasun hauek ez dira erlijioa 

eta arraza kontuetan azaltzen, ordea. Lehenari buruz, ETAk erakunde akonfesionala 

zela adierazten zuen, eta bigarrenaren kasuan, arrazismoa baztertu beharra 

aldarrikatzen zuen. Printzipio hauetako batzuek aldaketa sakona jasoko zuten 

ETAren jardunaren garapenean, baina beste batzuk irmoki finkatuak geratu ziren 

gorpuzten hasi zen nazionalismo berrian. Bata, gerraurreko giro autonomizalean 

zokoratu samar zegoen Zazpiak bat lema, zeinarekin harreman zuzenean egongo 

baita helburu independentzizalearen birrindarpena; eta bestea, euskara hobestea 

nazio identitatearen irizpide nagusi bezala, arrazaren kaltean. 

 

Aipatu garapenerako, funtsezko suertatu zen artean ETAko kide ez zen F. 

Krutwigen Vasconia idazlanaren ideia multzoa.60 Nazionalismo tradizionalarekiko 

etendura argia kausi daiteke bertan, Euskal Herriaren askatasuna iragan historikoan 

ezin funtsa zitekeela baitzioen egileak. Subiranotasunerako aldarrikapenerako 

legitimitatea etnia baten existentzian zetzala zioen, aitzitik (Sarrailh de Ihartza 1979: 

17). Etnia zenbait ezaugarriz osatutako giza taldea da, eta beraien artean 

inportanteenetarikoa hizkuntza izan ohi da, bestelakoek ere parte har dezaketen 

arren, hala nola, erlijioak, arrazak eta egitura sozioekonomikoak. Bere jite ezberdinaz 

jabetzen den etnia da nazioa, baina ohartze hutsa ez da nahikoa, nazioaren 

bereizgarria kontzientzia nazionala baita, alegia, etorkizun komuna eraikitzeko 

borondatea (Ibid.: 33). Kontzientzia horren biziraupena hizkuntzak bermatzen du, 

etniaren mundulerkera islatzen baitu. Hala ere, kultura autarkia eta purismoa 

 
60 Idazlan hau 1963an argitaratu zen Fernando Sarrailh de Ihartza goitizenez. Guk erabili dugun 
bertsioa 1979an argitaratutako La nueva Vasconia barruan dago. Ikus, beraz, Sarrail de Ihartza 1979: 5 
eta hur. 
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sutsuki kritikatzen ditu (Ibid.: 51-55). Hizkuntza nazioaren isla delako saiatzen dira 

frantziar eta espainiar estatuak euskal herria desnazionalizatzen, gaztelania eta 

frantsesaren ezarpenaren bidez. Eliza katolikoa ere ez zegoen salaketa hartatik libre, 

ezer gutxi egina baitzuen euskararen alde; ezta eskola ere, euskal hizkuntza 

irakasgai eta ez irakaskuntzaren tresna bezala erabiltzen zuen eta (Ibid.: 77). 

Hizkuntzari atxikitutako garrantzi horrek, ezinbestean, arrazarena kaltetzen zuen, 

baina azken hau ez da guztiz desagertzen Krutwigen teorizazioan. Euskal arraza 

objektibo bat dagoela baiezten zuen, eta horixe frogatzen saiatu zen, euskal 

nazionalismoak erakutsia zuen arrazismoaren kontra agertzen zen arren. Kritika 

horren funtsa zen nazionalismo tradizionalak ez zuela etorkinen asimilazioa 

ahalbidetu (Ibid.: 90-91). Etorkinak, beraz, ez ziren ezaugarritzen Aranak 

adierazitako errefusapenaren eskutik, ezta geroago Gallastegik proposaturiko 

begirune kristauaren ildotik ere. Inmigrazioa kausa nazionalistarentzat irabazi behar 

zen, ordea, eta betebehar hori nazionalismoari berari zegokion.  

 

Neurri handi batean, ETAk bere egin zuen Krutwigen teorizazio hau eta, 

ordutik aurrera, bere diskurtso teorikoan, euskara euskal nazioaren funtsatzat hartu 

zuen: hura desagertuz gero, zentzunik gabe geratuko zen Euskal Herriaren 

independentzia bera.61 Hizkuntzari emandako lehentasun horretatik derrigor 

eratorri behar zen 60ko hamarkadaren hastapenetatik aurrera loratzen hasi zen 

kultura berpizte mugimenduarekin bat egitea. Euskara zientzia eta literatura 

hizkuntza estatusaz hornitu guran, euskara batua taxutzeko lanak hasi ziren 

hamarkada honetan. Euskarazko argitarapenak ugaldu egin ziren, eta elaberri eta 

poesia arloak ere nabarkiro berriztatu, hori dena euskal hizkuntza gizarte moderno 

industrializatu eta urbanorako komunikazio tresna baliagarri bihurrarazteko asmoz. 

G. Jauregik baiezten duenez, bat egin ez ezik, ETAk berebiziko papera jokatu zuen 

 
61 Ikus, adibidez, ETA y el euskera, Goazen 2. zkia, Caracas 1965; in Equipo Hordago 1979/1981: IV. 
liburukia, 191. or. 
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kultura berpizte mugimendu horretan, euskararen modernizazio saioei erabateko 

atxikimendua emanez, eta euskal kulturaren biziraupenerako instituzio propioen 

beharrizana aldarrikatuz. Zentzu honetan, aipatu egilearen aburuz, erakunde honen 

zeregina bikoitza izan zen: batetik, aurrera zeraman kontzientziatze lanak eragin 

zuzena eduki zuen euskara eta euskal kulturaren oldar sozialean; eta, bestetik, 

esplizituki babestu zituen kultura mailako ahalegin horiek guztiak (Jáuregui 1981: 

271-272).  

 

Euskal kulturaren berpizte eta berriztatze prozesua, hortaz, nazionalismoaren 

birdefinizioarekin batera gertatu zen, eta ukaezineko harremanetan garatu ziren. F. 

Rubiraltak dioenez, aurreko belaunaldiaren inmobilismoa gainditu guran, kultura 

diferentziatuaren defentsa borroka politikoaren testuinguruan kokatu zen. Eta, 

inmobilismoaz gain, elitismoa ere kritikatu zen, kulturaren hedapen orokorrari ekin 

nahian (Rubiralta 1997: 291). Erran nahi baita, garrantzizkoena komunitate 

partaidetza sentimendua lantzea zen, eta zeregin honetan zeukan zentzurik 

euskararen alde egiteak. Biak batera etorri behar ziren, beraz. 

 
"Lo importante es que en la medida que se recupera la lengua se extiende también la 
identidad colectiva nacional vasca pero, al mismo tiempo, dicha identidad adquirirá 
mayor difusión si se potencian las actividades en favor de la recuperación de la lengua. 
En realidad, estamos ante dos dimensiones, complementarias, de un mismo problema. 
Por ello, no tiene sentido emprender una tarea de recuperación lingüística que no vaya 
acompañada de una identidad colectiva nacional." (Tejerina 1992: 125) 
 

Are gehiago, euskararen berreskurapena, eta berarekin batera letorkeen nazio 

identitatea, herriaren autogobernuaren helburuen pean jartzen ziren, hots, 

Euskadiren independentzian, ezen egitura politiko berri batek baino ezin zuen 

benetan ziurtatu euskal herriaren biziraupena (Jáuregui 1981: 161).  

 

Gorago genioen legez, 60ko hamarkadako nazionalismoak eragin argia jaso 

zuen Europa mailan eraikitzen ari ziren egitura berriei buruzko ideietatik, eta 
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itxaropentsu agertzen zen marko berri hark eskain zitzakeen aukerez.62 Hurrengo 

urteetan, alta, ETAren diskurtso politikoak Hirugarren Munduan garatutako 

kolonialismoaren kontrako borroken eragina jaso zuen, Euskal Herria herrialde 

kolonizatua zela esanez eta kolonia ohiek erabilitako ideia ezkertiarrez hornituz. 

Denbora pasatu ahala, eta erakundeak egindako asanbleetan zehar, marxismoari 

atxikitu zitzaion, 1970era arte, noiz alboratu baitzituen tesi kolonialistak, eta -Langile 

Frontearen sorreraren bitartez, eta borroka nazionala eta soziala errealitate beraren 

alderdi bezala ulertuz- biak uztartu beharra defendatu baitzuen. Horrenbestez, 

Euskal Herrian ordura arte paraleloki -eta antagonikoki ere- garatu ziren ikuskera bi, 

nazionalismoa eta sozialismoa, irmoki elkartu ziren estraineko aldiz. Diskurtso 

berriak nazio langile klasearen interesak hartu zituen jokaera politikoaren eragiletzat 

eta, nagusiki, harexengana bideratu zen erakundearen mezua (Rubiralta 1997: 283). 

 

ETAren ondorengo bilakaera arlo sozialari ala nazionalari eman beharreko 

lehentasunari buruzko eztabaidek markatu zuten. Euskal lurraldea zazpi herrialdek 

osatzen zutela teorikoki zalantzan jartzen ez zen arren, borrokarako markoaren 

egokitasuna izan zen eztabaidagai inportanteenetariko bat. Jarrera kontrajarri bi 

agertu ziren: Euskal Herriko markoa63 defendatzen zutenena -abertzaleak- eta 

espainiar estatuarena hobesten zutenena -espainolista deituak. Eztabaida hauen ohiko 

ondorioa eszisio bat eta erakunde politiko berri baten sorrera izaten zen, zeinak, aldi 

berean, militantzia berria biltzen baitzuen bere baitara. Eremu politikoa, honela, 

ETAn jatorria zuten talde politiko txiki samar eta ugariz bete zen, eta sarritan ere, 

hauetako zenbait kide alderdi politiko tradizionaletara iragaten ziren, bereziki 

PCEra eta, neurri txikiago batez, EAJra.64 Azken honi dagokionez, belaunaldi 

 
62 Krutwigen iritziz, adibidez, estatu zaharren dinamika aldate eta ahultze bidean zegoen, estatuen 
gainetiko supraestatu bat sortuko baitzen, eta bertan etniak birrindartu egingo baitziren. Ik. Sarrailh 
de Ihartza 1979: 211 eta hur. Ikus ere ETAren 1962ko Printzipioak, aipatu bibliografian. 
63 Agian, zuzenagoa litzateke esatea Hego Euskal Herriko markoa, frankismoaren garaiko euskal 
nazionalismoaren joera nagusia espainiar estatuko lau herrialdeetako borroka politikoari lehentasuna 
ematea izan baitzen.  
64 Frankismoaren garaiko ETA erakundearen bilakaerari buruz, ikus Jáuregui 1981; Apalategi 1985; 
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gazteen presioz, besteak beste, 60ko hamarkadaren lehen erdialdetik aurrera, 

frankismoaren kontrako mobilizazioak bultzatzen hasi zen, zenbait Aberri Egun 

arrakastatsutan islatu zen bezala. 1966an dokumentu bat azalarazi zuen non, 

autodeterminazio eskubideari eusteaz gain, demokrazia politiko, ekonomiko eta 

kulturalaren helburua azaleratu, Herrien Europa defendatu, eta bertako eta 

etorkinen arteko integrazioaren beharra aldarrikatu baitzuen (San Sebastian 1984: 99-

100). Motelki bazen ere, nazionalismo tradizionala jarkiera sinboliko hutsa alboratuz 

zihoan, eta sabindar ortodoxiaren oinarriak apurka-apurka modernizatuz, egoera 

sozial berrira moldatu zen. 

Hala ere, ETAren protagonismoa eta eragin soziala ukaezinak ziren. Haren 

garrantzia ez zetzan soilik honaino ikusitako nazio definizio berrian, ezta giro 

politikoaren baldintzapenean ere. Entzun zitekeen diskurtso politiko bakarra -ezta 

diskurtso nazionalista bakarra ere- ez zela egia bada ere, haren ekimenak gainerako 

indar politikoena ilunarazten zuen. Izan ere, azpimarragarria da erakunde honek 

eskuratu zuen herritar askoren atxikimendu afektibo eta politikoa. Eszisio 

inportanteak eragin zituen arren -sarritan mundu nazionalista ezkertiarraren baitako 

harremanak zeharo gaiztotzen zirelarik- ez zuen protagonismo politikorik galtzen, 

eta isiltasunera kondenatuak zeuden herritarren egonezin eta desioak ETAren 

jardueran ordezkatuak sentizen ziren (ik. Gurruchaga 1985: 247 eta hur.). Alderdi 

politiko klasikoa ez zen neurrian, eta garatzen zuen borroka armatua zela medio, 

ETAk ez zituen gogaide gehienak erakundearen egituraren baitan antolatzen, baina 

bere eragina nazionalismoaren eta ezkerraren eraginpeko bazter guztietara heltzen 

zen, ezen, gorago adierazi bezala, garaiko gizartean aldarrikapen nazionalistak eta 

antifrankistak, maiz, elkar ahokatzen baitzuten.  

 

Elkar ahokatzen zutelako ideia horrekin ez dugu adierazi gura 

nazionalismoaren aldarrikapenak erregimenaren kontrako protestetan urturik 

 
Letamendia 1994a: 249 eta hur.; eta Rubiralta 1997. 
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gelditzen zirenik, aldarrikapenok ez baitziren antifrankismoan agortzen, jakina 

denez, eta, nagusiki, Euskadiren independentzian gauzatzen baitziren. Eguneroko 

jardun soziopolitikoan elkar indartzen zutela esaten ari gara, ordea. Eta 

garrantzizkoa deritzogu ideia hau azpimarratzeari aztertzen ari garen nazionalismo 

berriaren funtsaz jabetu ahal izateko. Egokia da, beraz, etorkinen ezaugarripenaz eta 

euskararen berreskurapenaz aurrerago egindako iruzkinetara itzultzea. Gogora 

dezagun Krutwigek, nazionalismo tradizionalaren arrazismoa kritikatzean, hari 

leporatzen ziola etorkinen asimilaziorako oztopatzaile izatea, eta, beraz, etorkinak 

kausa nazionalistarentzat irabazi beharra proposatzen zuela ondorioztatzen genuela. 

Gure iritziz, orduko mendebaleko pentsamolde sozialean arrazismoa guztiz 

deslegitimatua zegoela egia bada ere, Krutwigen kezkak ez ziren filosofikoak edota 

etikoak bakarrik, politikoak ere baizik, edo bestela esanda, praktikoak: euskal 

nazionalismoak, garaile izan nahi bazuen, bere alde ipini behar zituen etorkinak.  

 

Eta euskarari zegokionez, antzeko zerbait baiez litekeelakoan gaude. Azaldurik 

utzi dugu nazionalismo berriak euskara nazio irizpide nagusitzat hartu zuela 

diskurtso teorikoan, eta euskara eta euskal kulturaren aldeko herri 

mugimenduarekin bat egin zuela, adore guztia ipiniz ahaleginean, ekintza 

praktikoan. Baina mugimendu politikoa izaki, nazionalismo berri honek 

baldintzapen politikoak ere hartu behar zituen kontuan, eta, puntu honetan, Euskal 

Herriko egoera soziolinguistikoarekin egin zuen topo, ez baitziren etorkinak 

bakarrik euskaraz mintzatzen ez zirenak; aitzitik, bertakoen portzentaia handi bat 

ere ez zen gai euskaraz egiteko. Baldintzapen politiko hauek, hortaz, diskurtso 

teorikoa ñabartarazi zuten eta euskararen berreskurapenak, batzuetan, balore 

instrumentalagoa hartu zuen. Ez zuen balore bat per se;65 ostera, kontzientzia 

nazionala indartzen eta nazio identitatea bermatzen zuen neurrian bultzatu behar 

 
65 Hurrengo atalean ikusiko dugunez, egungo nazionalismoaren zenbait sektoretan euskarak jite hau 
hartu duela baiezten dugu; alegia, euskararen berreskurapenak erabateko lehentasuna duela eta 
nazionalismoaren jarduna helburu hartara makurtu beharko litzatekeela uste da. 
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zen. Euskararen balio sinbolikoa erabatekoa zen arren, helburu politiko nazionalisten 

defentsak zeukan lehentasuna. Azalpen honen barruan kokatu beharko litzateke, gure 

ustez, J. Andersonek baieztutakoa. Ikerlari honen aburuz, ETAren nazionalismoak 

batu egin zituen borroka nazional eta politikoa, zeren langile klasearen osagai 

inmigrantea, bertako eta kanpokoen arteko mestizajea eta euskararen galera moldatu 

behar izan baitzituen bere diskurtsora. Ondorioz, euskal nazioaren definizio 

politikoagoa egin zuela dio, Francoren erregimenaren aurkako herritar guztiak 

barnehartu guran, alegia, kausa nazionalistaren aldekoak edota aldeko izateko 

irabaz zitezkeenak (Anderson 1990: 150). Helburu politikoek jaso zuten lehentasun 

horretatik naziokideen kontzepzio berri bat eratorri zen. Honelaxe azaltzen du J. 

Zabalok: 

 
"...nazionalismoak lurraldea hartzen du bereizketa egiteko, arrazatik urrun eta 
hizkuntzaren gainetik. Nahikoa izango da Euskal Herrian bizitzea pertsona horrek 
euskal herritar (zentzurik zabalenean hartua) izateko eskubidea eduki dezan." (1996: 
70) 

 

Helburu politikoen nagusitasunaren testuinguru horretan osaturik, arrazaren 

bazterketak eta hizkuntzak eskuratutako garrantziak marrazten duten nazio 

kontzeptu berriak mugimendu nazionalista osoa kutsatu zuen, ezen, arian-arian, EAJko 

inguruneek ere, ikusi bezala, gerra aurreko teorizazioak alboratu zituzten. Nazio 

kontzeptu berri hau bereziki ETAren eskutik gizarteratu zen heinean, erakunde 

honen eraginez aurrera bultzatutako jardunari nazionalismo berriari zegokiola 

esateko joera egoten da, EAJko gogaideek eramandakoari nazionalismo tradizionala 

zela baiezten den bitartean. Gainerako nazionalismoak bezalaxe, euskal 

nazionalismoa sailkatzeko irizpide bat baino gehiago har daiteke, baina 

frankismoaren garaiari dagokionez, nahasgarri delakoan gaude berria/tradizionala 

binomio hori erabiltzea, honekin ETA/EAJ indar politikoei zegokien nazio 

kontzeptuen ezberdintasuna adierazi gura bada, urte hauetan zehar nazionalismo 

osoa berriztatu baitzen, eta diskurtsoaren berriztapen horren kutsapena mugimendu 
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nazionalistaren eguneroko aktibitatean igarri ahal izan zen. Aitzitik, gero eta 

nabarmenagoa izan zen nazionalismoaren baitako eten ideologikoa. Hala, EAJk 

komunismoaren menpe jardutea leporatzen zion ETAri; ETAren barruan, aldiz, gero 

eta gehiago indartu zen jeltzaleak euskal burgesiaren interesen ordezkari zirelako 

iritzia, eta, beraz, Euskal Herri Langilearen aldarrikapenen etsai bezala jokatzen 

zutelako ezaugarripena. Diferentziok istilu ugari ekarri zutenez hezkuntza arloan 

nazionalismoak aurrera bultzatutako ekimenen joan-etorrian, egokiago deritzogu 

hemendik aurrera nazionalismo kontserbadore -edota eskuindarraz- eta iraultzaileaz -

edota ezkertiarraz- hitz egiteari, nazionalismo berria eta tradizionalaz aritu beharrean. 

Horrenbestez, argigarriagoa da, gure iritziz, nazionalismo zaharra izena gerra aurreko 

mugimendu nazionalistari, eta nazionalismo berria gerra ostean eraldatu zenari 

eranstea. 

 

Ikuskera ideologikoaren mailako ezadostasunek, eta ondorioz elkarri 

aurpegiratu zitzaizkion adierazpen biziki garratzek, alabaina, ez zuten eduki espero 

litekeen bezain isla zuzenik mugimendu nazionalistaren eguneroko jardunean. Izan 

ere, aurrerago aipatu dugun ideia bera -alegia, jarrera antifrankistak eta 

nazionalistak elkar ahokatu zutelakoa- berreskura daiteke mugimendu 

nazionalistaren gutxieneko ahobatasuna gertatu zela adierazteko, zeren eta, A. 

Gurrutxagak dioenez, batetik, nazionalismoa harreman hurbilez osatutako sare 

konplexuen bitartez zegoen hedatua; eta, bestetik, egoera soziopolitikoak berak 

halaxe exijitzen zuen (1990: 89-90). Bestela esanda, barne desadostasun handiekin 

ere, nazionalismoa, bere osotasunean hartuta, nolabaiteko jardun komunean aritu 

zen frankismoaren garaian.  

 

Zalantzarik ez dago orain arte azaldutakoak zeresan handia eduki zuela 

ikastolaren sorreran. Euskal nazionalismoaren historian garatu den hezkuntza 

ekimen garrantzizkoena izan dena ulertezina litzateke aipatutako testuinguru sozial 
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eta politikoa aintzat hartu barik. Ikastolaren sorreraren eta zabalkundearen zergatiaz 

ezin jabe gaitezke, hortaz, frankismoak ezarritako espazio publikoaren itxierari, Eliza 

eta auzo/herri mailako kontzientzia nazionalistaren birprodukzioari, berpizte 

kulturalari, euskararen garrantziari eta nazionalismoaren berriztapenak 

eskuratutako gizarte eraginari so egin gabe.  

 

 
3.5.2.- Nazionalismoaren oldarra: Ikastola 

 

Aspaldiko egia dirudi esateak, Gerra Zibilaren ostean, espainiar estatuaren 

hezkuntza ekinbide erasotzailea itzelean areagotu zela euskal identitatearen 

ezaugarriak ezabatu guran, eta halaxe gertatu zen, gertatu ere. Baina, zentzu estuan, 

gerraosteko erregimen frankistaren hezkuntza jardunaren bereizgarri nagusia II. 

Errepublikak arlo honetan irabazitako protagonismoaren galera izan zen, eta 

ondorioz, Elizaren hegemoniaren birrezarpena.66 Ez dugu uste gehiegi baieztea 

denik gerraondoko lehen urteetan estatuaren jarduna gehienbat maila ideologikora 

mugatu zela, oinarrizko irakaskuntzari zegokionez utzikeria nabarmendu baitzen. 

Ondorioz, atzerapausu nabaria suposatu zuen hezkuntza aurrekontuetan, maisu-

maistren bizi baldintzetan, ikastetxe eraikuntzan eta abarretan.67 

 

II. Errepublikan zehar indartu zen estatu hezkuntza interbentzioa erabat 

ahulduta, lehenengo neurriek erregimen berriaren zutabe ideologikoen kontra joan 

zitekeen edozein alde ezereztatzea -edota gogorki zigortzea- eduki zuten helburu. 

Errepresaliak jaso zituzten lehenak maisu-maistrak izan ziren. Esanik utzi dugu 

gorago zein punturaino bihurtu ziren hezkuntza langileak II. Errepublikaren 

sustapen, eta zernolako fedea jarri zuen antolaketa errepublikarrak haiengan, euren 

 
66 Horrelaxe azaltzen genuen aurreko atal batean. Ikus 2.3.2.2.  
67  Frankismoaren garaiko hezkuntza politikari buruz ikus daitezke, besteak beste, Navarro 1990, 
Cámara 1984 , eta Puelles 1980: 361 eta hur. 
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bizibaldintzak nabarmenki hobetuz, besteak beste. Hori zela eta, espainiar estatuko 

zona askotan, eskola publikoko maisu-maistra eta errepublikaren aldeko izatea kasik 

sinonimo bezala ulertzen ziren, eta ondorioz, 1936an, gerra hasi berri zegoela, 

irakasleen garbiketa sistematikoa egiteko asmoz, lehen arauketa legalak azaldu 

zituen Francoren aldeak. II. Errepublikarekiko gogaide izan zitezkeenen ordez, 

erregimenarekiko leialtasuna sobera frogatua zutenak hasi ziren oinarrizko 

irakaskuntza publikoko lanak betetzen.  

 

Hego Euskal Herrira etorrita, maisu-maistren balizko atxikimendu 

errepublikarrari euskal nazionalismoarena gaineratu behar zitzaion, halako moldez 

non, M. Ostolazaren arabera, depurazio euskal eredu bati buruz hitz egin bailiteke. 

Egile honen arabera, lau herrialdeetan ezarri zen depurazio hau ezberdina izan zen 

zigor kopuru eta berezitasunengatik (adibidez, lau herrialdeetatik kanpoko 

desterruak egon ziren); zigorren gogortasunagatik; irakaskuntza pribatuan ere ezarri 

zelako; eta, azkenik, depuratutako irakasleen ordezkoak, erregimenaren aldeko 

izateaz gain, erdaldun izan zirelako (Ostolaza 1996: 118 eta hur.).  

 

Harremanetan jarri behar dira, horrela, ordutik aurrera irakaslegoak jokatu 

zuen funtzio atzerakoia eta, antolaketa frankistaren oinarrizko zutabe zen estatuaren 

espainolizazioa eragiteko asmoz, ezarri zen eskolaren deseuskalduntzea. Hain zuzen 

ere, gorago genioen legez, arlo publikoan, euskararen desagerpena eta gaztelaniaren 

inposaketa izan ziren ezaugarri nagusiak, eta zeregin hartan su eta gar aritu zen 

hezkuntza sistema. Euskararen erabilera gogorki zigortu zen irakaskuntzan, eta 

gerraurrean eskola euskalduntzeko egindako saio herabe guztiak erabat 

deuseztaturik gelditu ziren.  

Lehen urteetako erregimen frankistak eguneroko jardueran zein legeria mailan 

politizatu zuen oinarrizko irakaskuntza, esplizituki adieraziz haren zeregin nagusia 

belaunaldi gazteak Movimiento zelakoaren printzipioetan sozializatzea zela. 
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Beraietako bat konfesionalitatea izan zen, eta hezkuntza arloan eduki zuen eransketa 

ederto beha daiteke 1945ean ebatzi zen frankismoaren garaiko estraineko hezkuntza 

legean, Oinarrizko Hezkuntza Legea delakoan, alegia. Eskola, lehenik eta behin, 

katolikoa izan behar zelako baieztapenetik abiaturik, Elizari onartzen zitzaion 

irakaskuntza antolatzeko eskubidea, eta Estatuak subsidiarietate funtzioa hartzen 

zuen. Irakaskuntzak, beraz, eduki erlijiosoa zeukan, eta Elizari zegokion alderdi 

horren bermearen ikuskaritza, ikastetxe publikoetan zein pribatuetan.68 

Ikuskaritzarako eskubide horrez gain, ondo asko indartu eta hedatu zen 

irakaskuntza pribatu erlijiosoa, halako moldez non, 1951/52 ikasturtean, adibidez, 

Elizak estatu mailan zuzenean kontrolatzen zituen oinarrizko ikastetxe kopurua 

hezkuntza maila honen bosten bat baitzen (Cámara 1984: 254). Kopuru hau are 

handiagoa zen euskal lurraldean, Ostolazaren arabera, 1952/53 ikasturtean, kasu, 

eskolatzeko adineko umeen laurden batek heziketa ikastetxe erlijiosoetan burutzen 

zuela baitio (1996: 88).  

 

Errepikatu beharrik ez dago gerra aurretik zetorren nazionalismoaren baitan 

erlijioak zeukan zama garrantzitsua eta, halaber, apaizgo katolikoak 

nazionalismoarekiko erakusten zuen atxikimendua, baita -ondorioz- eliza katolikoak 

jokatutako papera ere euskararen bermean. Ildo honetan, badirudi euskal elizaren 

hezkuntza ekimenek edo, gutxienez, berauetako batzuek, ez zutela jaso gerra osteko 

nazionalismoaren gaitzespenik, eta, esan bezala, seminarioak, adibidez, euskararen 

eta kontzientzia nazionalistaren gordailu bilakatu zirela. Seminarioetatik aparte, 

baiez litekeena da frankismoaren lehen urteetako nazionalismoa eta irakaskuntza 

pribatu erlijiosoaren arteko harremanak estuak izan zirela, nahiz eta, gure iritziz, 

harreman hauen azterketa sakona egiteke dagoen. Eskola publikoari dagokionez,69 

 
68  1945eko Legearen Hitzaurrearen testua, helburuak adieraziz, ikus daiteke, adibidez, in Navarro 
1990: 126-130. 
69 Kontuan hartu behar da udal eskolak ere estatu eskola bihurtu zirela; hau da, sare publiko osoa 
estatuaren kudeatze zentralizatuaren pean jarri zen. 
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honaino aipatutako ezaugarri guztiak aintzat harturik, ez da zaila aurreikustea 

gizarte sektore askorentzat -eta zehazkiago nazionalismoaren begietara- hezkuntza 

sare honek jaso zuen deslegitimazio sakona.  

 

Zilegitasun falta ez zen, hala ere, eskola publikoaren arazo bakarra, harekin 

batera, estatu administrazioaren utzikeria eta etorkin oldeetatik ondorioztatu zen 

populazio hazkundera egokitzeko ahalmenik eza ere erakusten zituen eta (ik. 

Arpal/Asua/Dávila 1982: 34 eta hur.). Orduko eskola publikoa, ekonomikoki pobre 

eta maila pedagogikoan zein politikoan atzerakoi izateaz gain, ezin sartuzko eremu 

zen. Batetik, euskal nazionalismoaren aldarrikapenik xumeenak ere hezkuntza arlo 

honetatik egotziak izan ziren, eta bestetik, nazionalismoak berak ez zeukan inolako 

ahalmen sozialik edota politikorik eskola publikoan gutxieneko eragina lor 

zezakeenik. Ezer ez zeukan alde, eta dena kontra. Honi, aurrerago deskribatu dugun 

nazioarteko mailari emandako lehentasuna gehitzen badiogu, gerra osteko 

lehenengo urteetako nazionalismoak eskola publikoari begira garatu zuen jokaera 

aurreikus dezakegu. Erabateko errefusapena, inolako ekinbide politikorik eza, eta 

ekimen pribatuaren hobespena izan ziren jokabide honen ezaugarri nagusiak. 

 

Testuinguru honetan kokatu beharko lirateke I. Fernandezek aztertzen dituen 

etxe eskolak. Ikerlari honek 60ko hamarkadan gorpuzten hasi ziren ikastolen 

aurrekaritzat jotzen du 1946tik aurrera Donostian eratu zen hezkuntza ekimen hura. 

Elbira Zipitria andereño ospetsuaren eskutik, hiri honetako maila ekonomiko altu 

samarreko familia euskaldun eta nazionalista gutxi batzuen seme-alabek etxebizitza 

pribatuetan jasotzen zuten oinarrizko irakaskuntza -sarritan ordu apur batzuetan 

baino ez- bederatzi urte betetzen zituzten arte, noiz, gehienbat, ikastetxe 

erlijiosoetara izaten baitziren bidaliak. Ikastolaren aurrekari ez ezik, aipatu ikerlariak 

gerraurreko esperientziari lotzen ditu etxe-eskolak, bertan aritzen ziren andereño 

gehienak Euzko Abertzale Batzako kide edota gogaide izandakoak baitziren, eta, 
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horrez gain, nazio arazoa eta erlijioa izan baitziren etxe-eskolen jardunaren zutabe. 

Emakumeen bitartez hedatutako esperientzia guztiz murritz horretara Ekineko 

zenbait kide ere hurbildu ziren (ik. Fernandez 1994a: 55 eta hur.). Baina, ikastolaren 

aurrekari izan arren etxe-eskola, hainbat aspektutan eten argia soma daiteke euren 

artean. 

 

Esan bezala, ikastolaren sorrera hainbat gizarte fenomenorekin jarri behar da 

harremanetan. 60ko hamarkadaren hasieratik aurrera garatu zen berpizte kulturalak 

dudaezineko eragina eduki zuen. Bada, euskarazko kultura ekoizpenak eta euskarak 

berak jasotako jite modernizatzaileak ezinbestean ekarri behar zuten euskal 

hizkuntzak nozitzen zuen familia harremanetarako eta nekazal girorako alboraketa 

irauli beharra. Euskara gizarte industrializatu eta urbanorako tresna egokia izan 

zedin, premiazkoa atzematen zen, besteak beste, euskara eskola hizkuntza 

bilakatzea. Dagoeneko esanik utzi dugu zelako eragina eduki zuten gerra osteko 

nazionalismoaren ekarpen berriek euskal kulturaren eta euskararen goraldian. Hori 

dela eta, ikastola ezin jo daiteke euskararen aldeko ekimen kultural huts bat, eta 

derrigorrezkoa da, hortaz, ikastola euskal nazionalismoaren ekinbide politikoaren 

norabideari lotzea. Ikus dezagun hau astiroago. 

 

I. Fernandezek ukaezineko garrantzia ematen dio testuinguru politikoari, eta, 

beronen arabera, etxe-eskola deritzona nazionalismo tradizionalaren barruan 

kokatzen du, eta ikastola, aldiz, nazionalismoaren formulazio berrian. 

 
“Hau funtsezkoa da ikastolen mogimendua ulertu ahal izateko, alegia, ikastola ez da 
soilik euskaraz egiten den eskola bat, baizik eta herri nortasuna eta nazioa oinarritzeko 
eta finkatzeko sortu egiten den baliabide bat; ikastolan parte hartzea, euskal eraikuntzan 
aritzearen sinonimoa da, eta argi daude honek dituen inplikazio politikoak.” 
(Fernandez 1994a: 105) 
 

Ikerlari honen ustez, nabari-nabaria da ikastolak giro abertzaleetan sortu zirena, 

baina baieztapen horrek ez du fenomenoaren osotasuna barnehartzen, zeren eta, 
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motibazioei dagokienez, Bizkaian eta Gipuzkoan nazio kontzientzia somatzen baldin 

bazen ere, Nafarroan bestelako zioak kausi zitezkeen, hala nola, karlismoari edota 

beste ikuspegi politiko batzuei lotutako jarrerak. Balizko aniztasun horretatik 

Fernandezek eragileen komuntasuna euskarazaletasunean zetzala ondorioztatzen 

du (Ibid.: 128-129). Ildo beretik doa F. Basurko, honako hau dioenean:  

 
“Lo que aglutina al movimiento que comenzando en los años 60 denominamos ikastola 
y le confiere personalidad y singularidad más allá de los matices diferenciadores que 
puedan existir entre los centros (...) es la unanimidad en el reconocimiento del euskara 
como la lengua del pueblo vasco y del papel dinamizador que juega la escuela en este 
proceso de resistencia a su extinción o de recuperación de la lengua.”. (Basurco 1989: 
139) 
 

Ez da hutsala hemen egiten den planteamendua, ezen aspaldiko egiatzat 

hartzen da ikastola nazionalismoarekiko harreman estu-estuetan garatu zela. 

Fernandezek, ordea, harago joan beharra proposatzen du ikastolaren sorrera 

azaltzeko. Hala ere, nazionalismotik haragoko aniztasuna egon zela defendatzeko 

erabiltzen dituen datuak ez zaizkigu nahikoak iruditzen. Zehazkiago esanda, 

Nafarroan -eta ez beste inon, bere azterketaren arabera- kokatzen duen aniztasuna 

azaltzeko, P. Zabaletak egindako zenbait iruzkinetan baino ez da oinarritzen. 

Beronek adierazten duenez, Iruñeko eta Nafarroako ikastolen sorreran parte hartu 

zuen jende gehiena ez zen EAJkoa, eta ondoren ere, iraun egin du berezitasun 

horrek. Horrela, frankismoa amaituta zegoela, UCD alderdiko eta beste eskuindar 

indar politikoetako ordezkariek eta gogaideek Iruñeko ikastolara eramaten zituzten 

seme-alabak, eta datu horrekin euskararen aldeko jarrerak nazionalismoaz besteko 

aukera politikoetan ere topa daitezkeela adierazi gura da (ik. Larrion/Zubiria 1992: 

7). Oro har, egindako baieztapen multzo hau zuzentzat jo behar dela uste dugu, 

baina ez dago hain argi hortik Nafarroako ikastolen sorrera nazionalismotik harago 

doan esparru zabalago batean kokatu behar den. Hiru arrazoi emango ditugu 

honetarako. Lehenik eta behin, EAJk ez zuen ordezkatzen aukera nazionalista oro, 

eta askoz gutxiago Nafarroan. Bigarrenik, Zabaletak ematen dituen datuok 
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frankismoaren osteko garaiari dagozkio. Kontuan hartu behar da, bestalde, 

ikastolaren sorrera eta garapena ez zirela izan beretsuak euskal lurralde osoan, 

beherago ikusiko dugunez. Nafarroako esperientziarekin jarraituz, ikastolak 70eko 

hamarkadan hedatu ziren, alegia, Bizkaian eta Gipuzkoan hazkunde eta babes sozial 

esanguratsua zituztenean. Agian honek erraztu egin zezakeen Nafarroan burutu 

beharreko ekimena, baina, oro har, ez dirudi ikastolak erreferentzialitate 

nazionalistarik galdu zuenik, alderantziz baizik, besteak beste, 70eko hamarkadako 

euskal giro sozial erabat politizatuan, euskal nazionalismoa indartsu agertzen 

zelako. Etxe-eskolak ez bezala, ikastolak ez ziren euskaldun eta abertzaleen seme-

alabentzat bakarrik sortu, eta litekeena da ikastola normalizatzen zen heinean, 

nazionalismoaren eragin zuzenpetik kanpoko jendeak bat egin izana ikastolarekin. 

Bereizi beharra dago, alta, abertzale ez zirenen seme-alabak ikastolara bertaratzea, 

eta ikastola sortzeko eta eusteko ekimena, zeina, normalean, mota guztietako 

oztopoz gainezka egon baitzen. Azkenik, Araban eta Iparraldean, 70eko 

hamarkadan ere hedatu ziren ikastolak, eta inolako daturik ez dugu ekimen 

nazionalistaren eskutik garatu ez zirela esan ahal izateko.  

 

Fernandez eta Basurkoren adierazpenetara itzulirik, ukaezina da -eta guztiz 

logikoa ere- euskararekiko atxikimendua egon izana ikastolaren sorreraren 

oinarrian, baina, maiz azaldu dugun legez, frankismoaren garaian erabat zaila zen 

euskarazaletasuna eta nazionalismoa bereiztea; azken batez, euskararen aldeko 

jarrera nazionalismoak lortu baitzuen gizarteratzea. Gaur egun euskararen 

berreskurapenaren beharra nazionalismotik apur bat desbinkulatu bada ere, 

frankismoan zegoen giro soziopolitikoa aintzat harturik, euskararen aldeko jarrera 

eragileak, gehienbat, abertzaleei zegozkien. Ikustea besterik ez dago I. Fernandezek 

berak elkarrizketaturiko batek adierazitakoa: 

 
"... sólo teníamos la inquietud que considerábamos, y seguimos considerando, que la 
cosa más importante para Euskadi es el euskera. Basados en ese tema fue por donde 
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desarrollamos esa idea, que Euskadi sin euskara no existe, no existe Euskadi si no tiene 
euskara."70 
 

Nazionalismoa eta euskarazaletasunaz gain, hirugarren arrazoi bat falta dugu 

oraindik ikastolaren sorrerarekin harremanetan jartzeko: hezkuntza sistema bera. 

Gorago aipatu dugun hezkuntzak -eta zehazkiago eskola publikoak- erakusten zuen 

izaera anti-euskalduna argudiatzen da esparru publikotik kanpo kokaturiko ekimen 

honen zioak azaltzeko. Errepikatu beharrik ez dago zein punturaino zen arrotz eta 

erasokorra hezkuntza mota hau nazionalismoaren gogaideentzat, eta, ondorioz, 

nolako deslegitimazio maila jaso zuen. Hala ere, komenigarri ere ikusten dugu 

ñabartzea antolaketa frankistak erraztu egin zuela ikastolaren sorrera, paradoxikoa 

badirudi ere. Hain zuzen ere, honen inguruan aurrerago egindako iruzkinak 

gogoratzen baditugu, 1970eko Hezkuntza Lege Orokorra ebatzi arte, oinarrizko 

irakaskuntzan estatuak garatu zuen jardueraren ezaugarri nagusia, kontrol 

ideologiko zurrunaz aparte, interbentziorik eza izan zen, eta honen ondorioz, ugaldu 

egin zen irakaskuntza pribatua, bereziki ikastetxe erlijiosoei zegokiena. Hortaz, alde 

batetik, ikastolaren segizio politiko nabarmena egon bazen ere -zenbaitetan, egoitzak 

itxiaraziz eta, askotan, indar polizialen erasoak jasanez-,71 hezkuntza testuinguruak 

nolabaiteko erraztasunak eskaintzen zituen arlo pribatuan jarduteko. Horren froga 

argia da 1970etik aurrera, ikusiko dugunez, ikastolak behartuta egon zirela legearen 

babesa bilatzera eta haren eskakizunetara egokitzera. Ikastolaren historiaren beste 

fase bat hasi zen, orduan. 

 

Oztopo ugari topatu bazuten ere, 60ko hamarkadaren hasieran sortu ziren 

ikastolak nolabaiteko onespen administratiboz aritu ziren, besteak beste, estatu 

administrazioa ezgauza zelako ikastolak hartzen zituen hain adin txikiko haurrak 

eskolatzeko. Berauek, bederatzi urte betetzen zituzten arte, hots, orduko 

 
70 Santurtziko ikastolaren sortzaileetako guraso erdaldun baten berbak dira hauek. Ikus Fernandez 
1994a: 128. 
71 Bizkaiko ikastolen kasurako, eraso administratiboen adibide ugari topa daiteke in Arrien 1993. 
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Batxilerrerako sarrera etsamina egin behar zutelarik, ikastolak (han-hemenka 

jarduten zuten hainbat akademia pribatuk bezala) iraun ahal izan zuen, oso egoera 

eskasean, haatik; baliabide ekonomikoak, hasiera batean, gurasoek eskain 

zitzaketenak baino ez ziren eta. Beraz, hasierako giro hartan, ikastola sortzeko 

ekimena zeharo apala izan zen, eta jendea erakartzeko, ahotan bilatzen zen, giro 

nazionalistetako edota euskaldun ziren familiengana aterik ate joaten zelarik.72 

 

Berpizte kulturala, nazionalismoaren bultzada, eta hezkuntza sistemaren 

ezaugarriak ez dira ikastolaren sorrera azaltzeko erabili beharreko aldaera bakarrak 

ezen, aintzat hartu behar da, gainera, nazionalismoak, oro har, antolaketa politiko 

maila murritza zeukala 60ko hamarkadaren hasieran. Ahotan lortutako jende sare 

delako ideiara berriro jotzen badugu, ikastolaren sorreraren testuinguru soziala eta 

ondorengo bilakaeraren azalpenerako zenbait gako kausi daitezke. Gorago ere esan 

dugu frankismoan -eta bereziki diktaduraren hastapenetan-, auzo eta herri mailako 

harremanak zein Elizaren inguruan sortutakoak kontzientzia nazionalistaren 

biziraupenerako leku pribilegiatu bilakatu zirela. Elizak hasiera batean ofizialki 

babesten ez zituen arren, ezagunek, lagunek eta senideek osatzen zituzten ikastola 

askoren talde sortzaileak Elizaren magalean babestu ziren, eta euren batzar asko ere, 

sakristietan burutu, apaiz anitz ikastolaren bultzatzaile izan zirela ahaztu gabe 

(Fernandez 1994a: 141-142; Arrien 1993).  

 

Batik bat hirietan osatu zen harreman sare murritz hau itzelean zabaldu zen 

gutxika-gutxika, eta herri txikietan ere ikastolak antolatzen hasi ziren. Horrenbestez, 

herri mugimendu bilakatu zirela diosku J. M. Torrealdaik, ikastola aurrera ateratzeko 

ahaleginean ez baitzeuden gurasoak, irakasleak eta laguntzaileak bakarrik; herri 

osoa aritzen zen, ordea, buru-belarri ikastolaren aldeko zereginak betetzen 

 
72 Halaxe erakusten digute Fernandezek elkarrizketatuko batek (1994a: 141-142) edota, Bizkaiko 
ikastolen sorreran, Arrienek (1993) deskribatzen duenari so eginez. 
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(Torrealday 1977: 463-464). Helburu nagusia dirua biltzea izaten zen, baina horren 

inguruan eratzen ziren hamaika ekitaldik jarduera nazionalistaren funtsezko osagai 

bilakatzea eragin zuen, M. Heibergek adierazten duen bezalaxe: 

 
"Dado que el apoyo a las ikastolas se consideraba un deber de todos los vascos, la 
asistencia y ayuda en la organización de estos acontecimientos culturales destinados a 
recoger fondos se convirtió también en un gesto necesario de solidaridad. (...) las 
ikastolas ayudaban a reintroducir a la población local en el nacionalismo." (Heiberg 
1991: 156) 
 

70eko hamarkadaren hasieran jadanik, ikastolarekin nolabaiteko harremana 

edukitzea benetako euskaldun izatearen sinbolo bilakatu zen (Arpal/Asua/Dávila 

1983: 54-55). Gero eta nabarmenago, ikastola hezkuntza/hizkuntza zereginetatik 

harago zihoan fenomeno eta komunitate nazionalistaren aldarrikapenen topagune 

bihurtu zen: 

 
"En la densa vida social del País Vasco, la ikastola y sus miembros son un centro 
referencial, donde los sectores nacionalistas acuden o moran, e incluso las 
organizaciones políticas captan algunos de sus militantes. Es un signo de 
autoafirmación, frente a la agresión a los símbolos vascos, y un enlace para la 
comunicación de experiencias e información socialmente significativos sólo para 
'Nosotros'." (Gurruchaga 1985: 260) 

 

Honaino adierazitakoa laburbildurik, ikastola abagadune politiko erasokor 

batean garatzen ari zen euskal nazionalismo eraberrituaren emaitza izan zela esan 

daiteke. Mugimendu nazionalista osoaren bilgune izan zen eta, beraz, gainerako 

arloetan bezalaxe, nazionalismoak gutxieneko ahobatasunez sustatu zuen hezkuntza 

ekimen hura. Hala ere, ikastola finkatuz zihoan neurrian, errealitate berriari 

erantzun beharrean kausitu zen eta, legearen babesaren bila abiatu ahala, 

nazionalismoaren baitako desadostasun ideologikoak somatzen hasi ziren. Datozen 

lerrootan prozesu honen bilakaera eta ondoko tirabirak aztertuko ditugu. 
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3.5.3.- Ikastolaren hedapena eta gatazka ideologikoa 
 

Ikastolaren hedapen prozesua oso modu ezberdinez gauzatu da herrialdez 

herrialde. Hego Euskal Herriari dagokionez, 1975/76 ikasturtean Siadeco ikerketa 

taldeak egindako azterketak ematen dizkigu prozesu honi buruzko estraineko 

datuak.73 Idazlan horren arabera, aipaturiko urteetan, ikastolak indar handiz 

hedatuta zeuden Bizkaian eta bereziki Gipuzkoan, eta gutxiago beste herrialde 

bietan, ikastolen zenbatekoak frogatzen digunez: 78 Gipuzkoan, 45 Bizkaian, 23 

Nafarroan, eta 8 Araban. Gainera, herrialde bakoitzean era diferentez zabaltzen dira 

espazioan, Gipuzkoa izaki kontzentrazio maila txikiena erakusten duena; hots, 

ikastolak herrialde osoan zehar hoberen hedatuta dauzkana. Besteetan, berriz, 

kontzentrazio handiagoa igartzen da hiri handien inguruan, Araban eta Nafarroan 

batez ere (Siadeco 1977: 21 eta hur.). 

 

Ikastolen sorrerari dagokionez, lehenak Gipuzkoan sortu ziren, 1960tik aurrera; 

Bizkaian geroago agertu ziren, 1964tik aurrera; eta, ondoko urteetan, azkar hedatu 

ziren herrialde bietan zehar. Nafarroan eta Araban, aldiz, 70eko hamarkadan 

gauzatu zen benetako hedapena. Hedapen erritmo ezberdinak eta berauen ondorioz 

sortutako ikastetxe kopuru diferenteak kontuan hartuta ere, azpimarragarria da 

ikastolaren hazkunde arina, ezen 1960an 60 ikasle egotetik, 1976an 30.000 ingurukoa 

izatera iragan zen, gehienak OHOn eta Eskolaurrean kokatuak (Ibid.: 39). 

 

Ikastolak giro abertzaleetan sortu zirena sarritan esan dugun arren, gurasoen 

euskara maila kontuan harturik, ezin esan daiteke guztiak giro euskaldunetan garatu 

zirenik. Bestela esanda, hastapenetan ume euskaldunen alfabetatze tresna izatetik, 

 
73 Ikus Siadeco 1977, VII. liburukia: Las Ikastolas en el País Vasco. Argitaratu barik dagoen azterketa 
soziolinguistiko honen laburpena, euskarara moldatua, kontsulta daiteke in Euskaltzaindia 1979; eta 
ikastolei dagokienez, begiratu 163 eta hurrengo orrialdeak. Guk Siadecoren azterketa erabili dugu 
datuon aurkezpenerako. Berau egin zeneko data aintzat hartuta, beraz, oraindik aurrera aurkezten 
ditugunak frankismoaren amaierari dagozkio.  
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denbora pasatu ahala, zeregin garrantzizkoa bete zuten haurren euskalduntzean, 

ikastoletako guraso euskaldunen portzentaia %70era heltzen baita gehienean 

Gipuzkoan, eta %55era jaitsi Bizkaian; Nafarroan, %27ra jaisten da; eta Araban, 

azkenik, ikastoletako gurasoen %18a baino ez da euskaldun (Siadeco: 63 eta hur.). 

 

Euskaldun izatea ez zen, beraz, ikastoletako gurasoen ezaugarri orokorra, baina 

euretako gehien-gehienak euskal lurraldean jaiotakoak zirela esan daiteke, guztiz 

urria izan baitzen etorkinen kopurua. Batez beste, Gipuzkoa, Bizkaia eta Nafarroako 

ikastoletako etorkinen portzentaia ez da %9tik gorakoa, eta Araba da salbuespena, 

%18ra heltzen baita kasu honetan (Ibid.: 58 eta hur.) 

 

Jatorri sozialari dagokionez, klase sozial ertainek (langile gaituak eta 

enplegatuak) osatzen dute gurasoen %51a, eta ondoren maila altukoak (lanbide 

liberalak, merkatariak eta industriburuak) datoz, %35 batekin. Logikoki, 

ezberdintasun eskergak somatzen dira herrialdeetako eskualdeen artean, baina oro 

har, baiez daiteke langile soilak, nekazariak eta arrantzaleak oso urriak direla 

gurasoen artean, eta fenomenoak gehienbat gizarte maila ertainetan eduki duela 

arrakasta nagusia (Ibid.: 68 eta hur.) Zuzena dirudi Siadecok berak azken datu hauei 

buruz egiten duen azalpena, alegia, gaitu gabeko langileen kasuan ikastolarako 

bertaratze urrian arrazoi ekonomikoak egon litezkeen bitartean, arrantzale eta 

nekazarienetan, arrazoiak maila kulturalari edota pentsamoldeari dagozkionak 

direla, sektore hauetan euskara ez baitzen artean hizkuntza prestigiatua.  

Dena den, gure ustez, oso kontuan hartzekoak dira aipatu azterketak 

nabarmentzen dituen datu bi hauek, hots, etorkin kopuru murritza eta maila 

ertainen nagusitasuna. Neurri batean bederen, harremanetan egon daitezke biak, 

etorkin gehienak gaitu gabeko langileak izan baitira.74 Hala ere, balizko harreman 

 
74 Ez dugu ezagutzen 70eko hamarkadari buruzko daturik, baina bertakoen eta etorkinen artean egon 
zitezkeen lan estatus diferenteez honako hau aipa daiteke, esaten ari garenaren argigarri: 1989ko 
datuetan oinarriturik, eta EAEko lurraldera mugatuz, etorkinek betetzen dituzten lanpostu gehienak 
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honek ez du errealitate osoa azaltzen, eta -aldaera ekonomikoa baztertu barik- gure 

ustez, etorkinen urritasuna ulertzeko gako nagusitzat, berriro ere, ikastola 

nazionalismoari eta, ondorioz, euskarazaletasunari loturik garatu izana hartu 

beharko litzateke.  

 

Gutxi izanda ere, etorkinik bazegoen ikastolan, eta ildo horren arabera, guztiz 

erratua iruditzen zaigu M. Heibergek esanikakoa, alegia, ikastola edozein tokitan 

sortzen zela etorkinen etorrerari aurre egiteko modu esplizitu bezala (1991: 155). 

Hala ere, neurri batean bederen, ikastolara bertaratzen ziren haurren osaketa 

sozialaz egiten duen ondoko deskribapena nahiko zuzentzat jo daiteke, arazo 

honetaz hausnartzeko ikastola kopuru jakin bat baino ez duela erabili kontuan hartu 

behar den arren. Honen haritik, badirudi egile honen asmoa ez dela azterketa 

koantitatibo baten emaitzak aurkeztea, ikastolaz aldez aurretik egindako 

ezaugarripena birbaieztea baizik. Hona hemen bere azalpena: 

 
"La composición social de los niños asistentes a las ikastolas refleja la composición 
social del movimiento nacionalista. En las veintisiete ikastolas pobres, [de] las que 
poseo información detallada, la inmensa mayoría de los niños procedían de un ambiente 
de clase media o clase media inferior urbana. Sus padres eran por lo general trabajadores 
cualificados, tenderos o comerciantes independientes, empresarios de pequeña escala y 
profesionales. A estas escuelas no asistía casi ningún niño de familias inmigrantes 
(excepto en Bilbao), ni tampoco niños de ambientes muy adinerados. Pocos campesinos, 
igualmente, envíaban a sus niños a las ikastolas. Las familias rurales continuaban 
viendo la educación en euskera perjudicial para las oportunidades futuras de sus 
niños." (Heiberg 1991: 155) 

 

Ikastola hedatuz zihoan neurrian, haren bultzatzaileek aurre egin behar izan 

zioten ikastola gizartearen sektore jakin batzuena baino ez zelako kritikari eta, 

ondorioz, behin eta berriz aldarrikatzen zuten ikastolaren izaera herrikoia. Hurrengo 

atalean ikusi ahal izango dugunez, 80ko hamarkadan zehar, erakunde eta gogaide 

 
langile mailan kokatzen ditu X. Aierdik (%55a), eta EAEko biztanleriaren batez besteko portzentaia, 
berriz, %44koa dela dio  (Aierdi 1993: 199). 
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abertzaleak -ezkerrekoak, bereziki- ikastolara bertaratzen zen etorkin kopuru urriaz 

kezkaturik agertzen ziren maiz. Badirudi, ordea, 70eko hamarkadan, kezka 

handiagoa sorrarazten zuela gizarte maila apaletako umeen presentzia murritzak, 

zeinaren errua ez baitzitzaion ikastolari egozten. Egoera hura ikastolak ez zuela 

bilatzen ezta desiatzen ere baiezten zen, aitzitik.75 Bestela esanda, ikastolaren 

beharra eta ondorengo zilegitasuna ez dira inola ere koloka jartzen. Baina, aurretik 

iragarri bezala, egoera soziopolitikoaren liberalizazioaren lehen printzek, ikastolaren 

hedapen azkarrak, eta hezkuntza legeriaren aldaketak abagadune ezberdina ekarri 

zioten ikastolari, zeina -egoera berrira moldatu guran- legeztapenerako estraineko 

saioak egiten hasi baitzen. Hauekin batera, ikastolaren munduaren baitako lehen 

aurkamendu argiak gertatu ziren.  

 

1970eko Hezkuntza Lege Orokorra hartzen da prozesuaren mugarri bezala, 

baina apur bat lehenago ere hasi ziren ikastola izaera legal normalizatuaz hornitzeko 

lehen saioak, eta berauetatik aipagarriena Oreretako ikastolarena liteke, 1968an 

legeztapena bilatu baitzuen 1964ko Elkarteen Legearen markoan. Herri honetako 

ikastolak kultura erakunde bezala lortu zuen onespen ofiziala eta, formula honi 

atxikiturik, legeztatu ziren, apurka-apurka, beste ikastola batzuk. Alta, ibilbide hura 

ez zen egon oztopoz libre, eta jarduera normala garatzeko ezintasuna zela medio, 

Gipuzkoako ikastola gehienek Elizaren babesa eskatu zuten. 1945eko Oinarrizko 

Hezkuntza Legean oinarrituz oraingoan, parrokia ikastolak sortu ziren (Fernandez 

1994a: 216-217). Baina erakunde katolikoak baldintza bi ipini zituen, erlijioarena eta 

 
75 Eta bultzatzaileak ez ezik, hezkuntza fenomeno honen ikerlariak ere agertzen zaizkigu ikastolaren 
herrikoitasuna defendatuz, ezen ikastolarekiko lilura logikoa euskal gizartearen sektore askotara 
zabaldu zen, ikerkuntzara, eta oro har, intelektualenera barne. Adibidetzat aipatu Siadecoren 
azterketa bera har daiteke, ikastolaren etengabeko gorespena egiten baitu. Edota J. M. Torrealdaik 
adierazitakoa: "La ikastola no pretende crear una escuela de privilegiados. Ni es privada ni 
minoritaria por vocación, sino por la fuerza de las cosas." (Torrealday 1977: 465-466). Izan ere, uste 
dugu harreman estuetan jarri behar direla, batetik, azkenaldi honetan nazionalismoari egiten zaion 
kritika, euskal gizartea banatzen duelakoa; eta, bestetik, ikastola sektore batzuena baino ez delakoa. 
Kritika bi hauen eta nazionalismoak honetaz garatzen duen diskurtsoaren azterketari ekingo diogu 
IV. atalean.  
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ikastolen apolitizismoarena, eta, egoera berri horren harira azaleratu ziren gatazka 

ideologikoaren barruan aztertuko ditugun lehen osagai biak.  

 

Elizaren babesean ariturik ere, 1969an, Gipuzkoako Ikastolen Federazioa sortu 

zen, herrialde horretan eskuratutako hedapen azkarrari koordinazioa eta antolaketa 

instituzionala emateko helburuz. Hemendik bigarren eztabaidagaia ondorioztatu 

zen -alegia, ikastolako kolektibo diferenteek erabakitzeko zuten ahalmena-, 

Federazioa gurasoek baino osatzen ez zutela ezarri zen eta. Ikastolak norenak ziren 

finkatzea izan zen, hortaz, urte askotako aurkamenduaren oinarria.  

 

Ikastolen instituzionalizazio prozesuaren azken data esanguratsua aipatu 

1970eko Legea izan zen. Beronen ondorioz, hamalau urtera arteko derrigorrezko 

irakaskuntza bateratua ezarri zen.76 Ikastolak behartuta zeuden Oinarrizko 

Irakaskuntza Orokorreko ikastetxe sailkapena eskuratzeko eta, hartarako, 

doakotasuna bermatu behar zuten, eta ikastetxe kontzertatu bilakatu. Euskal 

nazionalismoari gertatu zitzaion bezalaxe, hamarkada honetan zehar ikastolek 

arrakasta sozial eskerga erdietsi zuten, baina, frankismoaren azken urteotako giro 

erabat politizatuan, nazionalismoak, arrakasta harekin batera, barne istilu ugari ere 

jasan zituen, eta aurkamenduok ikastolaren barruan ere somatu ziren. Azken hauek 

eta legearen esanetara egokitzeak zekartzan arazo ekonomikoek osatutako 

testuinguruan ulertu behar dugu ikastolak burgesak ez ote ziren eztabaida piztu 

izana. Horixe dugu, hain zuzen ere, gatazkaren hirugarren ardatza. Laugarrena, 

azkenik, nazionalismoarekin batera euskarak eskuratu zuen atxikimendu sozial 

zabalean eta hura modernizatzeko saioetan markoztatu behar da, tirabira bat baino 

 
76 Estatuaren partaidetzak areagotu egin zuen haren kontrola, uniformizazioan ere sakonduz, baina, 
honekin batera, giro politikoaren liberalizazioaren lehen printzak ere somatzen hasi ziren. Hizkuntza 
autoktonoei zirrikitu txikiren bat utzi zitzaien, guztiz murritza, zehaztu gabea, eta eskolaurrean 
baino aurreikusten ez zena, haatik.  
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gehiago gertatu baitzen euskara batuaren ala euskalkien erabilera defendatzen 

zutenen artean.  

 

Lau dira, beraz, denbora tarte honetan agertzen zaizkigun eztabaidagaiak, 

baina -neurri batean, bederen- laurok kronologikoki bata bestearen atzean aurkeztu 

ditugun arren, prozesuan zehar elkarren sustapenean topa ditzakegu. Gatazka 

ideologikoari dagozkiola diogu, ez baitzen zalantzan jartzen ikastola Euskal Herriak 

behar zuen berezko hezkuntza tresna zenik, aurretik iragartzen genuen bezala.77 

 

Nazionalismo kontserbadoreak ikastolen izaera konfesionalari eutsi zion, eta, 

justifikazio legez, Elizaren babespean aritzea eta gurasoen borondatea doktrina 

kristauaren esanetara egotea argudiatu zuen.78 Beraz, haurren heziketa gurasoen 

ardura baino ez delakotik abiaturik, iritzi bat edo beste topa daiteke eskubide hau 

ikastolaren izaera pribatuan funtsatzen duena. Nazionalismo mota honek arazorik 

gabe kokatu zuen ikastola esparru pribatuan, nazionalismo ezkertiarrak 

adierazitakoaren aurka, beherago ikusiko dugun moduan. Oro har, eskuindar 

liberalismoari dagokion pentsamoldean kokatu beharko litzateke diskurtso hau. 

Alde kontserbadore hau nabari-nabaria da eta, sarritan, antikomunismo 

amorratuaren ispilu ere dela gehi genezake. Jarrera horren kontra agertzen zirenei, 

ikastola ideia marxistak helarazteko erabili nahi izatea leporatzen zitzaien. Horren 

ondorioz, ikastolaren jarduera apolitikoa izan behar zela defendatzen zen. Komeni 

da errepikatzea ustezko apolitizismo hau maila ideologikoari zegokiola, alegia, 

 
77 Honi ekin aurretik ohartarazi behar da, orduko giro politikoa dela medio, kasik ezinezkoa dela 
nazionalismoaren iritzi ofizialik topatzea. Hortaz, nazionalismoaren diskurtsoa deitzen dugun hau 
garaiko aldizkarietan eta liburu apur batzuetan zenbait pertsonak adierazitako ideiek osatzen dute, 
nazionalismo mota baten edo besteren eraginpekoak direnak. Agian ideia nazionalistek jasaten zuten 
klandestinitate egoera ere kontuan harturik, artikulu batzuk zeharo kriptikoak direla esan beharra 
dugu, eta, sarritan, norberak ondorioztatu behar izaten du sakoneko mezua. Beste azalpen gehigarri -
eta sinpleago- bat ere soma daiteke, hau da, urte hauetako nazionalismoak ez zuela egun beha 
daitekeen hezkuntza pentsamenduari buruzko teorizazioaren sakontasunik.  
78 Nazionalismo kontserbadorearen eraginpeko pentsamendu lerroan kausitzen dira, adibidez, 
Garitano 1972, Lasa 1970, Lasa Apalategi 1971, Satrustegi 1972, eta Zaloña 1970. 
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zuzen-zuzenean pentsamolde ezkertiarraren kontra bideratua zegoela, ikastola 

Euskal Herriaren mesedean finkatua zen irakaskuntza izatea ez baitzen koloka 

jartzen. Nazionalismo kontserbadoreak egun ere atsegin duen lelo bat erabiltzen du 

orduko nazionalismoak, hau da, ideia ezkertiarrak arrotzak direlakoa, eta, 

horrenbestez, ikastolak euskal giroan sustraiturik aritu behar direla. Honi erantsirik, 

tokian tokiko euskalkien erabileraren defentsa agertzen zaigu. Dena den, euskara 

batua ala euskalkiak hobestea gatazka iturri izan zela uste hedatua den arren, ez da, 

kontsultatu ditugun testuetan, agertzen den gai aipatuenetarikoa, alderantziz baizik. 

Izan ere, batek baino gehiagok dio euskara bigarren mailako arazoa dela, benetako 

ardura haurren heziketa baita. Eta hau ez da nazionalismo kontserbadorearen iritzia 

bakarrik, nazionalismo ezkertiarrak ere, nola edo hala, gauza bera azaltzen zuen eta 

(ik. Aresti 1970). Gure iritziz, haurren heziketa arazo inportanteena zela esaten 

zenean, gakoa diferentzia ideologikoetan zetzala baiezten ari zen. Hartara, 

hizkuntzaren erabileraren inguruan desadostasunak aurki zitezkeen: nazionalismo 

kontserbadorearen eraginpeko ahots batzuek, kasu, ikastolaren irakaskuntza 

elebiduna defendatzen zuten, edota, beste batzuek, euskara batuaren kontrako 

ideiak adierazten zituzten. Baina, ikastolak euskararen bermean betetzen duen 

zeregina funtsezkoa zela den-denek adierazten zuten. Gutxieneko adostasun hau, 

ordea, dibergentzia nabarmen bilakatzen da gainerako gaietan, ondoren ikusiko 

dugun moduan. 

 

Nazionalismo ezkertiarraren eraginpean kokatzen ditugun iritzietan, espero 

zitekeen legez, ikastolaren izaera akonfesionala aldarrikatzen da.79 Ikastolak Elizari 

zor zion estalki legala eskuratu izana, baina horrek ez zuen ezabatzen ikastolaren 

jatorrizko nortasuna, zeina herriarengandik jasoa baitzuen. Hau zela eta, ustezko 

apolitizismoaren ezintasuna argudiatzen zen, ikastolak, erasoaldi luze baten emaitza 

 
79 Ideia hauen adibidetzat har daitezke: Aizpurua 1972, Akaitz 1973, Aresti 1970, Laspiur 1972, 
Olarru 1970, eta Ugarte 1973.  
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zen heinean, ezinezko baitzuen neutral izatea. Ikastolak herriarengan irmoki itsatsita 

zegoelako ahal izan zuen bizirik iraun, eta baitezpadakoa zen izaera hari eustea. 

Hortaz, nazionalismo kontserbadoreak defendatutako euskal giroa zelakoari herri 

giroa kontrajartzen zion. Ikastolak ezin zuen herri girotik aparte bizi, eta honek 

harreman zuzena zeukan ikastolaren baitako partaidetzarekin, edo zehazkiago 

esanda, haren kontrolarekin. Nazionalismo kontserbadoreak defendatzen zuen 

gurasoen monopolioaren aurrean, nazionalismo iraultzaileak herri osoaren 

partaidetza aldarrikatzen zuen, irakasleen eta laguntzaile andanaren jardunari 

jarraipena eman guran. Aurrerago aipatu dugun teorizazio eskasiaren barruan, 

ikastolen herrikoitasuna aldarrikatzen zuelarik, askoz esplizituago agertzen da 

nazionalismo ezkertiarrean hezkuntza naziotasunari lotu beharra. Nola edo hala, 

han-hemenka kausi daitekeen baieztapena da ikastola euskal herriak garatzen duen 

borroka politikoaren emaitza dela, eta ezin daitekeela, beraz, borroka horretatik 

kanpo geratu,80 ezen, herriaren babesik gabe, ikastolak lantzen duen euskararen 

berreskurapena ere ez litzateke ziurtatuko. 

 

Esan bezala, ikastolaren ustezko izaera herrikoia zalantzan jartzen zen 

nazionalismo iraultzaileari loturik zegoen sektorearen aldetik, guraso askorentzat 

kuotak ordainezinak zirelako, besteak beste.81 Nazionalismo kontserbadorean auzi 

honek kezka berezirik sorrarazten ez zuela dirudien arren; logikoki, nazionalismo 

ezkertiarraren deserosotasuna nabari-nabaria zen. Berriro ere, ikastolaren asmoa ez 

 
80 Testuinguru honetan ulertu behar da, gure iritziz, ezkertiar nazionalismoaren joera ikastolen 
mugimenduaz hitz egiteko, hezkuntza fenomeno honen erresistentzia, borroka, jarrera aktiboak eta 
abarreko izariak nabarmendu guran. Bestenaz ere, nazionalismo mota honek ikastolari erantsi zion 
esangura politikoaren adibidetzat har daiteke, besteak beste, ETAk, Eibarko ikastolak edukitako 
arazoen aurrean, 1974an zabaldutako orria, Ikastolak kalean izenekoa, non baiezten baitu: "Euskal-
Herri-Langileak bere eskubideak lortzeko egin dituen aurrerapenetatik haundienetako bat ikastola baldin bada 
(...) honen kontra jeikitzen herriari egin lezaiokenik traiziorik zikinena da (...) zapaltzaileekin lagun egitea dela 
iruditzen zaigu." (Ik. Equipo Hordago 1979/81: XV. liburukia, 520. or.) 
81 Egia esanda, kontsultatu ditugun testuen artean bat ere ez dugu topatu ikastolaren izaera burgesari 
kritika egiten dionik; bai, ostera, iritzi honen kontra jotzen dutenak. Urritasun horren zio posible bat 
izan daiteke ideia gehienak Elizarengandik hurbil zeuden argitarapenetan azaldu zirela, eta aipatu 
iritziok hedabide hauetara sarbide murritza edukiko zutela. 
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dela irakaskuntza pribilegiatua egitea dioskue, eta, ordea, herri osoa barnehartzea 

izan behar dela haren bereizgarria. Horrela ez izatea, bestalde, egoera politikoak 

ipinitako oztopoen ondoriotzat jotzen zen, eta konponbideak bilatzeko beharra 

azaleratzen zuten. Nazionalismo iraultzailea, hortaz, ikastolaren herri partaidetza 

erlatiboaz jabeturik agertzen zaigu, baina hari eransten dion esangura politikoak 

gainerako problema guztiak bigarren maila batean uzten ditu, M. Ugalderen 

berbetan ikus daitekeen moduan: 

 
"Euskal ikastetxe estatalik ez dugu, batez ere, euskal estadurik ez dugulako. Gure 
pribatu jokabidea ez da elite batena, estaduak bete nahi izan ez duen herri jokabide jator 
baten ondorio garbia baizik." (1976: 5) 

 

Honelaxe ulertu behar dira, gure irudikoz, nazionalismo mota honen aldetiko 

dei ugariak ikastolak bana ez zitezen. Nazionalismo kontserbadoreak ere 

batasunaren aldeko deiak egiten zituzten (ik. Satrustegi 1972: 38), baina, normalean, 

eskuindar pentsamoldeak ohiko duen bezala, gurasoen askatasuna gauza guztien 

gainetik ipintzen zuen. Eta badago ere mutur bietatik aldendu nahi zuenik. Era 

hartara, ikastolaren areriotzat jotzen zituen bai eskuindar pentsakerari eusten 

ziotenak, zein ikastolaren izaera burgesari buruzko susmoa hedatzen zuten 

ezkertiarrak, biek ere euskal nazionaren funtsezko tresna zen ikastolaren etorkizuna 

arrisku bizian jartzen zuten eta.82 

 

Aztertzekoa da ere liskar hauek guztiek eduki zuten azpi estamentala. Bada, 

guraso eta irakasleen arteko lehen haustura Gipuzkoako Federazioaren sorrerakin 

gertatu zen, ikusi bezala. Ordutik aurrera estamentu bion arteko etena areagotu egin 

zen, batik bat, irakasleen klase kontzientziaren sendoketa zela medio.  

 

 
82 Horren adibidetzat har daiteke Zeruko Argiaren editoriala, Zer zabiltzate izenburukoa. Aipatutako 
estilo kriptikoaz baiezten da bertan eskuinak ezin duela jasan abertzaleak aurrerakoi izatea, eta 
ezkerra espainiar nazioarentzako lagungarri bilakatzen ari dela. Ikus Zeruko Argia 1973: 3 
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Hala, 1970eko Legeak ezarritako baldintzetako bat irakasleen titulazio 

akademiko egokiaz hornitu beharra zenez, estamentu horren profesionalizazioaren 

lehen urratsak ematen hasi ziren, eta ordura arteko ikastolaren aldeko lanaren zama 

militantea arinduz joan zen apurka-apurka (Fernandez 1994a: 232). Ikastolaren 

kudeaketari begira, atzematen zuten bazterketaz gain, irakasleek exijentzia 

profesionalen presioa sentitzen zuten gero eta nabarmenago. Hortik euren 

egonezina. Horrek guztiak irakasle askoren protesta eta asaldura eragin zituen, 

gurasoei egotziz irizpide ekonomizista hutsetan baino ez zutela funtsatzen 

ikastolaren jarduna. Protestok, alta, ez zuten beti edukitzen lan arloko azpi 

erreinbindikatibo hutsa; ostera, kezka nabaria agertzen zen ikastolak ordura arteko 

herri proiektu izaera gal zezan arriskuaz, gurasoek ikastola enpresa bailitzan 

kudeatzeko erakusten zuten asmoen kontra.83 Hortaz, estamentuen artean gertatu 

zen hausturak, neurri handi batean, nazionalismo kontserbadore eta ezkertiarraren 

artekoa ere islatzen zuen, nahiz eta estamentu bietako kideak batean zein bestean 

egon zitezkeen. 

 

Honaino ikusitako argudioen ardatzei jarraiki, zatiketa inportanteak gertatu 

ziren. Bateko, erlijioaren auziak zenbait ikastola erdibitu zituen, eta, besteko, guraso 

eta irakasleen arteko liskarrek hainbat irakasleren kaleratzea ekarri zuten, eta 

euretako asko eskola publikora abiatu ziren (ik. Fernandez 1994a: 245 eta hur.).  

 

Hurrengo atalean ikusiko dugun bezalaxe, eraketa autonomikoa indarrean jarri 

zenetik aurrera, ikastolaren baitako aurkamenduoz ematen diren azalpenak 

abertzaleen pentsamolde ezberdinek baldintzaturik ageriko zaizkigu. Azalpen 

horietan, eskola publikoak jasotako aldaketa saihestu ezineko aldaera da, besteak 

beste. Baina, urte horietan gertatutakora heldu aurretik, egoki iruditzen zaigu 

 
83 Irakasleen asaldura eta aldi berean ikastolaren nazio/herri izaeraz kezka hauen adibide dira 
Ugalde 1975a, 1975b eta 1976. 
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hezkuntza fenomeno horren sorreraz eta lehenengo urteetako ibilbideaz gogoeta 

egiten duten ikastolaren ikerlarien azalpena ekartzea hona, beraiengan ere soma 

baitaiteke pentsamolde ideologiko eta politikoaren eragina. Era hartara, ikuskera 

ezkertiarrarentzat, funtsezkoa izan zen Eliza eta sektore ekonomiko ahaltsuen 

eskuhartzea irakasleen erabaki ahalmena kaltetzeko eta ikastolaren kudeaketa 

autogestionarioa ezabatzeko (ik., adibidez, Fernandez 1994: 220 eta hur). Ikuskera 

kontserbadorearentzat, aldiz, ETAren Fronte Kulturalak ikastola kontrolatzeko 

erakutsi zuen nahiak eta erakunde beraren esanetan zeuden seminarioetatik 

etorritako abadegaiek gaiztotu zuten ikastolaren jatorrizko elkarbizitza (ik., 

adibidez, Arrien 1993). Ikastolaren benetako proiektua kaltetu izana egozten diote, 

horrenbestez, gogaide nazionalistek elkarri, eta, nola edo hala, ikastolatik kanpoko 

eragina gaitzesten dute. Ikus dezagun, adibidez, G. Arrienek adierazitakoa 

Durangoko ikastolako istiluen harira: 

 
"Gurasoetarik gehienek, giza mailan, erditik gora zeudenak ziren, salbuespen bat ere 
bazelarik; guztiek jokatu zuten sendi bat izan balitz bezala helburuak lortzeko ideologi 
iritziak heldu ziren arte. Hemendik aurrera ez zen erraza izan jakitea edo desberdintzea 
zer zen euskal kultura, euskera, eta zer zen politika hutsa." (Arrien 1993: 164-166) 

 

Gure iritziz, alta, nahiko argi dago ikastola nazionalismo osoaren jardunaren 

emaitza izan zela, bai haren sorrerari zein ondorengo garapenari begiratuta. Gorago 

ere mintzatu gara horretaz. Izatez, gatazka ideologikoa azaltzeko egiten ari garen 

hurbilketa azkar honetatik ezin ondoriozta dezakegu euskal nazionalismoak, bere 

osotasunean hartuta, ikastolari eusten jarraitu ez zionik. Duda barik, aipatu 

aurkamenduok ikastola guztiak berdinak ez zirelako ideia indartu zuten, eta euren 

arteko sailkapenak egitea ahalbidetu zen. Pobreak eta aberatsak, elitekoak eta 

herrikoiak, aurrerakoiak eta kontserbadoreak, eta abarreko etiketak erantsiko zaizkie 

ikastolei ordutik aurrera. Baina, hala eta guztiz ere, ikastolaren hazkundea ez zen 

gelditu, eta nazionalismoak bere-berea sentitzen segitu zuen. Ikastolak arian-arian 
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lortutako finkapen eta onespen sozialaren esangura politikoaz ondo jabeturik, haren 

defentsan su eta gar aritu ziren gogaide abertzale ezkertiarrak zein kontserbadoreak: 

 
"Erlijioari eta euskarari buruzko arazoak gora behera (...), ikastolen ereduari tinko eutsi 
izan dio familia nazionalistak zapalkuntza frankista bizkar gainean erasoka izan duen 
garaian." (Iztueta 1995: 132) 

 

Era hartara, arlo pribatura kasik halabeharrez bideratu zen nazionalismoa gero 

eta kontzienteago izan zen ikastola estatuari irabazitako eremu bat zela, hari aurre 

egiteko jokaerarako tresna ezin hobea. Ikuspegi nazionalista ezberdinen eragina 

alboratu gabe ere, gero eta indartsuago sustatu zen ikastola herriarena zelako ideia; 

alegia, ez zegokiola ez arlo pribatuari ezta publikoari ere.  

 
"Sasi iraultzaileak eta eskuin itsuak aho batez mintzo dira askotan. Herriak sortu ditu 
ikastolak, arrisku argian eta izkutuan, Euskal Herriari dagokion eskolarik ez zelako 
sortu zituen. (...) Ikastolei esker hasi dira beste eskoletan ere euskara sartu nahiaz edo, 
gutxienez, behintzat, itxura egiten. (...). Ikastola ez da estatuarena eta ez pribatua. 
Ikastola herriarena da. Euskal Herriari dagokion eskola bakarra ikastola da. Beste 
guztiak Euskal Herria erdalduntzeko ezarri diren eskolak dira, euskaldunon diruaz 
baliaturik gainera." (Herrialde 1976: 17) 

 

Eta ikastolarekiko erabateko atxikimenduarekin batera, eskola publikoaren 

errefusapena zetorren, M. Heibergek deskribatzen digun legez:  

 
 "..uno podía vivir durante bastante tiempo entre los vascos de Elgeta y no ser 
consciente de que existía la escuela estatal. (...).. la escuela estatal se encontraba 
considerablemente olvidada. (...). Para muchos, la escuela estatal simbolizaba tiempos 
anteriores en que la organización de las instituciones locales se hallaba bajo el mando 
absoluto de aquéllos que eran insensibles, cuando no hostiles, a los intereses del pueblo." 
(1991: 284; 286-287) 

 

Azaldutako hau guztia aldatzen hasi zen 70eko hamarkadaren amaieratik 

aurrera. Batetik, testuinguru soziopolitiko berriak; bestetik, euskal nazionalismoaren 

baitako aniztasunaren areagotzeak; eta, azkenik, eskola publikoak zein ikastolak 

jasotako aldaketa esanguratsuek abertzaleen hezkuntzari buruzko gogoeta sakona 
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eragin zuten. Hainbat urtetan, horrela, ikastola sareak eta hezkuntza publikoak bete 

behar zuten zereginaz eztabaidatzen eta elkarren arteko gatazkan aritu ziren gogaide 

nazionalistak, eta frankismoaren garaian lortutako gutxieneko adostasuna erabat 

ahuldu zen. 

 

Egoera soziopolitiko orokorrari, euskal nazionalismoaren hedapenari, eta haren 

eta ikastolaren arteko harremanei so eginez gero, bestelakoa izan da Ipar Euskal 

Herriko lurraldearen egoera. Ikus dezagun zertan dautzan diferentziok. 
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3.6.- IPAR EUSKAL HERRIKO NAZIONALISMOAREN FINKAPENA 
 

Pirinio Atlantikoen Departamentuan integraturik, euskal nazionalismoak nazio 

lurraldetzat hartzen dituen zazpi herrialdeetatik, frantziar estatuaren baitan 

kokaturik dauden hirurei (Lapurdi, Nafarroa Beherea eta Zuberoa) ez zaie inolako 

estatus administratibo berezirik ezagutzen.84 Hala eta guztiz ere, herrialde hauetako 

euskararen ordezkapen prozesua ez da izan Hegoaldekoa bezain azkarra eta, 

bereziki hedabideen eraginez, azken hamarkadetan somatu ahal izan den galera izan 

ezik, hiru herrialdeen barrena mendetan zehar salbu mantendu dela esan liteke, 

hirigune jakin batzuk kenduta. Horretarako, lagungarri suertatu da egitura 

sozioekonomikoa, Iparraldea, gehienbat, nekazal ekonomian kokatu behar baita. 

Nekazaritzarekin batera, garrantzi handikoa da zerbitzu sektorea, turismoaren 

eraginez garatua, batik bat. Bigarren sektorea da, azkenik, maila apalena erakusten 

duena. Hegoaldean ez bezala, Iparraldeko gizarteak ez du ezagutu, azken urteotara 

arte, inmigrante olde handirik; aldiz, emigrazioa eta barne aldeko biztanleriaren 

gutxitzea izan dira denbora luzez ezaugarri nagusiak.  

 

Hortaz, gizartearen modernizazio prozesuaren geldotasunak berak eragotzi du 

kultura ezaugarrien erabateko desagerpena, zeren frantziar estatuaren jardunak 

bultzatu duen nazionalizazio prozesua biziki indartsua izan da, eta eskerga ere 

eraketa administratiboaren zentralizazio eta uniformizazio maila. Bada, aipatu 

kultura berezitasunen arrastorik ere ez da somatu estatu administrazioan XX. 

mendearen erdialdera arte. Eragingarria izan da, izan ere, eta estatu politika 

deliberatuaz gain, lagungarri izan zaizkio XX. mendean gertatutako bi mundu 

gerrak, biztanleria politikoki mobilizarazi dutenak.85 Horrekin batera, kontuan hartu 

 
84 1996tik aurrera, frantziar gobernuak pays terminoaren barruan biltzen ditu euskal herrialdeak, 
baina, praktikan, izendapen horrek ez du inolako eragin administratiborik ekarri.  
85 Frantziar estatuaren osaketaren joan-etorriak aztertu ditugu bertako hezkuntza sistemaren 
eraikuntza azaltzen genuenean. Ikus 2.3.2.2. 
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beharrekoa da frantziar nazionalizazioa gobernu diktatorialei eutsi gabe gauzatu 

ahal izan dela, gobernu errepublikar ezberdinen legitimazioaren mesedean.  

 

Bat-bateko eraldaketa traumatikorik ezak, estatu eraketa politikoaren 

zilegitasun maila handiak, eta gehienbat nekazal munduko harremanetan babestu 

den kultura identitateak ez dute eragin erantzun nazionalista sendorik, alderantziz 

baizik. Ildo horretatik, P. Letamendiak dio Iparraldeko nazionalismoak, 

Hegoaldekoarekin erkaturik, ez duela arrakastarik eskuratu, testuinguru politiko 

demokratikoago batean garatu ahal izan den arren. Hartarako beharrezkoa den 

grina sozialik azaldu ez delarik, ideia nazionalistei eustea hutsalkeria dela uste du 

gizartearen gehiengo batek (Letamendia 1987: 42). Nazionalismoari estu-estuan eutsi 

gabe, ordea, estatu administrazioaren deszentralizazioaren eta euskararen aldeko 

eskakizunak aspaldian ugaritu dira Iparraldean.  

 

Agian zuzenago da testuinguru honetan kokatzea (euskal nazionalismoari 

guztiz lotu gabe, beraz) euskararen defentsarako sortu zen lehen ekimena, 

Euskalherrizaleak izenekoa. 1932an jarri zen abian, 1934an Aintzina aldizkaria kaleratu 

zuen, eta harrezkeroztik izen horren pean ezagutuko zen. Orduko EAJrekin 

harremanetan zegoen arren, haren zeregina batez ere euskararen ofizialtasuna 

lortzera bideratu zen, elebitasunaren aldeko aldarrikapenen markoan. Ipar Euskal 

Herriarentzat neurri deszentralizatzaileak eskuratu beharra mahaigaineratu bazuen 

ere, bai hau eta baita euskararen balizko ofizialtasuna ere Frantzia federal baten 

markoan aurkezten ziren.86 Hegoaldean gerra piztu zenean, kutsu erlijioso eta 

integrista gartsua87 zeukan talde hau Hegoaldeko abertzaleengandik urrundu zen, 

berauek ezkertiarrekin batera aritzen ziren neurrian (Arbelbide 1996: 45-48). 

 
86 J. C. Larrondek, hala ere, ofizialki, erregionalista zen arren, Euskalherrizaleak taldea nazionalista 
zela baiezten du; zehazkiago, EAJren anaia txikia zela dio, baina Iparraldera egokitu zuela JEL lema. 
Ekonomikoki, bideraezin ikusten zuen Iparraldea Frantziatik kanpo, baita Hegoaldearekin batera ere, 
baina argi eta garbi mintzo zen Euskal Herri osoari buruz. Ik. Larronde 1995: 62-63. 
87 Pentsakera integristaren osagaiak sakonki azalduak daude in Larronde 1995.  
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Larronderen esanetan, Aintzinak ez zuen gatazkan zeuden bi lehiakideen artean 

hauturik egin nahi izan, alde bietan euskaldunak baitzeuden (Larronde 1995: 248 eta 

hur.). II. Mundu Gerrako etenaren ondoren berriro eratu zenean, barne liskar ugari 

jasan zuen, Frantziaren batasuna koloka jarri nahi ez zutenak eta aldarrikapen 

nazionalistei eusten zietenen artean garatuak (Arbelbide 1996: 55 eta hur.). 

 

Aintzinaren diskurtso nazionalista zalantzakorra osotara argitu zuen Enbatak, 

1953an Bordeleko euskal ikasleek sorturiko erakundeak. Hasiera batean, euskara eta 

euskal kulturaren alde lan egitea eduki zuen helburu, baina, 60ko hamarkadaren 

lehen urteetan, Hegoaldeko nazionalismoaren eragina jaso zuen. Aintzinaren baitako 

gatazka ideologikoa uxatu nahirik, borroka indar zentralista eta 

deszentralizatzaileen artean kokatu behar zela adierazi zuen (Arbelbide 1996: 110). 

Hau dena argi beha daiteke Enbataren diskurtsoan: Euskal Herria zerbait bateratua 

eta iragan historiko eternalekoa zela zioen; eta etsaia, hortaz, euskaldunek historian 

zehar osatu duten komunitatetik kanpokoak dira, besteak, alegia, J. P. Malherberen 

hitzei jarraiki (1980: 54). Hala ere, ikerlari honen arabera, Enbata ezin daiteke 

mugimendu erromantiko edota antigoalekotzat jo. Gizarte maila ertainetako 

teknikari eta intelektualen erantzun bezala ulertu beharko litzateke, ordea, talde 

honen sorrera. Interes aniztasun nabaria igartzen zen Enbataren baitan, elkarbizitza 

zaila baitzeukaten sektore politiko eta ekonomiko ezberdinek. Bateko, botere 

politikoaren galera saihestu nahi zuten demokrata-kristau gorenak eta barne aldeko 

industriburu txikiak zeuden; besteko, hamarkada honetako krisi ekonomikoari aurre 

egiteko baliabideak bilatzen zituzten kostaldeko zenbait industriari; eta, azkenik, 

gorago aipatutako gazteak. Gainera, desadostasun nabariak zeuden helburu 

nazionalistak eta neurri deszentralizatzaileak hobesten zituztenen artean. Tirabira 

hauek Hegoaldetik ihesean zetozen ETAko kideei eman beharreko babesak areagotu 

zituen.  
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Ordutik aurrera, nekazari eta langile belaunaldi berrien sarrerarekin, 

mugimenduak izaera laiko eta ezkertiarragoa erakutsi zuen, eta Hegoaldeko 

nazionalismo berriaren eragin argia jaso zuen. Helburu nazionalistak birdefinitu 

egin ziren: frantziar estatu markoa alboratu, eta Hegoaldeko lau herrialdeekiko 

batuketa aldarrikatu zen euskal estatu independente batean. Mugimenduaren jite 

berriak kutsu integratzaileagoaz hornitzea eta oinarri sozial zabalagoa eskuratzea 

ahalbidetu zituen, atxikimendu maila handiena, normalean, klase ertain eta ertain-

baxuetan lortu bazuen ere. Aldi berean, EAJrengandik urrundu zen, alderdi honek 

ez baitzuen begi onez ikusten ETArenganako hurbilpena (Malherbe 1980: 68 eta 

hur.). X. Arbelbidek dioenaren arabera, tendentzia bi garatu ziren erakundearen 

baitan: a) aktibismoaren eskutik, hauteskundeei garrantzi handia ematen zien 

intelektualena; eta b) barne aldeko jendearena, herri xehearekin hobeto konektatzen 

zuena, eta sakoneko lan egitearen aldekoa zena (1996: 256). Bitartean, gaiztotuz 

zihoazen ETArekiko harremanak, erakunde honentzat Iparraldearen independentzia 

biharamuneko gauza izatera iragaten zen neurrian. 

Edozein modutan ere, bai Enbataren eta bai orduan eta ondoren sortu ziren 

talde nazionalisten herri sostengua ez zen inoiz trinkoa izan. Eragin sozial txikiaren 

adierazgarrietako bat hauteskunde emaitza urriak izan daitezke; azken urteotako 

gorakada erabakigarria gertatu arte, beti kopuru xumeetan mugitu baitziren. 

Horrela, 1967an, gorenean egon zenean, bost mila botu baino gehiago lortu zuen 

Enbatak, baina 1968ko hauteskunde kantonaletatik aurrera, beherakada etorri 

zitzaion mugimendu nazionalistari, eta 1985era arte egin ziren hauteskundeetan 

zehar (batzuetan, aurkeztu ere ez ziren egin), %5era heldu ezinik ibili zen beti.  

 

Beste aldetik, 1981ean boterea eskuratu zuenetik, Frantziako Alderdi Sozialistak 

(PS) Euskal Departamentuaren sorrera bultzatuko zuela iragarri zuen, estatuak 

erakutsitako zentralizazio zurruna bigundu guran. Asmoa ez zen bete, besteak beste, 

aldarrikapen independentzizaleak edota autonomizaleak ahuldu beharrean, indartu 
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egingo zituelakoan, berorien beldur izan baitira beti frantziar gobernuak, eta are 

gehiago Euskal Herrian, Hegoaldeko nazionalismoaren arrakastak Iparraldekoan 

eduki zezakeen eragina zela eta. Ondorioz, entzungogor egin izan dio 

erreibindikazio xumeenari ere, nahiz eta, aspaldi honetan, kultura mailako 

eskakizunak kontuan hartzeko nolabaiteko higidurak somatu ahal izan diren. 

Eskakizunok euskal nazionalismoaren eskutik bideratu dira. 

 

Esan bezala, nazionalismoa aukera politiko minoritarioa da Iparraldean, eta 

bertako biztanleriaren sentimentu nazionalistaren ahuldadearen isla da. Hala ere, 

azken hamarkada biotan gorpuztuz joan den nazionalismoak ugaritasun handia 

erakutsi du erakunde kopuruari dagokionez. Oro har, 60ko hamarkadaren 

amaieratik aurrera jasotako jite ezkertiar eta akonfesionala nagusitu da eta, honekin 

batera, helburu politiko independentzizaleak indartu dira. Nazionalismo arradikala 

edo ezkertiarra deitu ohi zaiona da, beraz, hoberen finkatu dena, eta nazionalismo 

moderatuak presentzia txikiagoa du.  

 

Edozein modutan ere, ahalegin sendoa egiten da aldarrikapenak Iparraldeko 

egoerara egokitzeko, eta egitarau politiko landuagoa eskaini ahal izan da. Frantziar 

estatu markoaren baldintzapenak ahaztu gabe, hiru herrialdeak barnehartuko 

lituzkeen Euskal Departamentuaren sorrera eta euskararen ofizialtasuna dira 

egungo euskal nazionalismoak egiten dituen oinarrizko eskaerak, euskal herritarren 

autodeterminazio eskubidearen lorpenak bideraturik. Agian aipatu ahuldadea dela 

medio, Hegoaldean baino saio ugari eta eragingarriagoak gorpuztu dira ekimen 

bateratuak gauzatzeko orduan, eta hauteskundeei begira, adibidez, emaitza 

onuragarriak ekarri dizkiete.  

 

Gure iritziz, honaino aipatu ditugun nazionalismoaren ezaugarriak funtsezkoak 

dira Iparraldean 70eko hamarkadan hedatu ziren ikastolen nolakotasuna ulertzeko. 
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Lehenik, mugimendu nazionalistaren ahuldadeak ikastolaren hedapen murritza azal 

lezake. Bigarrenik, abertzaleen arteko gutxieneko adostasuna ikastola sarearen 

jardun bateratuarekin harremanetan ipini behar da. Azkenik, Hegoaldean bezala, 

ikastolaren sorreran zein ondorengo garapenean, nazionalismo moderatutik hurbil 

dagoen jendeak parte hartu duen arren, nabariagoa da nazionalismo ezkertiarraren 

eragina, batez ere Hegoaldeko ikastolaren lehenengo garaiari begiratzen badiogu. 

Euskal mugimendu nazionalistaren ezaugarriak ez dira, alabaina, aintzat hartu 

beharreko aldaera bakarrak hezkuntza ekimen horren azterketan. 

 
 

 
3.6.1.- Seaskaren sorrera eta garapena: ikastola abian 
 

Frantziako hezkuntza sistemaren garapenari buruz genioen legez, III. 

Errepublikak tinko jardun zuen hezkuntza sistema zentralizatu eta uniformizatuaren 

oinarriak jartzen, eta, ordutik aurrera, frantziar eskolak berebiziko papera jokatu du 

estatuaren nazionalizazio prozesuan. 1946ko Konstituzioak maila lokaleko 

instituzioen eta estatuaren arteko nolabaiteko eskumen banaketa ekarri bazuen ere, 

deszentralizazioa erabat xumea izan zen, eta ez zuen apenas eraginik eduki 

oinarrizko hezkuntzaren gestioan. Hortaz, frantziar hezkuntza sistema, Nazio-

Estatuko kideak sortuz delako ibilbidearen eredu klasikotzat jotzen dena, estatuaren 

ardura da bete-betean, maila publikoan zein pribatuan (ik. 2.3.2.2).  

 

Frantsesez besteko hizkuntzen irakaskuntzarik ez zen arautu 1951ko Deixonne 

Legea ebatzi arte. Bertan, ordutegi arruntetik landa, ordu kopuru murritzean eta 

ikasleen zein irakasleen borondatetik abiaturik lehenengo zirrikitua zabaldu zitzaion 

euskarari. 1982an, berriro ere ikasleen borondatepean, euskarari -estatuko frantsesez 

besteko hizkuntzei legez-irakaskuntzaren baitako estatus ofiziala onartu zitzaion, eta 

estatuari borondate hau bermatzeko betebeharra.  
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Apurka-apurka, hedatuz joan da euskararen eta euskarazko irakaskuntza sare 

publikoan, eta apur bat gutxiago irakaskuntza pribatu erlijiosoan, Europa mailan 

frantziar estatuak hizkuntza gutxituen defentsarako sinatu dituen zenbait ituni 

jarraiki. Inportanteenak eusteari uko egin dio, alta, eta horretan oinarriturik, ezin 

esan daiteke administrazioak gogotik heldu dionik euskararen edota euskarazko 

irakaskuntzari, alderantziz baizik. Era hartara, euskarak irakaskuntzan eskuratu 

duen presentzia guztiz murritza da. 80ko hamarkadaren amaieran, Iparraldean 

eskolatutako haurren %85ak ez zuen jasotzen ez euskararik ez euskarazko 

irakaskuntzarik, eta %10ak ordu apur batzuetan baino ez zuen euskara irakasgai 

bezala. Egoera hau pixka bat baizik ez da aldatu hurrengo urteotan, eta, bereziki, 

lehen mailako hezkuntzan somatu ahal izan da aurrerapena. 1997/98 ikasturtean, 

zehazki, %73ra heltzen zen euskaraz ezertxo ere jasotzen ez zuten lehen maila 

honetan eskolatutako haurren kopurua. Horrenbestez, Iparraldeko eskoletako 

ikasleak, neurri handi batean, euskaldun izan diren arren, euskarak atzerritar 

hizkuntzek baino estatus apalagoa eduki du irakaskuntzan. Egoera tamalgarri hau 

salatzeari ekin izan dio, hain zuzen ere, bertako euskal nazionalismoak.  

 

Irakaskuntza euskalduntzeko lehen erreibindikazioak Ikasen eskutik etorri 

ziren. 1959an sortu zen elkarte hau, euskal hizkuntzaren berreskurapenerako biderik 

egokiena eskola pribatuan zein publikoan sartzea zelako abiapuntuarekin. Eskola 

mota diferenteetako irakasleen bilgune bakarra izan da urte askotan erakunde hau, 

eta, bera zela medio, hainbat material pedagogiko landu da. Iparraldeko bestelako 

kultura erakundeen jaiotzan eragin handia eduki du, bestalde, hala nola Udako 

Euskal Unibertsitatearenean eta AEKrenean. Ikasek euskal irakaskuntzaren alde 

egindako aldarrikapenek oihartzun zabala eduki bazuten ere, irakasleen arteko 

koordinazio lan honetaz aparte, erakunde honek ez zuen hezkuntza ekimen jakinik 

gauzatu. Iparraldean ahalegin hau Seaskak eta geroago Ikas-Bik bideratu dute.  
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Iparraldeko lehen ikastola 1969an sortu zen, 1901eko legeari atxikituz izaera 

legala zuen Seaska erakundearen babesean. Ordutik aurrera, ikasturtez ikasturte, 

zabalduz joan dira egoitza berriak, eta unibertsitate aurreko maila guztiak ezarri 

dira, kolejioa eta lizeoa barne. Iparraldeko haur eskolatuetatik, ikastolari dagokion 

portzentzia txikia bada ere, hazkundea etengabea izan da, eta, 1997/98 ikasturtean, 

ikastola hauetan matrikulatutako ikasle kopurua 1.632koa da, hots, eskolatutako 

haurren %3,2a. 

 

Ezinbestean, Ipar Euskal Herriko ikastolek antzekotasun ugari erakusten 

dituzte Hegoaldekoekin, eta neurri batean bederen, azken hauen hastapenak 

dakarzkigute gogora. Izan ere, izpiritu, helburu eta izaera antzetsuekin antolatu dira, 

eta Euskal Herriko Ikastolen Elkartearen baitan integraturik daude. Gainera, 

kronologikoki, Nafarroa eta Arabakoak hedatu ziren denbora berean hasi ziren 

gorpuzten, eta dudarik ez dugu nazionalismoaren ekimenez garatu direla. Honen 

haritik, Iparraldeko ikastolaz zerbait ezberdina bailitzan aritzeak zentzu handirik ez 

duela pentsa liteke, baina okerra da hori baieztea, ezen lurralde honetako ikastolaren 

testuinguruak ezaugarri bereziak ekarri dizkio, eta hortxe datza Hegoaldekoekin 

batera ez aztertzeko zioa. Ikus ditzagun diferentzia nagusiak, bidenabar, Iparraldeko 

ikastolen ezaugarriei buruzko gogoeta egiteko baliagarri izango direlakoan. 

 

Lehenik eta behin, Hegoaldeko ikastolaren garapenaz egin daitekeen epeketa 

bestelakoa da Iparraldekoaren kasuan, eta harreman zuzenean dago testuinguru 

politikoaren bilakaerarekin. Hegoaldekoa diktaduraren garaitik eraketa 

autonomikora moldatu behar izan den neurrian, egoera politikoaren aldaketa 

mugarri bihurtu da bere ibilbidean. Eraketa autonomikotik ondorioztatutako eskola 

publikoaren aldaketak eta nazionalismoak eskuratutako botere instituzionalak 

eragin dute, besteak beste, abertzaleen artetan egin diren sare publikoari eta 
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ikastolari buruzko diskurtsoaren eta jokaeraren egokipena. Hori dela eta, idazlan 

honetan eten argia ezarri dugu frankismoaren eta osteko urteen artean. Horrelako 

etenik egiterik ez dago Iparraldeko ikastolaren kasuan. Bere ibilbidean, estatus 

administratibo ezberdinak eduki baditu ere -beherago ikusiko dugunez- lehen 

urteetako ikastolak bere horretan dirauela esan daitekeela uste dugu. Horren 

ondorioz, Iparraldeko ikastolaz azpiatal honetan baino ez dugu hausnartuko. 

 

Elkarren arteko diferentziak sorreran bertan ere kausi daitezke, ezen 

Iparraldeko ikastolaren hastapenak ez zegozkion egoera diktatorial bati. Legezkoak 

izan barik, toleratuak izan ziren, eta Hegoaldekoek nozitu zuten segiziorik ez zuten 

jasan. Bestela esanda, ikastolak, oro har, abertzaleen lan militanteari esker indartu 

badira ere, Iparraldekoen kasuan militantzia hau ez da izan Hegoaldeko ikastolaren 

sorreran bezain arriskutsua. Honek, besteak beste, eraginik eduki ahal izan du 

ikastolaren inguruan soma daitekeen tentsio politiko apalean. 

 

Aipatu bezala, Hegoaldeko eremu politikoaren aldaketan badu zeresanik 

nazionalismoak erdietsitako arrakasta sozialak, zeina askoz murritzagoa izan baita 

Iparraldean. Horregatik genioen Ipar Euskal Herriko nazionalismoaren egoera 

minoritarioak gutxieneko ahobatasuna erraztu duela. Gure irudikoz, ikastola 

adostasun honen isla da. Normalean, talde nazionalistaren bateko militante izateak 

ikastolan, nola edo hala, parte hartzea badakar ere, ikastolaren joan-etorria ez da 

indar politiko nazionalisten aldetik eztabaidatzen. Hegoaldean ez bezala, berriro ere, 

ikastolaren gorabeherak ez dira talde abertzaleen arteko aurkamendu politikorako 

tresna; ederto erakutsiz, horrela, ikastola aurrera ateratzeak duela lehentasun osoa. 

 

Euskal nazionalismoak eta ikastolak jardun bateratua gauzatzeko erakusten 

duten isla ikastolen arteko harremana bera da. Seaska sortu zenetik eraikiz joan 

diren ikastola guztiak haren baitara bildu dira eta, gaur egun ez dago Seaskatik 
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landa diharduen ikastolarik. Jokaera honetarako, lagungarri suertatu da 

mugimenduaren baitan nazionalismoaren joera bat -arradikala edota ezkertiarra- 

nagusitu izana. Hegoaldeko ikastolaren mundua erabat urratu zuen auzi erlijiosoa, 

adibidez, ez da Iparraldean sekula agertu, eta Seaskak hasiera-hasieratik 

akonfesionaltzat jo du bere burua.88 Gainera, Hegoaldean behatu ahal izan ditugun 

mesfidantzak -ikastolen arteko eta ikastolaren baitako botere ekonomiko maila 

diferenteen kariaz-, bigundurik agertzen zaizkigu Iparraldean; besteak beste, 

gurasoek ordaintzen dituzten kuotak euren soldaten araberakoak baitira (ik. Lantziri 

1985: 46).  

 

Ikastolari buruzko adostasuna ez dator bakarrik arlo politikotik edota 

mugimendu nazionalistaren ezaugarrietatik. Paradoxikoki, frantziar hezkuntza 

sistemaren izaerak berak ere erraztu egin du barne gatazka garrantzitsurik garatu ez 

izana. Azal dezagun hau astiroago. Esan bezala, Seaska erakunde legal bezala sortu 

zen, eta ikastola, aldiz, legala izan barik, toleratua izan da. Denbora pasatu ahala, 

irakaskuntza pribatuko estatusa jaso du ikastolak, baina, frantziar hezkuntza 

sistemaren antolamenduaren ezaugarriak direla medio, estatuaren ardurapean 

gelditu da, neurri handi batean bederen. Horren ondorioz, irakaslegoaren lan 

baldintzez -soldataz, lanaldiaren zehaztapenaz eta abarrez- Hezkuntza Nazionaleko 

Ministerioa kargutzen da, gainerako ikastetxe pribatuetan bezalaxe. Honekin batera 

dator Ministerioak berak baimendu behar izatea ikasgela berrien -edota ikastola 

berrien- irekiera, indarrean dagoen irakasle/ikasle ratioen arabera. Ikastolako 

irakasleak, beraz, estatu langile bilakatzen ari dira, apurka-apurka, eta ikastolak ez 

dauka irakasle lanpostu berririk sortzeko autonomiarik.  

Prozesu hau Seaska eta Hezkuntza Nazionalaren arteko etengabeko negoziazio 

eta ondorengo hitzarmenen gauzapenaren ondorio izan da. Hasiera batean zor 

ekonomikoen kitapena izan zen eztabaidagai handiena; eta, behin hori lortuz gero, 

 
88 Ikus SEASKAren Charte des Ikastola, jasoa in Etxebarria 1990, 49. eranskina.  
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aipatu irakasle lanpostu berriak eta azpiegituren egoera izaten dira egungo auzi 

nagusiak.89 Iparraldeko irakasleen estatusetik ondorioztatu den egoera 

azpimarragarria dela uste dugu, Hegoaldeko ikastolaren ibilbidean zehar gertatu 

diren barne gatazka iturri inportanteenetako bat irakaslegoaren presioa izan da eta. 

Tarteko arrazoi ideologikoez gain, Hegoaldean, gurasoen balizko arbitrarietatearen 

kontra aritu dira irakasleak, nondik alde bien arteko nolabaiteko banaketa -eta, 

sarritan, aurkamendu bortitzak ere- etorri baitira. Aurreko azpiatalean ikusi ahal 

izan dugun bezala, ikastolako langileen asaldura frankismoaren garaian hasi zen 

gorpuzten, eta, garai hura amaituta, sindikatuek bideratu zuten, zeintzuek 

berebiziko papera jokatu baitute ikastolaren publifikazioaren inguruko eztabaidetan, 

ondorengo atalean ikusi ahal izango dugunez. Ez da horrelakorik gertatzen 

Iparraldean. Ikastolako langileak estatu administrazioak ordainduak direnez gero 

eta arlo honetan haren menpe diharduten neurrian, gurasoen balizko 

arbitrarietaterako aukera gutxiago dago irakasleen kontratazioari eta lan baldintzei 

dagokien aldetik. Horrez gain, ez da ahaztu behar -saio bat edo beste egon bada ere- 

oraindik ez dela irakaskuntza mailako sindikatu abertzalerik eratu Iparraldean. 

Beraz, hementxe ere topatzen dugu, Hegoaldeko ikastolarekin alderaturik, 

Iparraldekoan kausitzen den batasunerako beste aldaera esplikatibo bat.90 

Honaino esandakoak ez garamatza ikastola esparru idiliko eta gatazkarik 

gabeko bezala aurkeztera, barne desadostasunak badaude eta, logikoa denez.91 

Bereziki nabarmendu gura duguna da Seaska abian jarri zenetik topatu duen 

problema latzena ikastolatik kanpotik etorri dela. Ez gara frantziar administrazioak 

 
89 Negoziazio eta hitzarmenen edukiaz, ikus Etxebarria 1990: 134 eta hur.; eta Lantziri 1985. 
90 Dudarik ez dago Iparraldeko ikastoletako irakasleak sindikatu ez-abertzaleren bateko kide izan 
daitezkeena, baina, hala ere, horrek ez du ezeztatzen adierazten ari garen ideia, hau da, ikastolari 
begira mugimendu nazionalistaren baitan garatu den gutxieneko adostasuna. 
91 M. Goienetxek, lehenengo ikastolen ibilbidea aztertzean, batasun handia zegoela nabarmentzen du, 
eta, neurri handi batez, halabeharrez gertatu zela iradokitzen du, ez baitzen posible gurasoen 
ideologiaren araberako ikastola ezberdinak sortzea. Hartara, hasierako ikastolaren jardunaren 
eragozpen nagusia tokian tokiko jauntxoak eta Eliza katolikoa izan zirela baiezten du, ikastola 
marxisten ekimena zelako ustea hedatzen saiatu baitziren. Hala ere, barne desadostasunak bazeudela 
dio, eta berauek, batik bat, irakasleen lan baldintzen inguruan garatzen zirela. Ikus Goienetxe 1974. 
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ipinitako trabez mintzo, ikastolaz indarrean dauden zenbait iritziri buruz baizik. 

Hiru motakoak dira: a) ikastola eskola publikoaren aurkako dela, b) ikastola 

nazionalisten bilgune dela, eta c) euskara ez dela kultura pentsamendua adierazteko 

baliagarri.  

 

Lehen ideia biak ederto islaturik agertzen dira G. Etxebarriak aurkezten dituen 

zenbait sindikatu ez-abertzaleren adierazpenetan (1990: 153 eta hur.). Esplizituen 

azaltzen dena ikastolak eskola publikoaren eraispena dakarrelako kritika da, 

erakusten ei duen joera pribatuzalea gaitzesten delarik. Publikotasun kontzeptu 

gogorrari eutsiz,92 sindikatuok eskola publikoa kontraposatzen diote ikastolari, 

lehena herritar ororentzako eta demokratikoa den hezkuntza mota bakarra dela 

esanez. Ikastola euskal nazionalisten bilgune delako ideia askoz era inplizituagoan 

agertzen zaigu eta, berriz ere, publikotasun kontzeptu gogorretik eratortzen den 

eskola publikoaren zama moral eskerga islatzen da bertan. Horrenbestez, ikastolari 

egitura bereizle, joera pribatuzale, alderdikeriaren emaitza eta borroka esparru 

izatea egotzi eta gaitzesten zaio.  

Alabaina, Seaskak berak uste bi hauen ukazio biribila egiten du. Inolako lotura 

politiko edota ideologikotik libre dagoela dio, eta publikotasuna herriari dagokiola: 

 
"L'ikastola n'est pas l'ecole de quelqu'un, d'un parti ou d'un mouvement, d'une eglise, 
elle est l'ecole de la langue basque, elle n'a pas d'attache politique et ne dépend pas 
d'une classe sociale. Pas de ségrégation, mais una ikastola ouverte à tous, ouverte à tout 
le peuple basque. L'ecole française qu'elle soit publique ou privée n'a pas rempli et ne 
remplit pas son rôle de service public, car elle ne répond pas aux véritables besoins du 
peuple basque dans le domaine de l'enseignement dans sa langue. L'ikastola est la seule 
institution qui réponde à l'heure actuelle à la notion de service public dans ce domaine." 
93 

 

 
92 Dagoeneko, esanik utzi dugu mendebaldeko ezkerreko pentsamenduaren barruan publikotasun 
kontzeptu gogorra deitu duguna nagusitu dela (ik. 2.4.3). Frantziar estatuaren kasuan, nabarmen-
nabarmena izan da ezkerraren joera hau, zeinak bat egin baitu estatu administrazioak Elizarekin 
garatu duen hezkuntza lehian. Ikus 2.3.2.2. 
93 Ikus Seaska: Charte des Ikastola; aipatua in Etxebarria 1990: 112. 
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Zer esanik ez, logikoa da ikastolak gizarte osoari zabalik dagoela defendatzea, 

hezkuntzaren munduan dabiltzan ekimen guztiak honelaxe egitera behartuta egoten 

dira eta. Baina, aldi berean, aintzat hartu behar da nazionalismoaren baitan garatu 

den jite integratzaile eta ezkertiarra; lehenago adierazitakoa gogoratuz. Horrelaxe 

ulertu behar da, gure iritziz, ikastola herriarena dela esateaz gain, esplizituki baieztea 

ez dagokiola gizarte maila jakin bati.  

 

Ezinbestean, Hegoaldeko ikastolaren mundua astindu -eta astintzen- duen 

auzia azaltzen zaigu adierazpen hauetan; alegia, arlo pribatuan diharduen arren, 

ikastolak izaera publikoa aldarrikatzen duela, publikotasuna administrazioaren 

jardun hutsetik kanpo kokatuz eta, aldi berean, balizko jarrera pribatuzaleetatik 

aldenduz.94 Datu inportante bat hartu behar da kontuan, ordea. Hegoaldean iritzi 

ezberdintasun handia eta istilu ugari beha daitezke erakunde abertzaleen artean, eta 

ikastolan bertan ere, hurrengo atalean ikusiko dugun legez; Iparraldean, aldiz -eta 

oraingoz, behintzat- adostasunak erabatekoa dela dirudi, gai honen inguruan ez 

baita ageriko jarrera kontraposatu nabarmenik azaleratu. 

 

Iparraldeko ikastola ekimen nazionalistaren emaitza delako ideiara itzuliz, 

honen inguruko kritikak nahiko inplizituak direla esan dugu, eta holakoxeak dira 

Seaskaren adierazpenak ere. Horrela ulertu behar da ikastolak inolako lotura 

politikorik gabe diharduela esan eta gero, egiten duen ondoko baieztapena: 

 
"...nous demandons aux pouvoirs publics et aux collectivités locales, de donner aux 
ikastola les moyens financiers et matériels pur mener à bien leur mission, tout en 
reconnaisant que la gestion des ikastola devrait relever des structures des pouvoirs 
publics issus du peuple basque, et non de l'administration française." 95 
 

 
94 Diru publikoa eta egoitza publikoak erabiltzea izan zen, adibidez, Sohütako ikastolako zuzendariak 
egindako aldarrikapena, haren esanetan, Iparraldean ikastola eta euskara publiko izatea nahi baita. 
Ikus Egin 1997/III/17. 
95 Ik. aipatu Charte des Ikastola, in Etxebarria 1990: 112 
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Erran nahi baita, Seaskak berak adierazi ez arren, nabari-nabaria da, gure 

irudikoz, nazionalismoaren kutsapena adierazpen hauetan. Hegoaldeko ikastolen 

sorrera aztertzean genioenaren ildo beretik, euskara izaten da eskola honen 

sorreraren oinarrian ipintzen den faktore nagusia -edota bakarra-, ikastolaren 

bultzatzaileek beraiek, nazionalista diren neurrian, atseginago baitute pentsatzea 

ikastola ez dela ekimen politiko baten emaitza, herriaren borondatearen isla baizik. 

Eta ikertzaileek beraiek ere antzeko joera azaltzen dute, frankismoaren garaiko 

ikastolaz hainbat bider errepikatu dugun legez. Adibidez, G. Etxebarriak darabilen 

tesia da ikastola sortzeko arrazoia euskara irakaskuntzan bermaturik ez ikustea izan 

dela. Baina, ondoren, Seaskarentzat euskara ez dela giza aberastasunerako tresna 

hutsa dio, hizkuntza bizia eta euskal herriaren identitatearen osagai nagusia baizik 

(1990: 208). Honekin harreman nabarian, gogora dezagun Hegoaldeko ikastolaren 

sorreraz esandakoa, alegia, euskara eta nazionalismoa kasik banaezinak zirela. 

Honelaxe azaltzen digu G. Lantzirik, Iparraldeko ikastolaren jatorriaz mintzo 

delarik: 

 
"... abertzale euskarazale ainitzek, argi eta garbi ikusi zuten, euskara eta euskarazko 
kultura iparraldean berriz indartzeko, ikastola behar beharrezkoa zela. Eta urtetik 
urtera, jende abertzale mota horrek ditu ikastolak aurrera bultzatu, euskarazko 
irakaskuntza on bat segurtatu, euskararen oinarrizko eskakizun zuzenak finkatu eta 
aldian aldiko beharrorduen araberako borrokabidea indartsuki plazaratu." (Lantziri 
1985: 45).  

 

M. Goienetxek, bestalde, are zuzenago lotzen ditu ikastolak Iparraldeko 

mugimendu abertzaleari: 

 
"Ez da harritzekoa azken urte hauetan balin badira Ipar aldean sortu ikastolak; 
gehienetan azken hamar urte hauetan abertzaletasunean hazitako familietarik etortzen 
dira ikastoletako haurrak. Hogoi ta hamar berrogoi urtetako gizaldiak piztu du eta 
zabaldu Ipar Euskal Herrian aberri kontzientzia. Eta hortik sortu dira ikastolak." 
(Goienetxe 1974: XI) 
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Baina ikastola giro nazionalistetan sortu bada ere, ez da giro euskaldunetara 

mugatu. 1979/80ko ikasturtean egindako inkestaren arabera, kasu, ikastolako 

haurren %43a euskararen nagusigoko ingurunekoak ziren eta %35,19a, giro 

frantsesekoak. Gainerakoak gaztelania eta bestelako hizkuntzak erabiltzen 

zirenekoak ziren (Etxebarria 1990: 211).  

 

Hortaz, euskaldunak baino, abertzale euskarazaleak izan dira, gehienbat, 

ikastolaren eragile gartsuak, euskarak nazionalismoaren baitan eskuratu duen leku 

pribilegiatuari jarraiki. Edozein modutan ere, euskarak nekez uxatu ahal izan du 

Iparraldeko gizartean mendetan jaso duen desprestigioa. Hain justu, hortxe datza 

ikastolaren zabalkunderako aipatu dugun hirugarren traba. Zalantzarik gabe, 

euskararen gutxiespenaren beste aldea frantsesari atxikitzen zaion goi mailako 

kultura hizkuntza estatusa da. Ideia horri loturik azaltzen digu Etxebarriak Ikas-Bi 

guraso elkartearen eskutik garatu den irakaskuntza publikoaren euskalduntzerako 

saioa. Ikus dezagun zertan den, gaingiroki bada ere, etorkizunean garrantzi handiko 

ekimena izan daiteke eta. 

 
 
3.6.2.- Ikas-Bi: elebitasuna eskola publikoan 

 

Arlo kultural eta politikoetako erakundeak keztaturik agertu dira maiz 

Iparraldeko gizartean euskarak duen trataera eskasez, eta euskal hizkuntzaren 

ofizialtasuna lortzen saiatu dira. Kezka zabal horren isla izan zen 1981ean kultura 

erakundeek eta sindikatuek erredaktatu zituzten Assisses pour un statut de la langue et 

de la culture basque direlakoak. Bertan, benetako elebitasunari bidea emango zion 

hezkuntza publiko, laiko eta deszentralizatuaren aldeko erreibindikazioa egin zen. 

Aurretik genioen legez, 1982an euskarak estatus ofiziala jaso zuen Iparraldeko 

hezkuntza sisteman, eta handik etorri zen euskararen irakaskuntzarako zenbait ordu 

arautu izana irakasle ibiltari direlakoen eskutik.  
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1983an, Sarako guraso talde batek, euskararen irakaskuntza murritz haren 

ordez, eskola elebiduna abian jartzeko beharra azaleratu zuen. Ekimen horren 

inguruan sortu zen, 1986an, Ikas-Bi, eskola publikoetako gurasoen elkartea. Saio 

hark nahikoa arrakasta eskuratu du denbora laburrean: 1989an, kasu, eskolatutako 

haurren %2,1ak ikastolan ikasten zuen, eta %2,4ak eskola elebidunetan. 1997/98 

ikasturtean, berriz, lehen hezkuntzako ikasleen %5a ikastolan zegoen, eta %7,8a 

eskola publiko elebidunean.96 

 

Logikoki, irakaskuntza elebidunaren garapenak ikastolak baino traba gutxiago 

aurkitzen du frantziar administrazioaren aldetik, eta erraztasun horrek azal lezake -

neurri batean, bederen- aipatu arrakasta, gurasoek aurrera bultzatu beharreko maila 

askotako jarduna erosoagoa baita, ikastolarekin alderatuz.97 Honetaz aparte, 

hausnartu beharreko gaia litzateke zein punturaino jo daitekeen Ikas-Bi Seaskaren 

lehiakide, edo era politikoagoan esanda, zein neurrian babesten duen Iparraldeko 

nazionalismoak eskola publiko elebiduna. 

 

Galdera honi topa dakiokeen erantzun azkarrena da Ikas-Biren atzean euskal 

nazionalismoa dagoen ala ez jakitea, baina ez da oso erraza honen inguruko 

erantzun zehatzik ematea. Gauza ezaguna da abertzaleak badaudena guraso elkarte 

honetan, baina Seaskak eta Ikas-Bik paraleloki dihardute, irakasleen artean egoten 

diren pedagogia arloko zenbait harremanetarako ez bada. Etxebarriak, adibidez, 

azken guraso elkarte honi buruz egiten duen gogoetan motibazio mota asko 

 
96 Gorago esan bezala, euskararen eta euskarazko irakaskuntza sare pribatu katolikora ere zabaldu 
da 80ko hamarkadaren bigarren erdialdetik aurrera. Aipatu 1997/98 ikasturtean, ikastetxe 
katolikoetan irakaskuntza elebiduna jasotzen zuten ikasle kopurua Iparraldean eskolatutako haurren 
%3,2koa zen. Sare pribatu erlijiosoan, irakaskuntza elebidunaren bultzatzailea Euskal Haziak izeneko 
guraso elkartea da. 
97 Hala ere, eskola publiko elebidunak arazo ugari aurkitzen du. Euskarazko testulibururik eza eta 
zenbait etsamin euskaraz egiteko ikasleek duten aukera falta aipa daitezke, besteak beste, eskola 
publiko elebidunaren jarduna eragozten duten gaien artean. 



Euskal nazionalismoa eta hezkuntza: eskari deszentralizatzaileetatik ikastolara 349 
 
 
 

                                                

aurkitzen direla baiezten du, baina, nagusiki, ikastolari nolabaiteko beldurra izatea dela 

eskola publikora abiarazi duena (1990: 259 eta hur). Lehenengo mesfidantza 

ikastolak darabilen euskara hutsezko irakaskuntzatik dator, haurren etorkizuneko 

ibilbide akademikoa oztopa zezakeela uste da eta. Hau harremanetan legoke 

aurrerago aipatu dugun euskararen kultura estatus baxuarekin. Guraso hauek ez 

dute euskara gal dadila nahi, baina ez ei dira ausartzen haurrak ikastolara 

bidaltzera, eta hezkuntza elebidunaz aseturik ikusten dituzte euren helburuak. 

Mesfidantza horrek, alabaina, ez digu nazionalismoaren balizko parte hartzea 

argitzen, mesfidantza bera topa baitzitekeen, adibidez, Hegoaldeko abertzale 

askorengan orain dela hamarkada urte batzuk. Nazionalista guztiak ez daude 

euskarari eransten zaizkion zenbait imajina sozialen eraginetik salbu, euskararen 

alde egon arren.  

 

Etxebarriak aipatzen duen bigarren mesfidantza motak are gehiago ilunarazten 

digu auzia. Kasu honetan, eremu politikoan jartzen du ikastolari omen zaion 

nolabaiteko beldur horren jatorria, Seaskak oso izaera politiko markatua daukala 

baitio. Baieztapen honek bidea ematen digu zera pentsatzeko, ikastolaren kutsu 

nazionalista dela, hain zuzen ere, Ikas-Biko gurasoak ikastolatik aldenduarazten 

dituena. Alabaina, kontraesakorra litzateke hau eskola elebidunak bultzatzen 

dituztenen artean abertzaleak ere badaudelako iritziarekin. Azken hau indartzera 

letorke, gainera, Ikas-Bi Hegoaldeko sare publikoa euskalduntzearen alde dauden 

guraso elkarteekin harremanetan egotea. Jakina da, adibidez, bai batzuek eta bai 

besteek mugaren alde bietan egiten diren eskola publikoaren aldeko jaiegunetan 

parte hartzen dutela. Hau da, Ikas-Bik ere, Seaskak bezalaxe, Hegoaldeari begiratzen 

dio arlo pedagogiko estutik harago diharduenean; hots, abertzaleen atxikimendua 

bilatzen du.98 

 
98  Hegoaldeko eskola publikoetako gurasoen laguntzaz gain, EAEko Eusko Jaurlaritzak ere babesten 
ditu Ikas-Bik eratzen dituen jaiegunok.  
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Eta, azkenik, aztertzekoa litzateke zein neurriraino defendatzen duen 

Hegoaldeko nazionalismoak Ikas-Bi aldarrikapen nazionalisten eraginpeko gisa. 

Hurrengo atalean ikusiko dugunez, euskal erakunde nazionalisten aldetik 

ugaritasun handia aurki daiteke eskola publikoaz eta ikastolaz gogoeta egitean, eta, 

honen harira, esan daiteke sare publikoa eta ikastola, hein handi batez, lehiakide 

bihurtu direla abertzale askorentzat. Bestela esanda, batzuentzat, ikastolari zegokion 

euskarazko irakaskuntzaren bermea eskola publikoak betetzen duen neurrian, 

zentzunik gabe utzi du ikastolaren biziraupena. Hala ere, orokorrean, Iparraldean 

euskarak eta euskarazko irakaskuntzak nozitzen duten egoera eskasa dela medio, 

ikastolari eransten zaio, oraindik ere, berebiziko zeregina arlo horretan. Hemendik 

etortzen da Hegoaldeko abertzaleek begirune handiz ikustea Iparraldeko ikastolaren 

jarduna. Hartara, Ipar Euskal Herriko ikastolak Hegoaldeko nazionalismoaren 

atxikimendu handia jasotzen du, baina ez da berdin gertatzen Ikas-Biri dagokionez, 

oso gutxitan agertzen baita hari buruzko aipamenik.99 Joera hori azaltzeko, zio bat 

baino gehiago dagoelakoan gaude. Lehenik eta behin, Hegoaldeko zenbait sektore 

nazionalistek Iparraldeaz hausnartzeko erakusten duten saio urritasuna hartu behar 

da aintzat. Bigarrenik, hezkuntza diskurtsoan zazpi herrialdeak barnehartzen 

dituztenen kasuan, mota biko zioak egon daitezkeela uste dugu. Batzuentzat, gakoa 

ez datza hezkuntza ekimen haren balizko izaera nazionalistarik ezean, bultzatzen 

duen elebitasunean baizik. Ezinbestean, Hegoaldeko zenbait nazionalistak Ikas-Bik 

bideratzen duen ekimena herabeegitzat jotzen dute, eta horrexek eragozten die 

Iparraldeko ikastola eta eskola publiko elebiduna maila berean jartzea. Eta, beste 

batzuentzat, eskola publikoak, Hegoaldekoak zein Iparraldekoak, ez die euskal 

nazioaren eraikuntzaren beharrizanei erantzuten. Honetan guztian sakontzeko 

aukera edukiko dugu hurrengo atalean.  

 
99 Salbuespenik ere aurki daiteke. Ikus, adibidez, LABek kaleratutako dokumentua, non iradokitzen 
baitu, Seaskarekin batera, Ikas-Bi defendatu beharra (ik. LAB 1992b: 3).  
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Iparraldeko nazionalismora itzuliz, Seaska eta Ikas-Bi, gure aburuz, ekimen 

nazionalistatzat jo behar dira; euskarari eta nazionalismoari buruzko ikuskera 

ezberdinek baldintzaturik, haatik. Ikuskera hauek ahalbidetzen dute ekimen bi 

hauen arteko harremana lehiatsu ez izatea. Era hartara, bertako nazionalista 

askorentzat, Ikas-Bi ez da ikastolaren lehiakide, ikastolak baino ez baitu helarazten 

euskara hutsezko irakaskuntzarik. Eskola publikoan elebitasuna bultzatzen 

dutenentzat, halaber, ikastola ere ez da lehiakide, euren helburua ez baita 

irakaskuntza elebakarra sustatzea. Hizkuntzari dagozkion ikuskeretatik harago, 

pentsatu beharrekoa da ikastola aurrera ateratzeko eragile nagusia eskola 

publikoarekiko mesfidantza dela, azken honek ederto erakutsi baitu ez duela 

inolako sentiberatasunik euskal nazioari legozkiokeen aldarrikapenei begira. Hein 

batez bederen, Hegoaldeko frankismoaren garaikoa bezain ezin sartuzko eremu 

bezala agertzen da Iparraldeko eskola publikoa abertzale askoren begietara. Eskola 

publikora elebitasunaren bila abiatu direnentzat, alabaina, euskal nazionalismoaren 

gizarte finkapen murritzak eragin handia eduki duela pentsatu behar da, eta horrek 

eragotzi egiten die ikastola sustatzea. Hortik letorke, gorago adierazi dugun legez, 

ikastolari nolabaiteko beldurra izatea. Horrelaxe ulertu behar dira Ikas-Biko 

Presidentearen hitzak, ekimen honek eskuratu duen arrakasta pragmatismoaren 

emaitza dela baiezten duenean. Baina, aldi berean, ekimen biek etorkizun bikaina 

dutela dio, eta argi eta garbi uzten du Ikas-Bik ez duela ikastolarekiko lehian aritu 

nahi: 

 
"... Administrazio eta klase politikoko zenbaiten usteen aurka, ikastolekin gerta zitekeen 
lehia ez da gertatu, elkarri lekua jango ziotela espero zutenen etsipenerako." (Delobel 
1993: 7) 

 

Aipatutako datu hauen guztion aldaketak ikastola eta eskola publiko 

elebidunaren arteko harremanen jite ezberdin samarra gauza lezake, orain arte lehia 

izan ez dena gatazka bilakatuz, neurri batez, behintzat. Hartarako, baldintza bi 
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lirateke baitezpadakoak, gure iritziz. Euskararen ofizialtasunak, batetik, eta Euskal 

Departamenduaren lorpenak, bestetik, areagotu egingo lituzkete bertako 

nazionalismoaren ahalmena eta ardura, sare publikoaren norabidea ezartzeko 

orduan. Esparru soziopolitikoaren aldaketa hauekin batera, eskola publiko 

elebidunaren hazkundea, baita bertan helarazten den euskarazko irakaskuntzaren 

eremuaren hedapena ere jazo litezke. Ezinbestean, une horretatik aurrera bihurtuko 

lirateke egiazko lehiakide eskola publiko elebiduna eta ikastola, lehenak ikastolaren 

hazkundea eragozteko arriskua ekar lezake eta. Eta horri jarraiki, nazionalismoak 

erabaki eztabaidagarri bat baino gehiago hartu, eta jokaera askozaz esplizituagoak 

adierazi beharko lituzkeelakoan gaude. 

 

Hipotesi hutsak dira denak; hala ere, inoiz gauzatzekotan, oso epe luzera 

mamituko lirateke, ez baita aurreikusten, momentuz, eraketa administratiboaren 

eraldaketa esanguratsurik. Are gehiago, Euskal Departamentua denbora gutxira 

lortuko balitz ere, badirudi hezkuntza ardurak, nagusiki, gobernu zentralari 

egokituko litzaizkiokeela. Tarteko beste arrazoi batzuez gain, horrela, epe laburrera, 

zail deritzogu Hegoaldean 70eko hamarkadaren amaieratik aurrera jazo den 

hezkuntzaren eta nazionalismoaren arteko harremanen astindura agertzeari eta, 

ondorioz, Iparraldeko nazionalismoak ikastola ala eskola publikoa hautatzeari 

buruzko diskurtso politikorik plazaratu behar izateari.  

 

Hain zuzen ere, esparru politikoaren eraldaketa, eta bertatik eratorri den eskola 

publikoaren eta ikastolaren egoeraren bilakaera hartuko ditugu hizpide segituan, 

Hegoaldeko nazionalismoaren hezkuntzari buruzko diskurtsoaren eta jokaeraren 

azterketa egiteko asmoz. 
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4.1.- TRANTSIZIOA, AUTONOMIA ETA HEGO EUSKAL HERRIKO 
 ESPARRU POLITIKOAREN ERALDAKETA  
 

Francoren heriotzaren ostean, ezkerreko espainiar indar politiko nagusiek 

-alegia, PSOEk eta PCEk,- bazter utzi zuten eraketa berria eten 

demokratikoaren eskutik etorriko zelako ideia eta, haren ordez, eten demokratiko 

adostua izena jaso zuen irtenbidea lantzen hasi ziren. Irtenbide haren helburua 

boterean zeuden sektore liberalekin negoziaziatzea eta, aldi berean, beraiei 

presionatzea zen, era hartara prozesu zabal bat bideratu ahal izateko. 

Erregimen frankistarekiko etena ala haren erreformari ekitea izan zen, horrela, 

urte haietako oposizioko indar politikoak banatu zituen auzia. Bigarren bidea 

hobetsi zutenek oposizioko indar politiko garrantzitsuenez osaturiko 

plataformak jarri zituzten abian, eta beraietan parte harte zuen EAJk, 

aurreikusten zen antolaketa politiko berrian zeresanik edukiko zuela ziurtatu 

guran, baina ez ETAren inguruko sektoreek. 

 

ETAri dagokionez, erdibitu egin zen 1974an, jarraitu behar ziren estrategia 

eta taktikei buruzko eztabaiden ondoren. Gehiengoak, ETA politiko-militarrak, 

ordura arteko frontetan oinarrituriko egituraketa saihestu gura zuen, eta, 

hartarako, zeregin guztiak bilduko zituen zuzendaritza bakarra bultzatu zuen. 

Gutxiengoak, ETA militarrak, aldiz, borroka armatua euskal langile klasearen 

bermea zelako ideiatik abiaturik, borroka mota bien antolaketa banatu beharra 

hobetsi zuen, arlo militarra bereganatuz bakarrik. Banaketa honetan 

ezberdintasun esanguratsu bat zegoen, ezen ordura arteko eszisioen jatorria 

arlo sozialari ala nazionalari eman beharreko lehentasunak markaturik 

zetorren, baina banaketa honen gakoa erakundearen antolaketari buruzko iritzi 

ezberdintasunean zetzan; hots, desadostasun nagusiak ez zegozkion arlo 

ideologikoari, garatu beharreko estrategia eta taktikari eta hemendik 

ondorioztatzen zen eraketa motari baizik. Erakunde bion arteko harremanak 
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lehiakorrak ziren arren, biak bildu ziren 1975ean osatu zen KAS izeneko 

(Koordinadora Abertzale Sozialista) erakundeen arteko koordinaziora, zenbait 

alderdi txiki samarrekin batera. KASek ezker abertzalearen helburu 

estrategikoak ezarri zituen: independentzia, sozialismoa, euskararen 

ofizialtasuna eta internazionalismoa, eta erreferentzia sendo bihurtu zen 

ETAren inguruko sektoreentzat. ETAko adar biak KASen zeudenez, eta euren 

arteko bereizketa ez zenez artean oso ezaguna mundu nazionalista 

ezkertiarraren baitan, gogaideentzat talde biak ziren ETA, eta bi-biek jasotzen 

zuten euspen maila bera.  

 

Bitartean, egoera ekonomikoa endekatuz zihoan. Produkzio egiturak 

zaharkitzen hasiak zeuden, eta nazioarte mailan siderurgia eta untzigintza -

euskal ekonomiaren orduko sektore garrantzitsuenak- krisian sartzean, hazi 

egin ziren defizit ekonomikoa eta langabezia. Hemendik sorturiko egonezinak 

bat egin zuen erregimenaren jardun errepresiboaren kontrako 

aldarrikapenekin. Greba eta manifestazio handiak burutu ziren langileen 

asaldurak eta gizartearen sektore zabalen deskontentuak bideratuak, eta, 

ondorioz, giro soziala erabat politizatu zen; halako moldez non, estatuko 

gainerako herrialdeetan ez bezala, erregimen berrirako iraganbidea herri 

mobilizazioak zeharo markaturik egon baitzen. Langileriaren erreibindikazio 

ekonomikoak ez ezik, euskal presoen askatasuna edota Lemoizko zentral 

nuklearraren itxiera izan ziren, besteak beste, protesta indartsuak gorpuztu 

izanaren zio (ik. Silver 1988: 126 eta hur.). Irakidura kolektibo horrek bide 

eman zien erakunde armatu biei zinez uste izateko euskal gizartearen 

gehiengoak ez ziola erregimenaren erreforma hutsari oniritziko, eta 

baikortasun horrekin bat egin zuten Hego Euskal Herriko ezker muturreko 

indar politikoek.  
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Beraienganako hurbilpena lantzen hasi zen ETA politiko-militarra. Jardun 

politikoa eta militarra koordinaturik eramateko egokitasuna hobetsi eta gero, 

erakundea bikoiztu egin zen, eta arlo politiko hutsean aritzeko EIA 

(Euskadiren Independentziarako Alderdia) jarri zuen abian. Bere burua 

marxista-leninistatzat zuen alderdi honek, eta iraultza antikolonialistaren 

aztarnak artean ere soma zekizkiokeen, baina F. Letamendiaren arabera, 

Gramsciren teorien eragina ere nabaria zen, kontsentsu eta hegemonia 

kontzeptuen erabileran, adibidez. Herri botere autonomoa bultzatzeaz gain, 

suertatzen zitzaizkion aukera guztiak -hauteskundeak barne- baliatzearen 

aldekoa zen (Letamendia 1994a: 447 eta hur.). Garapen teoriko hura 

erabakigarri izango zen ingurune nazionalista horren ondorengo bilakaeran. 

Hala, 1977an, lehen hauteskunde orokorretarako deialdia egin zenean, zenbait 

jarrera plazaratu ziren ezker abertzalearen barruan. Alde batetik, EIA eta EMK 

(Euskadiko Mugimendu Komunista) alderdiek Euskadiko Ezkerra izeneko 

hauteskunde koalizioa osatu zuten; bestetik, gainerako erakundeek abstentzioa 

proposatu zuten, gutxieneko baldintza bat, amnistia, artean bete gabe zegoen 

eta.  

 

Hauteskundeetatik UCD (Zentro Demokratikoaren Batasuna) alderdi 

politikoa irten zen garaile, baina ez zen horrela gertatu Hego Euskal Herrian, 

artean Euzko Gobernuko kide ziren PSOE eta EAJ izan baitziren boz gehien 

eskuratu zutenak. Hauteskundeetatik irtendako Parlamentarioen Asanbleak 

proiektu aurreautonomikoa aprobatu zuen, zeinean Nafarroa Hegoaldeko 

gainerako herrialdeekin batera agertzen baitzen. 

 

Autonomia Estatutua aprobatu bitartean, 1978ko Otsailean Eusko 

Kontseilu Nagusia, behin-behinekoa, jarri zen abian. Eraketa 

aurreautonomikoaren organo goren hura lurralde bakoitzeko hiru ordezkariz 
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osatua zegoen. Ezker abertzaleko alderdiek, Euskadiko Ezkerrak izan ezik -

zeinak ordezkari bat baitzuen bertan-, ez zioten oniritzi haren osaketari, eta 

atzerapausutzat ere jo zuten. Nafarroa erabat desbinkulatzeari zitzaion 

beldurra izan zen gaitzespenaren arrazoi inportanteenetako bat. Hain zuzen 

ere, Eusko Kontseilu Nagusia osatzeko lege dekretuak Hegoaldeko lau 

probintziak barnehartzea ahalbidetu zuen, halaxe erabakiz gero Nafarroako 

foru instituzioek eta gainerako hiru herrialdeetako Batzar Orokorrek. Azken 

hauek baizik ez zuten onartu, ordea, Eusko Kontseilu Nagusira biltzea, eta 

urruntzen hasi zen Nafarroa proiektu hartara batzeko itxaropena. UCDko 

gobernuak euskal herrialdeen arteko banaketa bilatzen zuen, aldarrikapen 

nazionalistak ahultzeaz gain, balizko gehiengo sozialista saihestu gura 

baitzuen (Silver 1988: 87). Asmo horretan, gainera, ez zuen eragozpen 

handiegirik aurkitu. 

 

Izan ere, frankismoaren azken urteetan nafar ezkerreko indar politikoen 

artean nolabaiteko higidura gertatu zen, ezen foru eraketari eransten zitzaion 

jite kontserbadorea alboratuz, foru eraketa hura demokraziari lotua atzematen 

hasi zen, eta Nafarroa, nola edo hala, euskal lurraldean integraturik ikusten 

zen. Denbora pasatu ahala, sektore antifrankistak gero eta gehiago atxikitu 

zitzaizkion Nafarroa euskal lurraldean integratu beharrari, eta euskal 

nazionalismora hurbildu ziren, gehienbat nazionalismo arradikalera. 

Letamendiaren ustez, alta, biztanleriaren gehiengoak uko egiten zion Euskadin 

integratzeari, eta jarrera aurrerazale eta abertzalearen arteko lotura hura nahiko 

nasaia zela erakutsi zen (1994b: 85-86). Nafar herrialdea Euskadin integratzeari 

buruzko erreferendumik ez zen egin, ordea, eta, gainera, 1977ko 

hauteskundeetan garaile irten ziren UPN (Nafar Herriaren Batasuna) eta UCD 

alderdi politikoak Nafarroaren integrazioaren kontra agertu ziren erabat. 

Arian-arian PSOE ere heldu zen integrazioa gaitzestera. 1977an, nafar lurraldea 
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barnehartuko zuen autonomia estatutuaren aldeko jarrera adierazi zuela esan 

dugu, baina, 1978an, auzi honetaz egin beharreko erreferendumaren kontra 

agertu zen, nafar gizartea banatuko zuelakoan. UCDrekin bat eginez, beraz, 

bazter utzi zituen integrazioaren aldeko ideiak. Harrezkero, eta gaur egunera 

arte, Nafarroa euskal lurraldeko herrialdetzat jotzearen aurkakoa izan da, 

halako moldez non alderdia bera antolaketa politiko autonomikoaren arabera 

bikoiztu baitzen 1982an: PSN-PSOE (Nafarroako Alderdi Sozialista), alde 

batetik, eta Euskal Autonomia Erkidegoan arituko zen PSE-PSOE (Euskadiko 

Alderdi Sozialista) bestetik.  

 

1978ko Konstituzioak espainiar estatua erregioek eta nazionalitateek -

estaturik gabeko nazioak izendatzeko erabiltzen den terminoa- osatzen zutela 

zioen, eta guztiei autonomiarako eskubidea ezagutzen zitzaien. Hortaz, II. 

Errepublikaren 1931ko Konstituzioan ez bezala, non asmo banazaleak 

adierazten zituzten herrialdeei bakarrik onartu baitzitzaien eraketa 

autonomikoa, 1978koan estatu osoa antolatzen zen autonomien bidez. 

Letamendiaren esanetan, jomuga bikoitza zegoen planteamendu honetan. 

Batetik, estatua zentralizazio eskerga biguntzera eta eskumenak partitzera 

behartuta zegoen; eta, bestetik, autonomia erreibindikazio nazionalistatik 

desbinkulatu nahi zuen, nazionalismo katalanaren eta euskaldunaren 

desaktibazioa bilatzen zuen eta (Letamendia 1994b: 135 eta hur.).  

 

Konstituzioaren ebazpena kolpe handia izan zen aldarrikapen 

nazionalistentzako. Autonomiarako eskubidearekin batera, argiro baiezten 

zuen espainiar nazioaren batasuna eztabaidaezina zela, nondik ondorioztatzen 

baitzen Konstituzioaren aurka joango zela etorkizunean estatuko edozein 

lurraldetan autodeterminazio eskubidearen balizko aldarrikapena plazaratzea. 

Horrez gain, Nafarroa gainerako hiru herrialdeekin batzeko aukera 
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aurreikusten bazen ere, erabaki hau legokiokeen foru erakundearen ekimena 

izan behar zela ezartzen zuen, eta nafarren artean egindako erreferendum 

batek birbaieztu beharko zuela.  

 

Konstituzioaren testua estatu mailako indar politiko nagusien 

kontsentsuaren emaitza izan zen, baina euskal nazionalismoa, moderatua zein 

arradikala, kontsentsu horretatik landa geratu zen, eta 1978ko Abenduan 

Konstituzioari buruzko erreferenduma egin zenean, abstentzioaren edota 

ezezkoaren alde agertu. Lau herrialdeetako ezeinetan ere ez zen heldu %50era 

baiezko bozen kopurua, zeina Gipuzkoan izan baitzen baxuena: hauteslego 

osoaren %27,64a; eta Nafarroan, altuena: %47,15a. Horrenbestez, Konstituzioa 

euskal gizartearen gehiengoak errefusatu zuen, eta, hain zuzen ere, 

Konstituzioari uko hura izan zen, urte askotan zehar, nazionalismo mota biak 

bildu zituen konbergentzia esparru nagusietakoa.  

 

Baina Konstituzioari emandako ukotik at, ezkerreko nazionalismoaren 

barruan gero eta dibergenteagoak ziren EIA eta KASen jarrerak. Azkenaren 

baitako HASI eta LAIA alderdiek, gehi ESBk, EAEk eta euskal gizarteko 

zenbait pertsona ezagunek -independenteen Laguntza Batzordeak osatu 

zituztenek- Herri Batasuna izeneko hauteskunde koalizioa jarri zuten abian, 

1978an. Independentziaren helburu politikoa zen elkarren arteko lotura 

argiena, ezen, erakundeok nazionalismo ezkertiarraren baitan kokatu behar 

ziren arren, ideologikoki eremu zabal samarra islatzen zuten. Denbora pasatu 

ahala, hauteskunde koalizio bezala jaio zen Herri Batasuna nazionalismo 

ezkertiarraren erreferentzia politiko nagusi bilakatu zen, eta haren baitara bildu 

ziren eremu politikoan zebiltzaten zenbait erakunde eta politikoki eratu gabeko 

hainbat sektore nazionalista. 1978 urtearen amaieran, Parlamentarioen 

Asanbleak Autonomia Estatutu proiektuaren testua adostu zuen, EEren 
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aurkako boz bakarrarekin. HBk eta KASek ez zuten parterik hartu bertan eta, 

haren ordez, udaletatik abiaturiko prozesua -alegia, gerra aurreko autonomia 

estatutuetan jarraituriko bidea- aldarrikatu zuten.  

 

1979an eratu ziren hauteskunde deialdi bietan, lehenengoz aurkeztu zen 

HB, eta oso emaitza onak lortu zituen. Oro har, EAJ nagusitu zen, nafar 

lurraldean izan ezik, non -berriro ere- UCD, PSOE eta UPN izan baitziren boz 

gehien lortu zutenak. Urte bereko Ekainean osatu zen Eusko Kontseilu Nagusi 

berria, oraingoan EAJ, PSOE, UCD eta EE alderdiek hauteskundeetan 

eskuraturiko ordezkaritza parlamentarioaren arabera osatua. Autonomia 

Estatutuaren onespena lortzea izan zen Kontseiluaren zeregin garrantzitsuena. 

Parlamentarioen Asanbleak aurretik prestatutako estatutu proiektuak 

negoziazio prozesu istilutsua jasan zuen Madrilen, Konstituzioaren edukiaren 

kontra zihoalakoan.1 Finean, eta zenbait birmoldaketaren ostean -espainiar 

subiranotasuna koloka jartzen zuten artikuluen erredakzioari eta eskumenen 

partitzeari zegozkienak- onetsia izan zen erreferendumaren pean jarriko zen 

erabateko testua. Beraren abiapuntua da Euskal Herria, nazionalitate den 

neurrian, autogobernuaz jabetzen dela eta Euskal Autonomia Erkidegoa 

osatzen dela, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako herrialdeekin, baita 

Nafarrokoarekin ere, beronek, Konstituzioak ezarritako aukera baliatuz gero, 

halaxe erabakiko balu. Espero zitekeenez, indar politiko guztiek ez zuten 

berdin ulertu testu autonomikoa, eta, indarrean jartzeko, 1979ko Urrian egin 

zen erreferendumari begira, HBk, gehi EMKk eta LKIk (Liga Komunista 

Iraultzailea) abstentzioa proposatu zuten, gainerako indar politiko guztiak -

eskuin muturrekoak izan ezik- baietzaren alde agertu ziren bitartean. 

Abstentzioa altua izan zen: hauteserroldaren %41,15ekoa, alegia; baina boza 

 
1 Kazetari estiloz eta sakontasun handirik gabe egindako idazlana bada ere, eztabaida 
parlamentarioen berri eta alderdi politikoen arteko negoziazioen gorabeherak topa daitezke in 
Bordegarai/Pastor 1979. 
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eman zutenetatik kasik %90a baiezkoa izan zen. Estatutuak, beraz, 

hautesleriaren %53,15aren onespena jaso zuen.  

 

Arian-arian, PSOE eta EAJren arteko harremanak zakartuz zihoazen, 

azkenaren eta HBren arteko balizko kidetasuna zela medio, jarrera 

independentzizaleak har zezakeen indarraz beldur baitzen Alderdi Sozialista. 

Izan ere, 1980ko urtearen amaieran jadanik, hots, Estatutua indarrean jarri 

zenetik artean urtebete iragan ez zela, nazionalismo moderatua 

dezepzionaturik agertzen zen ibilbide autonomikoaren emaitza urriengatik. 

Testu autonomikoaren anbiguotasuna aipatu ohi da 80ko hamarkadaren lehen 

urte horietan gertatu ziren botere zentralaren eta gobernu autonomikoaren 

arteko tirabiren iturri bezala. Anbiguotasun hura baliatu zuen UCD gobernuan 

zegoen alderdi politikoak Estatutuaren irakurketa murritza egiteko eta 

eskumenen transferentziak geldiarazteko; halako moldez non, lege mailako 

ebazpen eta ondorengo errekurtso prozesu amaigabean murgildu baitziren 

aginte biak. Tentsioa areagotu egin zen LOAPAren (Prozesu Autonomikoaren 

Armonizaziorako Lege Organikoa) ebazpenarekin, lege berriak koloka jartzen 

baitzuen Autonomia Estatutuaren ahalmenen garapena. Nazionalismo 

moderatuak eraso zuzentzat hartu zuen lege hura, eta gobernu zentralari 

Estatutuak zeukan itun politikoaren jitea alboratu izana eta irakurketa juridiko 

zurrunari eustea egotzi zizkion 

 

80ko hamarkadaren hasieran ere, zehazkiago 1982ko Abuztuan, Nafarroa 

eraketa autonomikoaz hornitu zen. Prozedurak, Foruaren hobekuntzaren 

bitartez egina zela medio, ez zuen erreferendumik izan. Euskal Autonomia 

Erkidegoko Estatutuan ez bezala, esplizituki baiezten da bertan Nafarroa 

espainiar nazioaren zati dela eta inolako aipamenik ez da agertzen gainerako 

hiru herrialdeekin bat egiteko aukeraz. Eraketa autonomikoa, hortaz, eskubide 
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historikoen gaurkotzean datzala ezartzen du, artean indarrean zegoen 1841eko 

Lege Paktatutik ondorioztatzen zirenak. Hego Euskal Herriko alderdi 

nazionalista guztiak lege honen kontra azaldu ziren, besteak beste, 

Hegoaldearen banaketa instituzionala birbaiezten zuen neurrian.  

 

Bitartean, nazionalismo ezkertiarrean garapen garrantzitsuak gertatzen ari 

ziren. Alde batetik, EIAn multzo bat jabetzen hasia zen lortu gabeko 

erreinbidikazioetarako behar-beharrezkoa zela EAJren laguntza, eta, aldi 

berean, beste multzo batek Partidu Komunistarengana (EPK) zabaldu beharraz 

hausnartzen zuen, alternatiba instituzional eta demokratikoa eraikitzeko 

asmoz. Alderdiaren baitako iritzi ezberdintasuna nabaria zen plazaratzen ari 

ziren hurbilpen politiko mota bi hauetan eta halaxe erakutsi zen 1981ean, EIAk 

ospatu zuen III. Kongresuan, zeinaren ondorioz EIA disolbatu egin baitzen eta, 

handik gutxira, Partidu Komunistaren sektore batekin batera, Euskadiko 

Ezkerra-Izquierda para el Socialismo izena jaso zuen alderdi politikoa osatu zuen. 

Alderdi berria nazionalismoaren jarrera klasikoetatik aldentzen hasi zen, eta 

eraketa autonomikoa bultzatu behar zuela erabaki zuen. Beste alde batetik, 

denbora berean, HBren eta KASen inguruko sektoreek -handik aurrera ENAM 

(Euskal Nazioaren Askapenerako Mugimendua) izena gizarteratzea lortu 

zutenek- KAS alternatibaren berrezaugarripenari ekin zioten. Erregimen 

frankistaren apurketarako sortua zegoena, ETA-m eta espainiar armadaren 

arteko negoziaziorako tresna bilakatu zen, HBri bitartekari izari hutsa emanez, 

eta halaxe izan zen defendatua nazionalismo arradikalaren aldetik 

hamarkadaren azken urteetara arte (Letamendia 1994b: 428). 

 

1982ko Hauteskunde Orokorretan PSOEk gehiengo absolutua lortu zuen. 

Hamarkada asko betetzen ziren ezkerreko partidu politiko bat gobernu 

zentralean egon barik, eta eginkizun hark nolabaiteko espektatibak sorrarazi 
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zituen euskal nazionalismo moderatuan. Arrakasta politiko hura krisi 

ekonomikoaren eta honetatik eratorritako industria moldaketa basatiaren 

testuinguruan gertatu zen. Krisiak bete-betean eragin zuen Hego Euskadiko 

ekonomia, eta siderurgia eta untzigintza izan ziren sektore kaltetuenak. Egoera 

are larriagoa izan zen euskal industriak erakusten zuen espezializazio eskerga 

zela medio. Langabezia izango da, horrenbestez, 80ko hamarkadan zehar 

euskal gizartearen ezaugarri nagusietako bat.  

 

Hain zuzen ere, F. Letamendiaren arabera, krisi ekonomikoa izan zen EAJ 

eta PSOEren artean gorpuztu ziren hitzarmen politikoen zio inportanteena, 

gobernu autonomikoak estatuaren laguntza behar baitzuen egoera 

ekonomikoaren txartzeari aurre egin ziezaioten neurri administratiboak ezarri 

ahal izateko (1994c: 16). Europar Merkatu Batuan integratzeko helburuarekin 

PSOEk zeraman politika ekonomikoarekin batera, Autonomien Estatua 

berrindartzeari ekin zion, eta, haren ondorioz, nazionalismo periferikoen 

ahultze eta espainiar nazioaren eraikuntza lanean murgildu zen su eta gar. 

Estatu mailako autonomia estatutuek, beraz, espainiar batasuna ziurtatu behar 

zuten, eta bereizketarako tentazio guztiei aurre egin. Euskal gizartera etorrita, 

ezker abertzalearen kontrako politika sistematikoa izan zen haren jardunaren 

ardatzetako bat, eta EAJri eskumen autonomikoak sakontzeko erakusten zuen 

jarrera anbibalentea egotzi zion, komeni zitzaiolarik, ezker abertzalearen 

eskaera nazionalista arradikalak elikatzeko ahalkerik ez zuela leporatuz. Herri 

Batasuna, horrela, Alderdi Sozialistak erasotu eta bakartu nahi zuen eremu 

bilakatu zen, eta saio ugari egin zituen, abertzale/espainolista antzinako 

dikotomiaren ordez, euskal herritar demokrata/biolentoen artekoa ezar zedin 

(Letamendia 1994b: 346 eta hur.).  
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Hauteskundeetan zehar EAJk eskuratutako arrakastak, bestalde, ezin izan 

zuen eragotzi alderdi honen barruan gorpuzten ari zen gatazka, haren eszisioa 

ere eragingo zuena. Esanik utzi dugun legez, Alderdi Sozialistak gobernu 

zentrala erdietsi eta gero, EAJ nahiko baikor agertu zen testuinguru berriak 

eskaintzen zituen espektatibez. Hala ere, PSOEren garaipenak ez zion 

aldaketarik ekarri gobernu zentralaren eta autonomikoaren arteko 

aurkamenduari, ezen Alderdi Sozialistak ez zuen Autonomia Estatutuaren 

irakurketa eskuzabalagorik egin. Izan ere, aurreko gobernuaren ildoari eutsiz, 

UCDk bultzatutako LOAPAren defentsa bere gain hartu zuen. PSOEren jarrera 

horren zioa, J. de la Cuevaren iritziz, izan zen eraketa autonomiko berriak ez 

ziola ekarri zilegitasun maila handiagorik estatuari, zeren lehenago ikusi 

dugunez, HBren hauteskunde emaitzek ezker abertzaleak sostengu sozial 

zabala zeukala frogatzen zuten. Ikerlari horren esanetan, Estatutuaren gero eta 

irakurketa murritzagoaren kariaz, zenbait erantzun garatu ziren EAJren baitan. 

Lehenaren funtsa pragmatismoa izan zen. Aurrera jotzea ezinezkoa zela 

ikusirik, sozialistekiko elkarlana sakontzea eta garai hobeen zain egotea 

hobesten zuen. Bigarrenak, ostera, jatorrizko itun politikoaren berriztapena 

indartu behar zela uste zuen, espainiar gobernuari ohartaraziz, Estatutua 

garatu ezean, herritarren frustrazioak ezker abertzalearen jardunarekin bat 

egingo zuela. Ikerlari berarentzat, EAJren etenduraren sakon-sakoneko zioak 

nazionalismo arradikalaren indarrak estatuari zilegitasuna eragoztea eta 

Estatutuaren bideragarritasunik eza izan ziren, azalean agertu zena Lurralde 

Historikoen Legeari buruzko ezadostasuna izan bazen ere (ik. de la Cueva 

1988: 165 eta hur.). Lege horrek gatazka zaratatsua sortu zuen EAJn. C. 

Garaikoetxea Eusko Jaurlaritzako lehendakariaren aintzindaritzapeko 

sektorearen aldetik, gobernu autonomikoak nolabaiteko autonomia eduki 

behar zuela aldarrikatzen zen, alderdiaren disziplina zurrunetik at. EAJren 

sektore kritikoa delako horri sektore ofiziala kontrajarri zitzaion, alderdiaren 
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jardunari erabateko lehentasuna eransten ziona. Horrela, de la Cuevak ez 

bezala, zenbait ikerlarik adierazten dutenez, aurkamenduaren gakoa ez zetzan 

ikuskera ideologiko edota jokaera politiko lehiatsuetan, lurralde autonomikoan 

boterea antolatzeko irizpide ezberdintasunean baino.2 Edozein modutan ere, 

alderdi nazionalista berri bat osatu zen, EA (Eusko Alkartasuna) izenekoa, 

Garaikoetxearen gidaritzapean. Urte bereko Azaroan egin ziren hauteskunde 

autonomikoetan, nazionalismo moderatuaren hautesleria alderdi bion artean 

partitu zen: EAJri haren %60a egokitu zitzaion, eta EAri gainerako %40ak eman 

zion botoa. 

 

1987ko Ekainean hauteskunde deialdi hirukoitza gertatu zen EAEn, euren 

artean Europar Parlamenturako estraineko hauteskundeak. Berauetako garaile 

nabarmena HB izan zen, europarlamentariorik eskuratu zuen indar abertzale 

bakarra izan baitzen. Horrez gain, lau herrialdeak kontuan harturik, boto 

gehien jaso zuen aukera abertzalea bilakatu zen. Hortaz, F. Letamendiaren 

aburuz, 1986tik 1990era arteko urteetan, EAJ eta PSE-PSOEren arteko gobernu 

itunak iraun zuen bitartean, adostasunen eta desadostasunen muga ezker 

abertzalea izan zen, halako moldez non alderdi biok bat egin baitzuten ezker 

abertzalea arerio komun bezala agertzen zen eremuetan; eta zatiturik agertu 

ziren, aldiz, baitezpadako ez zelarik ezker abertzalearen jardunaren kontra 

joatea (1994c: 147). 

 

EAJ eta PSE-PSOEren arteko ituna gauzatu zenean, beraz, HB gorenean 

zegoen. Aldian aldiko deialdi elektoraletan eskuratutako boto kopuruaren 

gorakadakari gehitu behar zitzaion ETA eta PSOEren gobernuaren arteko 

negoziazio prozesuaren hasiera, zeinak aldaketa politiko garrantzitsuetarako 

espektatibak sorrarazi baitzituen ezker abertzalearengan. Espektatibak ez ziren 

 
2 Ikus, adibidez, Perez-Agote 1987: 124. 
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gauzatu, alabaina, besteak beste, gainerako alderdi parlamentario guztiak 

instituzio autonomikoen markotik kanpoko negoziazio politikoaren kontra jarri 

baitziren. Negoziazio prozesuak aurrera jo ez, eta HBk haren porrotak 

eragindako desilusioaren ondorioak nozitu zituen. Hala, 1989ko Ekaineko 

europar hauteskundeetatik aurrera gelditu egin zen ordura arteko gorantzako 

joera.  

 

80ko hamarkadaren amaiera krisi ekonomiko larriak ezaugarritu zuen. 

Hego Euskal Herriko langabezia tasa, adibidez, Espainiako batez bestea baino 

altuagoa zen. Hau zela eta, gobernu zentralean EAJ eta PSOEren artean 

egindako akordioa arriskuan jarri zen, lehenak bete gabetzat jo baitzituen 

PSOEk industria berpizteko asmoz egindako aginduak. Era berean, arlo 

ekonomikoa izan zen, hasiera batean, 1990eko EAEko hauteskunde 

autonomikoen ostean, EAJ eta PSE-PSOEren arteko gobernu ituna gauzatzeko 

oztopo handiena (Letamendia 1994c: 169 eta hur.). Horrenbestez, alderdi bi 

horien arteko negoziazio prozesu luzeak ez zuen aurreko gobernu koalizioa 

birbaieztatu; aldiz, EAJk -hauteskunde hauetako dudaezineko garaileak-, EEk 

eta EAk estraineko koalizio abertzalea gorpuztu zuten, 1991ko Urtarrilean. 

Iraupen laburrekoa izan zen, haatik, urte bereko Irailean apurtu baitzen euren 

arteko ituna; agidanez, EAko zinegotziak HBk aurkeztu zituen 

independentziaren aldeko udal mozioekin bat etorri zirelako. Alternatiba 

zaharrera itzuli zen, orduan, EAJ eta, aipatu tirabirak gainditu eta gero, 

birrosatu egin zen EAJ/PSE-PSOE gobernu koalizioa, Euskadiko Ezkerraren 

sektore baten laguntzarekin, oraingoan. 

 

EEn, bestalde, krisi nabaria azaltzen zen. 1990eko hauteskundeetako 

porrot nabariaz gain, urte berean egindako IV. Kongresu istilutsuan bloke bi 

gorpuztu ziren. Ondoren, 1991n, kide batzuk alderditik egotziak izan eta gero, 
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V. Kongresu Ezohikoa konbokatu zuten, eta EuE (Euskal Ezkerra) izeneko 

alderdi politiko berria jarri zuten abian. Indar honek, autodeterminazio 

eskubidearen eta Estatutuaren defentsari ekin beharra planteatuz, EArekin 

osatu zuen hauteskunde koalizioa 1994ko hauteskunde autonomikoetan. Beste 

alde batetik, EEko sektore ofizialak V. Kongresura deitu zuen 1992ko Otsailean. 

1990ean esparru nazionalistatik hasitako urruntzea sakonduz, aukera sozialista 

PSE-PSOErekin konpartitu beharra aldarrikatu zen bertan, EAJren 

nazionalismo kontserbadoreari eta HBk, EuEk eta EAk ustez 

autodeterminazioaren alde erakutsitako jarrera arradikalari aurre eginez.3 

Batzeko prozesua 1993 urtearen hasieran amaitu zen, noiz EE-IPS eta PSE-

PSOE alderdiek PSE-EE (PSOE) izenekoa osatu baitzuten. Beste nonbait egiteko 

gogoeta litzateke esparru nazionalistatik zetorren jende multzo hura Alderdi 

Sozialistarekin elkartzea zein punturaino izan zen erabakigarri PSEren 

norabidean. Eskuartean dugun gaira mugatzen bagara, alegia, 80ko 

hamarkadan zehar eta 90eko hamarkadaren hasieran marraztu zen esparru 

politiko berriak jasotako eraldaketari begiratzen badiogu, ustezko elkarketa 

hori irenste hutsa izan zela esan daiteke, Alderdi Sozialistarekin elkartzean, 

mundu nazionalistaren ohiko aldarrikapenetatik erabat desbinkulatu baitzen 

EE. Alderdi berriak eraketa autonomikoaren defentsa jo zuen funtsezko 

zeregintzat, eta PSN-PSOErekiko harreman berezia mantentzeko asmoa 

plazaratu zuen ere, baina jardun politikorako eremua EAEko lurraldea baino ez 

zuen hartu eta, ondorioz, Nafarroako EEko kideak PSNren baitara bildu ziren.  

 

Euskal nazionalismoak burutu duen hezkuntza jarduera azaltzea helburu 

duten atal bion aurkezpenean genioen legez, 1993an jarri dugu idazlan honen 

 
3 Sektore hau izan zen EAJ eta Alderdi Sozialistaren arteko gobernu koalizioa sustatu zuena. 
Dena dela, gobernu hartan EEk eduki zuen presentzia sinbolikoa izan zela esan liteke, 
alderdiaren eszisioaren ondorioz, EEko parlamentario guztiek -sailburu lez geratu zena izan 
ezik- utzi egin baitzuten alderdia.  
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muga kronologikoa, hots, Euskal Eskola Publikoaren Legea ebatzi zen urtean. 

Ikusi ahal izan den bezala, Francoren heriotzetik aipatu datara doazen 

urteotan, aldaketa garrantzitsuak gertatu ziren esparru politikoan. 

Nazionalismoari dagokionez, indar berrien sorrera, zenbaiten banaketa eta 

beste batzuen desagerpena ere kausitu ditugu. Halaber, arian-arian 

eraberritzen ari zen eremu politikoan begiratu bat eman ahal izan diogu indar 

nazionalisten birkokapenari. Hortik atera daitekeen estraineko ondorioa indar 

nazionalisten ugaritasuna da, baina zehaztu gabe geratzen zaigu, batetik, 

zertan dautzan indar politikoen arteko ezberdintasunak; eta, bestetik, noraino 

diren indar politikook mugimendu nazionalista osoaren isla. Horren guztiaren 

azterketa da ondoko azpiatalaren helburua.  
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4.2.- EUSKAL NAZIONALISMOA BATZEN ETA BANATZEN DUENA 

 

Euskal nazionalismoak egun erakusten duen aniztasun politiko eta 

ideologikoa ez da harritzeko modukoa. Izatez, idazlan honen abiapuntuetako 

bat horixe izan da, mugimendu nazionalistak, orokorrean, heterogeneoak 

direlakoa. Bestenaz ere, ezaugarri hori behatu ahal izan dugu euskal 

nazionalismoaren bilakaera historikoari eman diogun begiratuan. Azken 

urteotako nazionalismoaren gorabeherez jakitun, ukaezina da, indar politiko 

nazionalisten kopurua bakarrik aintzat harturik, delako aniztasuna eskerga 

izan dela, eta inoiz baino handiagoa ere izan dela gainera daiteke. Ugaritasun 

honetaz hausnartzea baitezpadakoa zaigu hezkuntzari begirako jarreren 

funtsaz jabetzeko, baina saio honetan topatzen dugun lehen arazoa da 

mugimendu nazionalista ez dela indar politiko hutsetara mugatzen; eta, 

bigarrena, indar politiko edota talde eta pertsonak mugimendu beraren parte 

direla, nazionalista diren neurrian. Erran nahi baita, batetik, delako aniztasuna 

indar politikoen izenek erakusten dutena baino konplexuagoa izan daiteke; eta, 

bestetik, nazioari buruzko gutxieneko ideia komuntasun batek batzen ditu 

nazionalista guztiak. Azken honen azterketa ere derrigorrezkoa zaigu 

hezkuntzari begira garatzen diren diskurtsoak eta praktikak aditzeko. Era 

hartara, nazionalismoaren baitako bilketarako eta banaketarako elementuez 

hausnartu beharra dago, biak elkarren osagarri dira eta.  

 

Mugimendu nazionalisten barne diferentziak -eta adostasunak- zehazteko 

orduan, irizpide bat baino gehiago erabil daiteke. Nazio identitatea definitzeko 

hobesten diren elementuak, atxikitutako ikuskera ideologikoa edota helburu 

eta bitartekoen arteko harremanak -nondik ondorioztatzen baita taktika 

politiko jakin bat- har ditzakegu, adibidez, nazionalismoaren izaera azaltzeko 

asmoz. Ondoren jorratuko dugun ildoaren aurrerapena eginez, gure 

abiapuntua izango da egungo euskal nazionalismoa batzen duena euskal 
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nazioaren existentzia bera dela, beste ezein naziotatik bereizia -eta ezeinen zati 

edo erregio izan gabe-, berezko identitateaz eta autogobernurako eskubideaz 

hornitua. Aldarrikapen honetan, ñabardura asko -eta inportanteak- egin 

badakizkioke ere, bat dator euskal nazionalismo osoa. Aitzitik, taktika politikoa 

eta ikuskera ideologikoek marrazten dituzte nazionalisten arteko banaketa 

nagusiak. Eta ohartarazi nahi dugu nagusiak direla diogula, berauetatik kanpo, 

esan bezala, diferentziak ere topa daitezke eta. Aipatu banaketa horiek alderdi 

politikoetan islatzen dira nabarmen, eta segituan, zertan dautzan azalduko 

dugu, nazionalismoaren nazio kontzeptuaren azterketari ekinez geroago.  

 

 

4.2.1.- Alderdi nazionalistak, protagonista politikoak  

 

Gogora dezagun idazlan honen lehen atalaren ildo nagusien bilketan 

nabarmentzen genuena: nazioaren etorkizuna bermatzen duten botere 

esparruak bereganatzen saiatzea nazionalismoaren berezko joera da, eta, 

hartarako, testuingurura moldatzeko ukaezineko gaitasuna erakusten du. Hori 

dela eta, nazionalismoa mugimendu politikoa dela genioen; eta honen barruan, 

indar edo alderdi politikoek jokatzen duten papera azpimarkatzen genuen, 

beraiek baitira joko politikoaren baldintzapenak argien jasotzen dituztenak. 

Hain zuzen ere, azken urteotako zenbait euskal alderdi politiko nazionalistaren 

azterketari ekin aurretik, ideia batzuk zehaztu beharrean gaude, aipatu indar 

politikoen esangura egokiro markoztatzeko.  

 

Lehenik eta behin, nazionalismoaren delako jite politikoa aintzat hartzeak 

eragotzi egiten du, gure ustez, mugimendu nazionalista gizarte  mugimendu 

bezala aztertzea; alegia, egungo demokrazia liberaletan sortu eta indartu 

direnen ereduaren arabera sailkatzea. C. Offek aditzera ematen duenez, halako 
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gizarteetan gorpuztu diren gizarte mugimendu berriek, politika 

instituzionalaren mugak kuestionatzeaz gain, ez dute oinarritzen euren 

borroka konpromisoan eta negoziazioan, eta honek ez die biderik ematen 

praktika gradualistarik garatzeko. Izatez, ez dute negoziatzeko ahalmenik, 

antolamendu ezegonkorra dela medio, ezinezkoa baitzaie akordioak 

betearazteko bermerik eskaintzea. Horrekin guztiarekin batera, ez ohi dute 

erakutsi printzipio ideologiko gorputz koherente eta eraturik (Offe 1988: 179-

180).4 

 

Hartara, euren izaera ezberdina da oso sindikatuekin eta alderdi 

politikoekin alderatuz gero. Sindikatuen izaeraz hezkuntzari buruzko auziei 

lotzen gatzaizkienean arituko gara, berauek funtsezko papera betetzen baitute 

arlo honetan. Azal dezagun, momentuz, zertan dautzan alderdi politikoak. 

Alderdien ezaugarria gizartea eta estatuaren arteko zubi izatea da. Funtzio 

sozialak eta instituzionalak betetzen dituzte, eta lehenen artean aipatzekoa da 

sistema politikoaren legitimitatea. Baliabide eskergek eta antolamenduaren 

egonkortasunak gaitasuna ematen diete, kideen sozializazio politikoaz gain, 

iritzi publikoa bideratzeko, eta inportanteagoa dena, gobernuen erabaki 

politikoak eztabaidatzeko benetako eremu bihurtzeko. 

 

Izan ere, alderdi politikoei dagokie gobernuak eta parlamentuak osatzea, 

baita hauteskundeak eratzea ere. Ukaezina da azken hauek egungo bizitza 

politikoan duten garrantzia, neurri handi batez, jardun politikoa aktibitate 

elektoralarekin parekidetzera gero eta joera handiagoa baitago, baina horrez 

gain, kontuan hartu behar da aipatu gobernu eta parlamentuen osaketa 

 
4 Lan honen bigarren atalean, konkretuki publikotasun kontzeptuari buruzko hausnarketaren 
testuinguruan, bagenioen demokrazia liberaletan sortu diren mugimenduok soziopolitikotzat 
jotzen dituela aipatu ikerlariak, gizarte mugimendu hutsetatik ezberdindurik, azken hauek ez 
baitute bilatzen gizarteak euren baloreekin bat egitea, hauei eusteko askatasuna baizik (ik. Offe 
1988: 175).  
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harreman zuzen-zuzenean dagoela hauteskundeetako emaitzekin. Era 

horretara, demokrazia liberaletako alderdi politikoek hauteskundeen 

monopolioa erdietsi dutela esan liteke, eta zinez zaila izaten da kandidatura 

independenterik aurrera ateratzea. Bada, hauteskundeak alderdi politikoen 

erronka nagusi bilakatzen dira eta, hautesleen sostengua baitezpadako duten 

heinean, malgutasun handia garatzen dute proposamenen balizko 

arradikaltasuna biguntzeko, interes eta kezka multzo zabal eta heterogeneo 

bati erantzun guran (García Cotarelo 1985: 88 eta hur.).  

 

Esan gabe doa alderdi politiko guztiek ez dihardutela era berean. 

Adibidez, paper ezberdina joka dezakete sistema politikoaren legitimitatean, 

instituzioei begirako jarrera diferenteak hobesten baldin badituzte. Baina 

instituzioetara ordezkaririk bidali ez arren, edota aldez aurretik jakinik 

darabilten politika instituzionala sistema politikoak onartuko ez dituen 

errebindikazioetan oinarritu arren, sistema politikoaren parte dira, izan ere. 

Bestela esanda, gizarte mugimenduek legez, politika instituzionalaren mugak 

sala ditzakete, baina haiek ez bezala, gobernu erabakiak aldatzeko adina botere 

eduki dezakete, besteak beste, hauteskundeei esker lortua. Hartara, 

negoziatzeko ahalmen nabarmenaz hornitzen dira, baina, horrekin batera, 

abagadune politikoak erabat baldintzaturik aritu ohi dira. Eta, azkenik, 

derrigortuta egoten dira, esan bezala, gizartearen konplexutasuna kontuan 

hartzera eta gai sozial, ekonomiko, politiko eta kulturalak barnehartzen 

dituzten egitarau konplexu eta sofistikatuak aurkeztera. Gizarte mugimenduek 

ere halako konplexutasuna eta sofistikazioa erakuts ditzakete euren 

proposamenetan, baina, batez ere, gai nagusi baten inguruan mobilizatzen dira, 

euren asmoa ez baita osotasun sozialari erantzutea. Hala, egungo demokrazia 

liberaletan, alderdi politikoek itzelean galdu dute herritarren atxikimendu 
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afektiboa, eta gizarte mugimenduek irabazi, ordainez; baina, de facto, alderdien 

jarduna suertatzen da erabakigarrien arlo politikoaren norabidean. 

 

Hego Euskal Herriko gizartera etorrita, alderdi nazionalistak jotzen 

ditugu nazionalismoaren protagonista politiko nagusitzat, nahiz eta errepikatu 

beharrik ez dagoen euskal nazionalismoa ez dela mugatzen indar politikoetara. 

Gizabanako nazionalista asko dago, ordea, ezein alderdi politikotako kide ez 

dena; eta, zirkunstantzien arabera, aukera politikoekiko leialtasun diferenteak 

adierazten dituena. Deialdi elektoraletan, adibidez, alderdi politikoetako 

gogaideen sostengua ez dela aldaezina frogatzen da. Politikoki eratu gabeko 

nazionalistez gain, mota askotako taldeek eta erakundeek eusten diote 

nazionalismoari. Kolektibo hauek, aldarrikapen nazionalistetatik abiaturik, gai 

jakin baten inguruan dihardute: hizkuntza, ekologia, emakumearen egoera, 

lanaren mundua eta beste. Hauek guztiek osatzen dute, beraz, mugimendu 

nazionalista: eratu gabeko gogaideek, gizarte mugimenduek, sindikatuek eta 

alderdi politikoek. Zergatik, ordea, azken hauetan -eta, gainera, ez guztietan- 

zentratzea, momentuz bederen? 

 

Honaino esandakoan azalduta utzi ditugu zio batzuk. Batetik, alderdi 

politikoak direlako nazionalismoaren baitako diferentzia ideologikoez 

ohartzeko eremu ezin hobea. Bestetik, beraiek erakusten dituztelako argien arlo 

politikoan jardutearen baldintzapenak. Eta, azkenik, alderdi politikoek 

dutelako arlo politikoan eragiteko botererik handiena. Hirurak dira funtsezko 

nazionalisten arteko diferentziei buruz egin gura dugun hausnarketan, eta 

hirurak ere erabakigarri suertatu dira azken urteotan nazionalismoak burutu 

duen hezkuntza jardunaren azalpenean. Hirugarren lekuan aipatu dugunaren 

garrantziaz ohartarazi nahi dugu, ezen, nazio eraikuntza lanari botere politikoa 

baitezpadako bazaio ere, ezin inportanteago bilakatzen da hezkuntza 
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sistemaren joan-etorrian. Alderdi politiko nazionalista guztiek ez dute paper 

bera jokatu arlo honetan, eta batzuena erabatekoa izan da, besteak beste, eskola 

publikoaren eta ikastolen egoera zehaztuz joan den hezkuntza legeriaren egile 

izan baitira. Hortaz, hezkuntza arazoen azterketaren helmugak ere alderdi 

politikoei buruzko hausnarketa eta aldez aurretiko hautapena bideratu ditu. 

Laburbildurik, arlo politikoan -eta, ondorioz, hezkuntza arloan- prozesu 

honetan zehar esanguratsu izan diren -edota nolabaiteko eragina eduki duten- 

indar politikoetara mugatuko gara.  

 

70eko hamarkadatik 1993ra arteko esparru politikoan azaldu ziren zenbait 

indar nazionalista, beraz, nahita utzi ditugu albo batera. Halaxe egin dugu 

KASen inguruan sortu -eta desagertu- diren zenbait indar politikorekin. Agian 

inportanteena HASI (Herriko Alderdi Sozialista Iraultzailea), zeina 1992an 

disolbatu baitzen. Talde hauek baztertzeko arrazoia da indar politiko txiki 

samar multzo honek hezkuntzari buruz dukeen diskurtsoa, izatekotan, Herri 

Batasunarenera muga litekeela. HB izan da, dudarik gabe, Ezker Abertzalea 

deritzonaren barruan hezkuntza pentsamendu argien eta landuena adierazteaz 

gain, nazionalismoaren sektore honetan esparru politikoa eragiteko ahalmena 

eduki duen bakarra, besteak beste, emaitza elektoralen bitartez erdietsitakoa.  

 

HASI bezalako alderdirik aztergaitzat ez hartzearen zio bakarra ez da, 

beraz, prozesu honen amaieran, hots, 1993an, eremu politikotik desagertu 

izana. Hain zuzen ere, gorago ikusi dugun legez, Euskadiko Ezkerra urte 

hartan batu zitzaion PSE-PSOEri. Baina, eskuartean dugun gaia urte 

batzuetako prozesu bezala ezaugarritzen dugun heinean, ukaezina da EEk 

zeresanik eduki zuela bertan. Are gehiago, gainerako indar nazionalistekin 

erkaturik, indar politiko haren hezkuntza diskurtsoak eta jarduerak -diskurtso 

eta jarduera nazionalista orokorrak bezalaxe- ezaugarri bereziak erakutsi 
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zituela aurrera daiteke, alderdiak eduki zezakeen sostengu murritzetik harago 

zihoazenak. 

 

Ez da berdin gertatzen EEren eszisiotik sortutako Euskal Ezkerraren 

kasuan. EuEk, eragin politiko txikia eta alderdi bezalako bizitza laburra 

edukitzeaz gain, bai jardun politikoan eta baita ikastolen publifikazioaren 

inguruan ere, EAk bezalaxe jokatu zuen, neurri handi batez. Hortaz, azken 

alderdi honen azterketara mugatuko gara. 

 

Azkenik, KASen eraginetik kanpo baina nazionalismo ezkertiarraren 

barruan koka daitekeen Zutik alderdi politikoaz ere ez gara arituko. Berau 

1991n sortu zen EMK eta LKI alderdien batuketatik, eta horiek ere 

frankismoaren garaiko ETAren eszisio ezberdinetatik zetozen. Hego Euskal 

Herriko gizarte mugimenduen joan-etorrian zeresan handia eduki duten arren, 

bai EMK (EE utzi eta gero), bai LKI, eta baita Zutik ere alderdi minoritario eta 

estraparlamentarioak izan dira, eta ikastolen publifikazio prozesuan eragin 

txikia eduki dute, prozesua bideratzeko orduan bederen. Horrek ez du esan 

gura Hego Euskal Herriko hezkuntza sistema irudikatzean gorpuztu diren 

iritzi korronteetan inolako eraginik eduki ez zutenik, baina zaila da oso berau 

taxuz neurtzea eta alderdi horri propio eta gainerako indar politikoetatik 

bereizirik legokiokeen diskurtsoa kausitzea. Izatez, hipotesi defendagarritzat 

jotzen dugu sektore honen inguruko ideia nagusien multzoa aztertzen ditugun 

bestelako erakundetan jasoa legokeela. Zenbaitetan, Euskadiko Ezkerraren 

baitan; beste inoiz HBren inguruko jendearengan; eta, batez ere, beherago 

aurkeztuko dugun EILAS sindikatuan.5 

 

 
5 Hain zuzen ere, Euskadiko Irakaskuntzako Langileen Sindikatua deritzon honetako afiliatu izaten 
dira, gehienbat, irakaskuntza arloko langile diren Zutikeko militanteak.  
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Esan bezala, atal honen bigarren zatian aztertzen dugun ikastolen 

publifikazioaren auzian, alderdi politiko nazionalistez gain, irakasleek eta 

gurasoek osatutako bestelako erakundez ere arituko gara, baina, momentuz, 

aipatu urteotako esparru politikoan zeresan handia eduki duten lau indarretara 

mugatuko gara, hots, EAJ, EE, EA eta HBra, aipatu ditugun bi irizpideen 

arabera bereizirik: taktika politikoa eta ikuskera ideologikoa. 

 

 

4.2.1.2- Taktika politikoa 

 

Frankismoaren ostean, euskal alderdi politiko nazionalisten jarrera 

diferentziatuei buruzko azalpenak bilatzerakoan, hiru arazorekin egiten dugu 

topo. Lehena da sarritan zail suertatzen dela nazioari buruzko alderdien 

diskurtsoaren eta euren jokaera politikoaren artean bereiztea, 

nazionalismoaren ikerlari askoren aldetik biak banaezinak bailiran aurkezten 

dira eta. Bada, harreman estuetan jartzen dira, esate baterako, nazioaren 

definizioan elementu primordialek eduki lezaketen zama eta erakundearen 

jokaera politikoaren alde posibilistaren gutxiespena. Bigarren arazoa jardun 

politikoaren beraren azalpenean datza. Ohikoa da Max Weberrek bereizi zuen 

baloreei ala helburuei atxikitutako egintza arrazionalaren arabera, edota, 

egintza bi mota horietatik ondorioztatzen diren erantzukizunaren etika ala 

sinesmenaren etikaren arabera sailkatzea alderdi nazionalistak;6 alegia, ustezko 

 
6 Weberrek egintza arrazional mota nagusi bi bereizten ditu: a) helburuei atxikitua. Gizakiak 
arrazionalki baloratzen ditu jokaera jakin baten ondorio posibleak, bitarteko-helburuen 
artekoen harremanen arabera. Oro har, helburu zehatza lortzeko, aukerazko bitarteko batzuk 
egoten dira, eta gizakiak bitarteko bakoitzaren eraginkortasun erlatiboa neurtzen du, eta beste 
helburu batzuei begira ondoriozta daitekeena hartzen du kontuan; eta b) baloreei atxikitua. 
Berau, aitzitik, ideal bati begira eramandako prozedura da, gainerako aspektu guztiak 
bazterturik. Betebeharra, ohorea edota kausa batekiko euspenaren barruan sartu behar dira 
egintza mota hauek. Egintza arrazionala da, helburu koherente batzuetara bideratuta baitago; 
hala ere, helburuei atxikitutako egintza hobesten dutenek irrazionaltzat jo ohi dute baloreei 
atxikitua (ik. Weber 1944: 20-21). Egintza mota bi horiekin harremanetan, teorilari horrek 
azaldutako arlo politikoan gara daitezkeen etika mota biak jarri behar dira. Hala, sinesmenaren 
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arrazionalitate ezberdinak kontuan harturik, batzuek helburuei atxikitutako 

diskurtsoa garatzen dutela esaten da eta, besteek, baloreei estuki atxikiturik 

dihardutela. Eta, azkenik, maiz nahasirik agertzen zaizkigu indar politiko batek 

bere egitarauetan edo antzeko adierazpen ofizialetan baiezten dituenak eta 

haren militante soilen edota inguruan dabiltzan gogaideen iritziak. Eta, sarritan 

ere, azken hauek hautatzen dira alderdi nazionalisten ekinbide politikoaren 

nolakotasuna deskribatzeko. 

 

Honen guztiaren oinarrian, zer esanik ez, mugimendu nazionalistaren 

konplexutasuna dago, ezen ukaezina da haren baitako errealitate anitz esparru 

analitikoan baino ezin daitezkeela ondo bereizi, eta, aldiz, eguneroko praktikan 

elkarrekiko zorretan garatzen direla. Hala eta guztiz ere, atal honetan zehar 

darabilgun ildoari jarraiki, gaude argigarriagoa dela zenbait eremu mugatzea 

eta, aldi berean, erabiltzen diren sailkapen batzuk bazter uztea.  

 

Horrenbestez, ez dugu uste nazio identitatearen irakurketa jakin batetik 

ezinbestean ondorioztatzen denik jokaera politikorik. Izan ere, eta adibide 

bakarra jartzearren, ezin esan daiteke EAJk eta HBk nazio identitatea osatzen 

duten elementuen hautu kontraposaturik egiten dutenik; eremu politikoan, 

ordea, guztiz praktika ezberdina garatzen dute. Alderdi nazionalistak 

erakusten omen duten baloreei ala helburuei emandako lehentasunaren 

arabera sailkatzea ere ez dugu batere atsegin, ez baiteritzogu sailkapen 

emankorra. Honi soma dakiokeen kutsu normatiboa alde batera utzita, gure 

ustea da indar politiko nazionalista guztietan nagusitzen dela helburuei 

 
etikaren eskutik diharduenak lehentasuna ematen die baloreei, eta horrek bitarteko 
zalantzagarriak erabiltzea eragozten dio, jokaera jakin baten ondorioak bigarren maila batean 
uzten ditu eta. Erantzukizunaren arabera ari denak, aldiz, helburuen bermeari eransten dio 
garrantzi nagusia, jokaeraren ondorio posibleez jakitun izanik (ik. Weber 1986: 160 eta hur.). 
Bigarren etika horrek, hortaz, malgutasun handiagoa erakusten du bitartekoak hautatzean eta, 
aldi berean, helburuen lorpenean egintzaren eragingarritasuna neurtzen du, printzipio nagusi 
direnak kaltetzen diren ala ez bazter utzirik. 
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atxikitutako egintza arrazionalaren gauzapena. Jar dezagun beste adibide bat. 

EAJri bere jardun politikoan baloreei estuki atxikiturik aritzea erantsi ohi zaio, 

usu, (ik. Gurrutxaga 1990: 95), baina, izatez, zerbaitek ezaugarritzen badu 

alderdi honen jokaera posibilismoa da; hots, helburu eta bitartekoen arteko 

hautu arrazionala egitea, zeinaren bidez azken helburu politikoak -

independentzia, kasu- egoera soziopolitikoaren menpe eta bigarren maila 

batean uzten baitira. Aldi berean, HBri eransten zaionean baloreen eskutik -

edota sinesmenaren etikaren bidez- jardutea (ik. Mata 1993: 46), ahantzi egiten 

dira indar politiko horrek egiten dituen unean uneko taktikaren balizko 

aldaketak eta ondorengo moldaketak. Jakina da, esate baterako, HBk indar 

handiz defendatzen duela euskal lurraldea zazpi herrialdez osatua dagoela, eta 

sinesmen honek bideratzen dituela haren ekimen politiko asko; hala ere, une 

jakin batean, Hegoaldeko lau herrialdeak barnehartzen zituen Autonomia 

Estatutu baten egitasmoa aurkeztu zuen, eta gaur ere gauza bera defendatzen 

du, oso kontziente baita euskal lurralde osoa hartuko lukeen proposamena 

bideraezina dela orain. Diogun berriro, indar politiko nazionalista guztiek 

egiten dute helburu eta bitartekoen arteko harremanen irakurketa jakinik, eta 

zaila da baieztea batzuena hurbilago dagoen arrazionalitate mota batetik 

bestetik baino, denak joko politikoaren partaide diren neurrian.7 Arlo 

politikoak ezartzen dituen baldintzapenetatik askeago dihardute militante 

soilek, gogaideek edota bestelako taldeek. Berauek zeresan handia dute 

diskurtso eta praktika nazionalistaren ibilbidean, sarritan esan dugun bezala, 

 
7 Dena den, hemen ez dugu azpimarratu gura interpretazio horren balizko zuzentasun 
teorikoa, gure interesa den azterketarako emankortasun urria baino. Weberrek berak 
ohartarazten zuenez, errealitatean oso gutxi dira baloreei ala helburuei bakarrik bideratutako 
egintzak, eta beraz, emaitzen erabilgarritasunetik ondorioztatu behar dela eredu honen 
egokitasuna (1944: 21). Alderdi politikoen balizko arrazionalitate mailen inguruko eztabaidan 
lor daitezkeen emaitzak zalantzagarriak direla honako adibideak froga dezake: J. Apalategik 
(1992: 162 eta hur.) ENAMen arrazionalitatea -hots, mugimenduaren izaera politikoa- 
erakusteko erabiltzen dituen elementu berberak -identitatea, oposizioa eta osotasuna- J. L. de la 
Granjak (1995: 169) ere erabiltzen ditu EAJren komunitate-alderdi izaria nabarmentzeko; alegia, 
joko politikoan diharduen erakunde bat baino zerbait gehiago dela adierazteko. 

 



394 Euskal nazionalismoa eta hezkuntza publikoa: ikastolen publifikazioa 
 
 
 

                                                

baina ez dira multzo berean sartu behar indar politiko baten jokabidea eta 

inguruneetako jendeak zabal dezakeen diskurtsoa. Afera honetara behin baino 

gehiago itzuliko gara, analisi eremu labainkorra baita. Edozelan ere, 

nabarmendu beharra ikusten dugu gogaideen pentsamenduak ez diola zertan 

kendu behar sinesgarritasunik alderdi politiko batek adierazitakoari; maila 

diferenteetako diskurtso bezala ulertu behar dira, ordea. Puntu honen 

aztergaiari dagokionez, arreta berezia jarriko dugu indar politikoek beraiek 

zabaldutako mezuetan eta garatutako ekinbideetan, alderdiaren sostengu diren 

gogaideen ezaugarriei buruzko aipamen bat edo beste ere eginez. 

 

Aztergaiari zuzenean helduz, hiru dira alderdi nazionalisten taktika 

politikoei buruzko hausnarketarako erabili ditugun irizpideak: a) lurralde 

antolaketarako tarteko aukerak, b) instituzio autonomikoen erabilera, eta c) 

hobetsitako aliantza politikoak. Lurralde antolaketarako tarteko aukerak 

daudela diogunean, aditzera ematen ari gara badaudela bestelako aukerak, 

azken helburu politikoetan islatzen direnak. Izatez, alderdi nazionalista 

guztiak, indar ezberdinez bada ere, bat datoz aldarrikatzean egun Frantzian eta 

Espainian dauden zazpi herrialde historikoek osatzen dutela nazio lurraldea; 

eta hauxe izan daiteke alderdi nazionalista zeintzuk diren erabakitzeko irizpide 

nagusia.8 Aldarrikapen guztiz teorikoa da, alta, zeren dudaezina da hartatik ez 

dela ondorioztatzen alderdi nazionalista guztiek azken helburu politiko bera 

 
8 Irizpide hori erabiltzen du, adibidez, J. Zabalok, horrekin batera ohartarazten digularik 
abertzale eta nazionalista kontzeptuak, maila teorikoan bereiz badaitezke ere (honelaxe egiten 
genuen idazlan honen lehen atalean), estaturik gabeko nazionalismoetan sinonimo bezala 
ulertu behar direla (1996: 106). Hala, Hego Euskal Herriko jendearen hizkera arruntean, diosku 
M. Urkolak, nazionalista eta abertzale parekide dira (1984: 35). ENAMen inguruko sektoreetan, 
alta, abertzale hitza erabiltzea hobesten da, nazionalistaren ordez. J. Apalategiren arabera, 
erabilera honen zioa nazionalismoarekin batera datorren nazioa gailentzeari egiten zaion ukoa 
da, hau da, gizakiaren interesen gaineko nagusitasunari errefusapena omen dago erabilera 
honen oinarrian (Apalategi 1992: 175, 1. oharra). Gure ustez, berriz, abertzale berbaren 
erabileraren zabalkundea ez da kontrajarritako kontzeptu teorikoen kontua eta bai tradizioaren 
ondorio, Aranak asmatutako neologismo hau hasieratik nagusitu baitzen, agian, nazioa eta 
aberria parekatzean, nahiago zelako euskal jatorriko hitz bat erabiltzea latin sustraiko bat 
baino.  
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konpartitzen dutenik. Izatez, lurralde aukera estrategiko ezberdinak 

plazaratzen dituzte alderdiok, funtsean bitara labur daitezkeenak: 

independentzia eta Europa batuaren egitura politiko berriei loturik doan 

aukera sorta (ik. Zabalo 1996: 108 eta hur.; eta 1998). Abiapuntutzat ulertu 

behar da, beraz, nazio lurraldea zazpi herrialdez osaturik ulertzea, eta ez 

hainbeste helburu politikoei dagokien mailakoa. Hala ere, aldarrikatutako 

helburu politikoen arradikalizazio mailak badu zeresanik lurralde 

antolaketarako hobesten den tarteko aukeran, eta honek aliantza politikoen 

hautua eta instituzioen erabilera baldintzatzen ditu hein handi batez. Hein 

handi batez baizik ez, diogu, alderdi baten jokaera politikoaren elementuak ez 

daudelako soil-soilik haren ezaugarrien menpe; abagadune soziopolitikoak, 

ordea, batera zein bestera bultza dezake alderdiaren jarduna.  

 

Begira diezaiogun, lehendabizi, aipatu urteotan EAJk eramandako 

ibilbideari, hura baita, zalantzarik gabe, alderdi nazionalisten artean sostengu 

sozial zabalena eduki duena. Bere jokaera posibilismoak markaturik agertzen 

zaigu, eta ez bakarrik praktikan; planteamendu teorikoetan ere defendatu izan 

du hau, argi eta garbi. Haren esanetan, eskubide bikoitz baten lorpenak 

eragiten du alderdiaren jarduna. Batetik, euskal herriari dagozkion eskubide 

historikoak, eta bestetik, herri guztiek euren etorkizuna erabakitzeko duten 

eskubidea; eta honen eskutik, unean uneko indar harremanek ahalbidetu duten 

subiranotasun politikoaren maila ahalik eta altuenak lortzen borrokatu du 

alderdiak (EAJ-PNV 1987a: 40). Pragmatismo nabarmen horrek ez dio 

eragozpenik jarri, gainerako indar politikoen laguntza beharrezko edukiz gero, 

mota ezberdinetako itunak gauzatzeko; helburu biren bila betiere: Autonomia 

Estatutuaren garapena eta administrazio autonomikoaren gestioan paper 

nagusia betetzea. Helburu bi horien bermean, esan bezala, esparru politikoaren 
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eraldaketaren ondorioak nozitu ditu eta, hartara, osagai posibilista arian-arian 

indartuz joan da haren jokaeran.  

 

Autonomia Estatutuak bideratu du alderdiaren jarduna azken urteotan. 

Ezarri aurretik, Fronte Autonomikoa osatu zuen, 1977an, zenbait indar 

politikorekin batera. Eta Estatutua indarrean jarri zenetik aurrera, haren aldeko 

apustu garbia egin du beti. Estatutua lortu zen unean, borondate subirano 

biren arteko akordioaren emaitza bezala aurkeztu zuen; alegia, espainiar 

estatuaren eta Euskadiren arteko itun legez. Sakondu eta, aldi berean, garatu 

beharreko gutxieneko lorpen multzoa zela baieztu zuen. Nolabait ere, gai 

horren inguruan diskurtso bikoitza eraiki zuela esan liteke, ezen, batetik, 

aukera bideragarrien aurrean egokiena hautatu zela aitortzen zuen, 

posibilismotik abiaturik;9 eta bestetik, Estatutuari itzelezko ahalmenak erantsi 

zizkion haren aldeko kanpainan jardun zuenean (ik. de la Cueva 1988: 114-116).  

 

Diskurtso bikoitz hori etengabe iragarri du, baina, esan bezala, alde 

posibilista gero eta nabarmenagoa izan da. Izan ere, 80ko hamarkadaren lehen 

erdialdean, zeukan nagusitasun politikoak ahalbidetu zion F. Letamendiak 

deitzen duen erresistentzia nazionalismoari eustea, eta gobernu zentralak egin 

nahi zuen Estatutuaren irakurketa murritzaren kontra aritzea (1994b: 417). 

Eszisioaren ondorioz, ostera, EAren lehiari aurre egin behar izan zion eta, aldi 

berean, gestio autonomikoa sakonago legitimatzeari ekin. Alde batetik, Eusko 

Jaurlaritzaren gidaritza bere eskuetan zegoen neurrian, Estatutuak ezarritako 

mugez jabeturik agertzen zen, eta malgutasuna nagusitu zen EAJren jokaeran. 

Ildo horretatik, Estatutua gutxieneko lorpen bezala aditu beharrean, eraikuntza 

autonomikorako funtsezko tresna zela baieztu, eta, handik aurrera, gestio 

 
9 Horren ildotik, ikus Garaikoetxeak esandakoa in Bordegarai/Pastor 1979 idazlanaren 
hitzaurrearen 3. orrialdean. 

 



Euskal nazionalismoa eta hezkuntza publikoa aurrez aurre 397 
 
 
 
eragingarriaren garrantzia nabarmendu zuen. Hala, 1987an, adibidez, 

Estatutuak ez zuela betetzen euskal herritar gehienek exijitzen zuten botere 

politiko maila esan zuen eta, horri Nafarroaren integraziorik eza gehiturik, 

Hego Euskal Herriaren instituzionalizazio politikoa amaitu gabeko prozesutzat 

jo zuen. Baina, aldi berean, Estatutuak Hego Euskal Herriaren batasuna 

ziurtatzen zuela zioen (ik. EAJ-PNV 1987a: 45-46). 1979tik aurrerako 

hauteskunde guztietan zehar eskuratutako nagusitasuna galdu izanak, beraz, 

alderdia PSE-PSOErekiko aliantzak egitera bideratu zuen, eraketa 

autonomikoaren gidaritza mantentzeko asmoz. Aliantza politika horrek 1986ko 

estatu mailako hauteskunde orokorren ostean eduki zuen hasiera, PSOErekin 

sinatutako legealdirako hitzarmenarekin, eta EAEn gaur arte heldu da. 

Letamendiaren esanetan, kogestioa izan da, erresistentziaren ordez, EAJk urte 

hauetan hobetsi duen jokaera (Letamendia 1994c: 80).  

 

Pragmatismoaren hazkuntza honek aurreko urteetan nazio lurraldeari 

buruz egindako aldarrikapenak biguntzea ere ekarri zuen, Ipar Euskal Herriaz 

eta Nafarroaz gero eta aipamen lausoagoak egiten izan dira eta. Nafarroak 

Hego Euskadiren batasun nazionalaren prozesuan bete behar zuen paper 

erabakigarria (EAJ-PNV 1987a: 41), ahuldu egin zen 1992an egin zuen Batzar 

Nagusian, Nafarroa kasik bidenabar aipatu baitzen, alegia, Estatutuaren 

Xedapen Gehigarria betetzeko helburua defendatu behar zela esanez (EAJ-PNV 

1992: 47). Antzeko zerbait gertatu zen Iparraldearen kasuan. Hala, 1987an 

herrialde hauek nazio lurraldearen zati bazterrezintzat jo zituen, eta Hego 

Euskadik zeukan autogobernu mailaz hornitzeko beharra planteatu zuen. 

Mugaz bi aldeetako euskal herritarren batuketa europar batasunak eskaintzen 

zuen marko berrian ikusten zuen (1987a: 41-42). Urte batzuk geroago, ostera, ez 

zen horren aipamen argirik agertzen, Zazpiak bat lema eta Europako 

konfederazioa bateragarri zirela baizik esan ez zuelarik (1992: 37). 
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Pragmatismorako beste euskarri teoriko bat Nazioa versus Estatua delako 

eztabaidaren indargabetzeak dakar. EAJk, horrela, ez du bere doktrina klasikoa 

aldatu, baina esperientziak eta sortutako egoera berriak egokitu beharra 

eskatzen dute (Ibid: 47). Hortaz, EAJren diskurtsoaren bereizgarria 

bikoiztasuna dela esan liteke: eraketa autonomiko berriak eskaintzen dituen 

aukerak baliatzea eta legitimatzea bilatzen du, baina, era berean, 

nazionalismoaren ohiko aldarrikapenetik aldentzen ez delako mezua 

iragartzen du etengabe.  

 

EAJko eta beraren eszisioaren ondorioz sortutako Eusko Alkartasuna 

alderdiko gogaideen ezaugarriak, diferentzia txiki batzuk izan ezik, oso 

antzetsuak direla dio J. de la Cuevak (1988: 364 eta hur.). Hala ere, EA hasiera-

hasieratik egon da EAJrekiko diferentziak azpimarkatzera behartuta, halako 

moldez non, aztertzen ari garen urte hauetan zehar, lehia nabaria garatu baita 

alderdi nazionalista bion artean. Eszisioa bera, EAren esanetan, ikuspegi 

nazionalista biren arteko gatazkaren isla zen, EAJren pentsamoldea neoforalista 

eta probintzialismoaren bultzatzaile izanik, euskal herritarren arteko 

insolidaritatea eragiten baitzuen. Horrez gain, behin eta berriz egotzi izan dio 

EAJri PSOEren espainiar nazionalismoaren aurrean amore eman izana, besteak 

beste, Estatutuaren eskumenak murrizten zituzten legeak onartuz (Eusko 

Alkartasuna 1987: 1.1.2. atala).10  

 

Nazio lurraldearen egituraketa politikoari dagokiolarik, Euskal Herria 

zazpi herrialdez osaturik ulertzen du, eta, beraz, euskal herritarren arteko 

batasun politikoa helburu bazterrezina dela dio. EAJk ez bezala, argiro azaltzen 

du euskal estatu independentea dela alderdiaren azken helburu politikoa, eta 

 
10 Alderdia osatzeko egin zen kongresurako ponentzia honetan ez da orrialde zenbakirik 
agertzen. 
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berau edozein herrialdek duen autodeterminazio eskubideak legitimatzen 

duela, ezein estaturen borondatearen gainetik. Hortaz, Frantzia eta Espainiako 

Konstituzioen aurka agertu da, inolako zilegitasunik ez baitute Euskal 

Herriaren etorkizuna erabakitzeko (Ibid.: 1.2.2. atala). EAJk bezala, Hego 

Euskal Herriaren instituzionalizazio politikoa amaitu gabeko prozesutzat 

jotzen du Nafarroa eraketa autonomiko beraren barruan egon arte, eta horren 

alde lan egingo duela agintzen du adierazpen guztietan. Iparraldeaz, aldiz, 

EAJk baino ozenago adierazten du euskal arazoak konpondu gabe iraungo duela 

herrialde haietako biztanleei autodeterminazio eskubidea ezagutzen ez zaien 

bitartean (Eusko Alkartasuna 1990a: 40). Beste alde batetik, nazionalismoaren 

ohiko planteamenduei eutsi beharra planteatzen du, Aranak aldarrikatu bezala, 

baina, aldi berean, Autonomia Estatutuaren eta -ondorioz- instituzio 

autonomikoen defentsa gartsua egiten du. Izatez, alderdiaren jardun 

politikoaren ardatz nagusietako bat Estatutuaren hasierako izpirituaren 

berreskurapena izan da. Izpiritu hura traizionaturik ikusten zuen PSOEk 

1982ko hauteskundeak irabazi zituenetik, eta testu autonomikoaren jatorrizko 

konpromiso politiko izaerara itzuli behar zela zioen, baina argi utzirik Estatutua 

ez zela alderdiaren azken helburua (Ibid.: 44).  

 

Eusko Alkartasunaren diskurtsoak egoera zailean ipini du alderdia euskal 

esparru politikoan.11 Batetik, EAJrengandik bereizi nahiak alderdi honek 

nazionalismoaz besteko indar politikoekin gauzatzen dituen itunen etengabeko 

salaketa eragin du, baita aldarrikapen nazionalisten arradikalizazioan 

sakontzea ere, eta, honen ildotik, HBrengana hurbil zitekeela irudi lezake. 

Nazioari buruzko diskurtsoaren printzipioetan baino ez da gauzatu hurbilpen 

 
11 EA sortu aurretik jadanik, esparru politikoaren azterketan usu agertzen zen ideia zen EAJren 
jokaera moderatua eta HBren jardun iraultzailearen artean espazio murritza geratzen zela (ik. 
Hollyman 1980: 203); eta, egun ere, EAren jarduerarako mugak handiak direlako uste 
antzetsua beha daiteke. Zailtasunak zailtasun, eta gorabehera askorekin bada ere, ez dirudi 
alderdi hau desagertzeko zorian dagoenik. 
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hau, ordea, zeren ENAMen pentsamolde iraultzailea, besteak beste, sarritan 

gaitzetsi du, eta bazter utzi du, horrela, HBrekiko elkarlana. Eta hau gero eta 

nabarmenagoa izan da denbora pasatu ahala. Bada, hasieran HBko zenbait 

sektore abertzaleren berreskurapena landu beharra planteatu bazuen ere (ik. 

1987: 1.1.2. atala), ez du horrelako asmorik berriro plazaratu. Bestelakoa izan 

zen Euskadiko Ezkerrari begira garatu zuen harremana. EAren jardun 

politikoaren zutabe izan den eraketa autonomikoaren defentsak ahalbidetu 

zion EErekiko elkarlana, baina, EE mundu nazionalistatik urrundu ahala, bere 

jarrera gaitzetsi behar izan zion, onartezintzat jo baitzituen EEren 

planteamendu berriak, hala nola, Estatutua eta autodeterminazioa 

parekidetzea, edo gobernu autonomikoan egotearen aldeko apustua (ik. Eusko 

Alkartasuna 1990a: 29-30).  

 

EAk bateragarri egin nahi izan ditu printzipio nazionalisten 

arradikalizazioa eta praktika politiko moderatua, eta, arian-arian, azken honek 

gero eta inportantzia handiagoa hartu du bere jokaeran, batez ere, eraketa 

autonomikoaren gobernukide izatearen ondorioz. Horrexek ere eragin du 

EAJrekin mantentzen zuen areriotasuna neurri handi batez apaldu izana. Dena 

den, idazlan honen mugarri den 1993 urtera arte, orain arte azaldutako 

elementuek osatu zuten nagusiki alderdiaren taktika politikoa, eta beraiek izan 

ziren esanguratsu, gure iritziz, hezkuntzaren inguruan gertatu zen gatazkari 

begira erabili zuen diskurtsoan.  

 

Trantsiziotik 1993ra arte Hego Euskal Herriko gizartearen esparru 

politikoaren eraldaketari eman diogun begiratuan ikusi ahal izan dugun legez, 

Euskadiko Ezkerra izan da, zalantzarik gabe, alderdi nazionalisten artean 

bilakaera deigarriena erakutsi zuena, horrenbeste non, finean, desagertu ere 

egin baitzen esparru nazionalistatik. EAJrekin batera, EE izan zen Autonomia 
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Estatutuaren defendatzaile gartsua hasiera-hasieratik, eraikuntza 

nazionalerako funtsezko tresnatzat jotzen zuen eta.12 Gainerako alderdi politiko 

nazionalistek bezalaxe, nazio lurraldea zazpi herrialdez osaturik ulertzen zuen 

alderdi modura osatu zenean, baina, une hartan jada, Espainia estatu federal 

bilakatu beharra mahaigaineratu zuen (ik. Euskadiko Ezkerra -datarik gabe-: 

30-31), independentzia bazter utzirik, horrela, azken helburu politiko bezala.13 

 

Izan ere, Hegoaldera mugatu zuen bere jardun politikoa. Nafarroako eta 

EAEko instituzio autonomikoetan aritu beharra defendatu zuen, nahiz eta 

Foruaren Hobekuntza Legea Nafarroaren isolamendurako proiektu bezala 

atzeman, eta autonomiaren bidez lortu beharreko eraikuntza nazionalerako 

oztopotzat jo. Horrez gain, prozesu antidemokratikoa zela ere esan zuen, nahiz 

eta jardun demokratikorako aukera eskaintzen zuen. Hau guztia zela eta, nafar 

instituzioetan aritzeari oniritzi zion, baina EAE eta Nafarroaren arteko mota 

guztietako loturak eraikitzen saiatuko zela gaineratuz (Ibid: 49-51). Ipar Euskal 

Herriari dagokionez, aipamen kasik marjinala egin zuen Lehen Kongresuan, 

eta hurrengoetan agertu ere ez zen egin herrialde haiei buruzko iruzkinik. 

Hego Euskal Herriko markoan zentraturik eta pragmatismo politikoaren 

eskutik, gero eta esplizituago agertu zuen, Nafarroako indar harremanak 

kontuan harturik, lau herrialdeak batzeko zailtasuna. Hartara, ekimen 

bideragarri bakarrak elkarkidetza eta hurbilketa ahalbidetzen zituztenak zirela 

 
12 J. de la Cuevak dioen legez, bai EAJk eta baita EEk ere, Estatutuaren aldeko kanpaina 
gehiegizko aginduetan oinarritu zuten, testua indarrean jartzeak ekar zitzakeen irtenbide 
zehatzei buruzko azalpenak aurkeztu beharrean (1988: 114-116). Gure iritziz, alta, Euskadiko 
Ezkerrari dagokionez, Estatutuaren onura nabarmentzeko ahalegin are handiagoa egin behar 
izan zuen, eta orduko ezkerreko nazionalismoaren inguruneetan puri-purian zeuden 
erreibindikazioak aseturik geratuko zirela baieztera derrigortuta egon zen. Izan ere, EAJ baino 
harago joan zen Estatutuaren eskutik eratorriko zen testuinguru soziopolitikoa aurreikustean, 
F. Letamendiak esandakoaren ildotik: "... haciendo abstracción del contenido del texto, le 
atribuirá a priori una virtudes resolutorias de temas tales como el de la integración de Navarra, 
la salida de las FOP de Euskadi y la amnistía, que se revelarán enteramente erróneas." (1994b: 
302). 
13Alderdi modura osatzeko kongresua 1982ko Martxoan egin zen, baina haren edukia biltzen 
duen liburuak ez dakar argitarapen datarik.  
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zioen II. Kongresuan, etorkizunean organo komunak eraiki ahal izan arte (ik. 

Euskadiko Ezkerra 1985: 38). Nafarroari buruzko aipamenak, EAJren kasuan 

ikusten genuen bezala, are lausoagoak izan ziren, III. Kongresutik aurrera, 

oinarrizko kezka EAEko prozesu autonomikoaren garapenaren ahuldadea 

bihurtu baitzen. Kongresuaren ardatz nagusietako bat autonomiarekin batera 

ongizate soziala zetorrelako mezua sustatu behar zela izan zen. Eraketa 

autonomikoaren zilegitasuna sakontzea eta hartarako beharrezkoa zen 

egonkortasun instituzionala jo zituen zeregin nagusitzat, eta helburu haien bila, 

prest agertu zen EAEko gobernukide izateko, PSE eta EAJrekin batera 

(Euskadiko Ezkerra 1988a: 14). Estraineko aldiz EAJrekin jardun komuna 

eramateko eskaintza egin zuen arren, EE mundu nazionalistatik aldentzen hasi 

zen gero eta argiago, haren inguruko gogaideen iragan politikoarekiko etenari 

hasiera emanez. Konstituzioa eta Estatutua etengabe kuestionatzeak gizartean 

ezengonkortasuna eragiten zuela esan zuen, baita herritarrengan egonezina 

sorrarazi ere. Haiei begirako jarkiera bazter utzirik, horrela, herritarren nazioa 

eraikitzea eta nazionalitate moderno bilakatzea jo zituen zeregin 

inportanteentzat (Ik. Onaindia 1988).  

 

Bada, gainerako indar politiko nazionalistekin eta PSErekin garatu zituen 

harremanak aldatu egin ziren urte hauetan zehar. Alde batetik, nazionalismo 

kontserbadoretik ezberdintzeko, EAJ kritikatu zuen, baina, oposizio jarreratik 

aldendu zen neurrian, harekiko elkarkidetzari onirizten hasi zen. Bestetik, 

nazionalismo arradikalaren balizko indarra desaktibatzeko desioa areagotuz 

joan zen bere bilakaeran zehar. 80ko hamarkadaren hasieran, adibidez, HB 

ezkerreko indarra zenez gero, harekiko nolabaiteko elkarlana proposatu zuen 

arren (Euskadiko Ezkerra -datarik gabe-: 39 eta hur.), HB eta EEren arteko 

estrategia politikoaren artean amildegia zegoela baieztu zuen geroago, HBk ez 
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baitzuen onartzen euskal instituzioen sorreraren prozesu demokratikoa (1985: 

56). Eta, urteak pasatu ahala, are handiago bihurtu zen areriotasuna.  

 

Herri Batasunak ez du bere burua alderdi politikotzat jotzen eta, ostera, 

sektore abertzale ezkertiarren bilgune dela dio.14 Gainerako indar politiko 

nazionalistekin erkaturik, HB da Zazpiak bat lema indar handienez defendatzen 

duena, eta Euskal Herriak estatu independente bat eraiki behar duela da argiro 

plazaratzen duen azken helburu politikoa. KAS alternatiba, horrela, aukera 

estrategiko horren lorpenerako tresna taktikoa litzateke. Gorago genioen legez, 

egitarau politiko horrek erabilera ezberdinak jaso ditu aztertzen ari garen 

denbora epean. Hala, erregimen frankistaren amaieran, KAS alternatiba 

benetako etena bermatuko zuen oinarrizko baldintza multzoa zela adierazi 

zuen HBk. 80ko hamarkadan zehar, aldiz, gobernu zentralaren eta ETAren 

arteko negoziazioaren edukiak islatzen zituen, eta azken urteetan, aldiz, HBk 

funtsezkotzat jotzen duen negoziaziorako tresna izateaz gain, aipatu sektore 

ezkertiar eta abertzaleen oinarrizko aldarrikapenak bildu ditu delako 

alternatibak. Bada, KAS alternatibaren edukiak lortu arte, HBren ustez, ez da 

gauzatuko Hego Euskal Herrian demokraziarako benetako iraganbiderik. 

Alternatibaren funtsezko aldarrikapenak dira, besteak beste, autodeterminazio 

 
14 Izan ere, alderdi politikoek ohi duten militanteen antolaketari begiratuz, diferentzia nabariak 
erakusten ditu. Erakunde honek, esate baterako, ez du militanteen ordezkaritzan oinarrituriko 
kongresurik egiten, eta haren jardunari dagozkion erabakiak militante zein gogaide guztiei 
irekirik antolatutako auzo edo herri asanbleetan eztabaidatzen dira. Izaera zabal hau eta 
segituan ikusiko dugun haren politika instituzionalaren jitea kontuan hartuta ere, Herri 
Batasunak -ñabardurak ñabardura- gainerako alderdiek bezala dihardu esparru politikoan. 
Hori dela eta, ez gatoz bat J. M. Matak Ezker Abertzaleaz egiten duen ezaugarripenarekin, 
ezen, horrelako sailkapenerako dauden zalantzak adierazten baditu ere, hura gizarte 
mugimendu bezala aztertzen du, eta zaku berean sartzen ditu, beraz, mugimenduaren baitan ari 
diren HB indar politikoa edota LAB sindikatua bezalako erakundeak, gorago genioen legez, 
stricto sensu, gizarte mugimendutzat jo ezin litezkeenak (ik. Mata 1993: 99).  
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eskubidearen onarpena eta Hego Euskal Herriko lau herrialdeen batasun 

politiko-territoriala.15 

 

Horrenbestez, erakunde honen ibilbidea Espainiako Konstituzioari uko 

egiteak eta hartatik ondorioztatzen den eraketa autonomikoa errefusatzeak 

zeharkatzen dute goitik behera. Pentsamendu horren eskutik, Autonomia 

Estatutuaren eta Foruaren Hobekuntza Legeak Hego Euskal Herriko 

herrialdeen artean ezarritako banaketa gainditu beharrak eta marko juridiko-

politiko berriaren sorrerak bideratu dute HBren ildo politikoa, baita, ondorioz, 

instituzio autonomikoei begira garatu duen partaidetzaren jitea ere. Hartara, 

zenbaitetan emaitza elektoral onak eskuratu dituen arren, onartezintzat jotzen 

duen Hego Euskal Herriko nazio lurraldearen zatiketa administratiboak 

eragotzi egin dio instituzio autonomikoen erabilera normalizatua egitea. 

Instituzioetan garatu duen jardunak eraketa autonomikoaren legitimitaterik 

eza azalaraztea eduki du helburu nagusitzat, hain zuzen ere.  

 

Izatez, HBk bateragarri aurkezten ditu masa borroka eta borroka 

instituzionala, eta aldian aldiko barne eztabaidak sortu dira arlo bietatik 

nagusitasuna zeini eman beharraz. Hala ere, organo gorenei begirako 

eskuhartzeak abagadune diferenteak ezagutu ditu,16 eta ez du era berean 

ezaugarritu instituzio autonomikoek eskain lezaketen aukera. Logikoki, giro 

politikoak eta HBren beraren indarrak bideratu dituzte aldaketok. Bada, 80ko 

hamarkadaren amaierara arte aukera nazionalistek, oro har, eskuratutako 

 
15 Horrelako adierazpenak kausi daitezke han-hemenka erakunde honek militantziaren 
eztabaidarako plazaratu dituen dokumentuetan. Ikus, esate baterako, Herri Batasuna 1989: 28-
29, eta 1991b: 19 . 
16 Halaber, herrialde bakoitzeko administrazio autonomikoaren araberako jokaera ezberdina 
ere garatu du, ezen Euskal Autonomia Erkidegoko Legebiltzarrerako hobesten duen 
eskuhartzearekin alderaturik, Nafarroako Parlamentuan jardun egonkorragoari ekiten dio 
HBk. Honen zioa da, haren esanetan, Nafarroan ez dagoela EAEko herrialdeetako Batzar 
Orokorrik, eta beraz, herrialde honetako instituzio goren bakarra hango Parlamentua dela.  
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nagusitasun elektoralak eta HBk erakutsitako gorantzako joerak eragin zuten, 

adibidez, 1987an EA-EAJ-HB hirukoak osatuko zukeen eraikuntza nazionala 

bideratzeko EAEko gobernu alternatiba kaleratu izana, gauzatzera heldu ez 

zena, jakina denez. Hain zuzen ere, baikor agertzen zen HB, 1987ko 

hauteskundeetako emaitza onak eta gobernu zentrala eta ETAren arteko 

negoziazio prozesuaren hastapena zirela medio. Epe laburrean bete zitzakeen 

gobernu zereginez hausnartzen hasi zen estraineko aldiz, eta, ondorioz, arreta 

berezia eman zion borroka instituzionalari. Urte hauetan zehar, ahalegin 

guztiak negoziazio politikoaren beharrizanaren inguruan bildu behar zirela 

uste zuen, eta indar metaketa kontzeptuak bideratu zuen HBren jardun politiko 

osoa, negoziaketen porrota gertatu zen arte (ik. Herri Batasuna 1988a). Handik 

aurrera, arestian genioenez, bereziki PSE-PSOEk HB eta Ezker Abertzalea 

bakartzeko bultzatu zituen saioak izan dira egoera politikoaren bereizgarri eta, 

horretara moldatu beharraren ondorioz, borroka instituzionalak ezaugarripen 

ezberdinak jaso ditu, baina, oro har, gorago aipatu dugun eraketa 

autonomikoari begirako izari deslegitimatzailea gailendu da.  

 

Erakunde politiko honen ardatzetako bat EAJk PSE-PSOErekin gauzatu 

duen itun politika salatzea izan da, behin eta berriz egotzi baitio EAJri 

PSOErekiko morrontza aldarrikapen nazionalisten kaltean doala. 

Horrenbestez, EAJrekiko jokaera bikoitza garatu duela esan daiteke. Batetik, 

etengabe aurpegiratzen dio nazionalismoaren ohiko printzipioak traizionatu 

dituela, eta, hori dela medio, eremu politikoan buruz buruko lehiakide bilakatu 

dira. Baina, bestetik, aldian aldiko deia egiten dio Euskal Herriak bizi duen 

nazio eskubideen ukazioari aurre egin diezaion, eta nolabaiteko elkarkidetza 

proposatzen dio, hortaz. Elkarkidetzarako gonbite hau argiagoa da EAri buruz 

iragartzen dituen mezuetan, ezen HBren ustea da haren baitan Ezker 
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Abertzalearen iritzietatik hurbil dagoen jendea dagoela.17 Horrenbestez, saio 

ugari egiten ditu EAJ eta EAko militanteak euren aitzindarien jokaera erratuaz 

ohartarazteko, nazionalisten arteko batasuna indartzea izaten baita HBren 

diskurtsoaren ardatzetako bat, Fronte Nazional baten balizko osaketa 

esplizituki baztertzen duen arren, batez ere, alderdi nazionalisten arteko 

diferentzia ideologikoak direla medio. 

 

Ikusten denez, alderdi nazionalisten taktika politikoa ez da izan beretsua 

urte hauetan guztietan zehar, baina, oro har, eraketa autonomikoaren 

legitimitateari emandako sinesgarritasunak, eta honetatik ondorioztatzen den 

jokaera politikoak marrazten digute euren arteko muga garrantzizkoena. Ez 

dira hemen amaitzen, alta, diferentziak. 
 
4.2.1.3. Ikuskera ideologikoa 

 

Ideologia kontzeptuaren esanguraren gaineko eztabaidaren ur sakonetan 

murgildu barik, esan dezagun azpiatal honetan ikuskera ideologikoa delako hau 

erabiliko dugula talde batek -kasu honetan, euskal alderdi politiko 

nazionalistek- errealitate sozialari buruz eraikitzen duen ideia sistema bezala. 

Baieztapen multzo honek gutxieneko barne koherentzia erakusten du, eta 

globala izaten da; hots, errealitatearen alde guztiak integratu ohi ditu, hala 

nola, gizartearen egituraketa, botere harremanak, proposamen etikoak, eta 

abar. Berez, ez dago harreman zuzenean nazioaren ulerkerarekin, ezen, 

litekeena da, adibidez, ideologia ezberdinetatik abiaturik, nazio ulerkera 

antzetsua konpartitzea.18 Taktika politikoetatik ezberdindu behar da, halaber, 

 
17Mota honetako baieztapenak zenbait dokumentutan errepikatzen dira. Adibide bezala, ikus 
Herri Batasuna 1991a: 13 eta hur.  
18 Honetaz bagenioen idazlan honen lehen atalean ez dela zuzena nazionalismo guztiak 
ideologia jakin baten arabera sailkatzea, asko baitira mugimendu nazionalistek egin ditzaketen 
aukera ideologikoak. Ikus 1.2.3.  
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haiekin alderaturik, ikuskera ideologikoak izaera iraunkorragoa baitu, eta, 

aldaezina ez den arren, abagadune politikoaren baldintzapenetatik askeago 

garatzen baita.  

 

Euskal alderdi politiko nazionalisten artean daudekeen diferentzia 

ideologikoek euren jardun politikoak baino arreta gutxiago sorrarazten du 

nazionalismoaren ikerketan. Batetik, logikoa denez, nazioaren eraikuntzari 

buruzko jardunak eta diskurtsoak lehentasuna dutelako alderdien ibilbidean; 

eta, bestetik, alderdi nazionalistak interklasista izateak -alegia, gizarte maila 

ezberdinetako pertsonen sostengua edukitzeak- alderdien arteko diferentzia 

ideologikoak inportanteak ez direlako ustea indartzen duelako. Hain zuzen ere, 

interklasismoaren kontu honetara etorrita, deigarria da alderdi politiko 

nazionalisten boto emaileen zenbait aldaerarekin erkaturik (adina, erlijioa 

edota ikasketa mailarekin), haien jatorri soziala -hots, gizarte egituran 

okupaturiko lekua- ez dela oso diskriminatzailea EAJ, EE eta HB alderdiei 

buruzko azterketan, hiruretan aurkitzen baitira langile, klase ertain eta burgesia 

mailetako gogaideak, eta portzentzaia antzetsu samarretan (ik. Llera 1984: 

179).19 Ildo beretik uler daiteke Garmendiak eta Parrak esandakoa, alegia, 

botoaren banaketa aintzat harturik, euskal gizartearen sektoreek ez dutela 

atzematen alderdi nazionalisten arteko klase ideologiari buruzko diferentzia 

esanguratsurik (Garmendia/Parra 1982: 93). Hala ere, badago diferentzia 

ideologikorik, eta, gure aztergaiari dagokionez, garrantzitsu ere direla esan 

behar da. Lehenik eta behin, alderdiek hobesten dituzten unean uneko taktika 

politikoa, berau justifikatzeko diskurtsoak eta aurrera ateratzeko aliantzak, 

sarritan, nekez ulertzen baitira osagai ideologikoak aintzat hartu barik. Eta, 

bigarrenik, aztertzen ari garen urte hauetako hezkuntza gatazkaz jabetzeko, 

 
19 Kontuan hartu behar da ikerketa hau egin zeneko datan EA ez zela existitzen alderdi politiko 
bezala.  
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oinarri-oinarrizkoa baita ikuskera ideologikoa ardatzetako bat bezala hartzea, 

besteak beste, publikotasunari buruz zabaltzen diren diskurtsoetan eragin 

zuzena du eta, beherago ikusiko dugunez. 

 

Aztergai ditugun lau alderdi nazionalistak kristau demokraziatik 

sozialismora bitartean kausitzen dira, eta ugaritasun hau ez da soilik atzematen 

alderdien egitarauei erreparatuz, zeren, adibidez, HBri sostengua ematen dion 

jendearen artean, pentsakera anarkistatik hurbil daudenak ere badira (ik. 

Garmendia/Parra 1982: 96).  

 

Alderdiek beraiek adierazitakoari jarraituz, eskuinetik ezkerrera joanda 

EAJ da topatzen dugun lehenengo alderdia. Kristau-demokrata dela eta 

humanismoari eusten diola adierazten du. Haren esanetan, gizakia eta giza 

askatasuna dira alderdiaren jarduna bideratzen duten printzipio nagusiak. 

Kolektibismo mota guztien aurka egonik, sozialismoaren kontra dago argi eta 

garbi. Askatasuna demokraziari lotua ikusten du. Ekonomian zein politikan 

demokrazia da, hortaz, gailendu behar dena. Arlo ekonomikoan, espazioak 

eskeini behar zaizkio giza ekimenari, eta, aldi berean, ekonomia soziala 

bultzatu behar da. Kapitalismoa ere gaitzesten du, ekonomia sozialak gizakia 

duela helburu dioelarik eta, ildo honetatik, enpresak ezin dezakeela etekin 

ekonomiko hutsean oinarritu haren jarduna. Enpresa, beraz, pertsonen arteko 

komunitate bezala ulertzen du. Hobesten duen eredu sozioekonomikoa merkatu 

ekonomia soziala da, Gizarte Ongizate Estatuarekin bateraezintzat jotzen duena. 

Arlo politikoan, gizartearen eta estatuaren funtzioak ezberdintzearen aldekoa 

da, eta bigarrenari subsidiaritate zeregina eransten dio (Ik. EAJ-PNV 1987a: 120 

eta hur; 1992: 60 eta hur.). Pentsakera liberalaren barruan kokatu behar da, 

hortaz, EAJren ikuskera ideologikoa. Liberalismoak biltzen dituen balizko alde 

atzerakoiak eta aurrerakoiak batera aurkezten ditu: askatasuna eta demokrazia 
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baloreekin batera, aldaketa arradikalen eta gatazka sozialen gaitzespena. 

Printzipio liberaletan oinarrituriko gizarte jarduerak -maila sozialean zein 

ekonomikoan- dakartzan kalteak biguntzearen aldekoa da -besteak beste, 

aginte publikoaren bidez-, baina merkatu ekonomia hobesten du (soziala bada 

ere, bere esanetan) gizarte harremanen eragile nagusi bezala. 

 

Eusko Alkartasuna sozialdemokraziari eta humanismoari atxikiturik 

kausitzen dugu. Berdintasun, justizia eta elkartasun printzipioek bideratzen 

dute alderdiaren jarduna, haren esanetan. Aukera berdintasuna, giza 

eskubideekiko begirunea edota aberastasunaren birbanaketa jotzen ditu 

alderdiaren helburu bazterrezintzat. Behin eta berriz baiezten du alderdi 

moderno eta aurrerazalea dela. Honen eskutik, planteatzen du arlo politikoan 

demokrazia dela balore nagusia baina, horrekin batera, sistema politikoaren 

zilegitasuna herritarren ongizatea ziurtatzean datzala. Arlo politikoan zein 

ekonomikoan, beraz, eragingarritasuna eta berdintasunaren arteko oreka bilatu 

behar da. Eta orekaren bilaketa horretan mugitzen da, mugitu ere, alderdiaren 

diskurtso ideologikoa. Bada, Ongizate Estatuaren eraispenerako eskuin 

liberalak erabiltzen dituen argudioak errefusatzen ditu, nahiz eta aginte 

publikoek arlo ekonomikoan joka dezaketen paperari buruzko ideologizazio 

zaharrak ere saihestu behar direla dioen, publiko denak ez baitakar, berez, 

onurarik ezta eragingarritasunik ere. Merkatu ekonomia ez du alboratzen, 

beraz, baina beharrezkoa da aginte publikoaren gutxieneko arauketa. Ongizate 

Estatutik, horrela, ongizatearen gizarteratzera iragatea hobesten du, estatua eta 

herritarren arteko zubiak eraikiz (ik. Eusko Alkartasuna 1987; 1990a: 54 eta 

hur.) 

 

Euskadiko Ezkerra sozialismoari atxikiturik agertzen zaigu, baina 

bilakaera nabaria erakutsi zuen ikuskera ideologikoan. Hasieratik leninismotik 

 



410 Euskal nazionalismoa eta hezkuntza publikoa: ikastolen publifikazioa 
 
 
 

aldendu beharra eta sozialismoaren lorpena demokraziatik banaezina zela 

adierazten bazuen ere, hizkera marxista erabiltzen zuen, eta klase gatazka 

jotzen zuen gizarte aldaketen eragile nagusitzat, langileria baitzen, haren 

esanetan, klaserik zapalduena eta borrokarako ahalmen handiena zuena. 

Helburua iraultza soziala zela zioen, eta, asmo horretan, paper garrantzitsua 

eransten zien gizarte mugimendu berriei -ekologismoa, feminismoa eta 

abarrari. Kapitalismoaren eta liberalismoaren kontra, eta gizartearen eraldaketa 

arradikalaren alde zegoela zioen. Sozialismoa, bestalde, ez zuen ulertzen 

estatuaren kontrako borroka bezala; aitzitik, gizarte zibilaren baitan 

hegemoniaren lorpenean zetzala, eta berau garaipen elektoralen bitartez erdiets 

zitekeela baiezten zuen. Estatuaren demokratizazioa izango zen, EEren iritziz, 

prozesu horren ondorio (Euskadiko Ezkerra -datarik gabe-: 85 eta hur.).  

Hurrengo urteetan gero eta gehiago apaldu zen hizkera marxista hura, 

eta, ordainez, sozialismorako bidea jorratu behar zuen jokaera demokratikoak 

protagonismo handiagoa hartu zuen. Hala, gizarte eraldaketa herritarren 

borondatearen kontra ezin gauza zitekeela eta, hortaz, gizarte zibilaren baitan 

hegemonia lortzea baitaezpadakoa zela zioen. Demokrazia nagusitu behar zen, 

beraz, helburu ekonomikoen diseinuan, eta honetan erantzukizuna zuten 

enpresek eta sindikatuek. Aurrez aurreko gatazkan oinarritutako 

pentsakeraren ordez, hitzarmenaren beharra nagusitu zen EEren diskurtsoan, 

sozialismoari atxikiturik jarraitzen bazuen ere (ik. Euskadiko Ezkerra 1985: 63 

eta hur.). Azkenik, hirugarren kongresuaren testuinguruan, sozialismorantzako 

bide berriak jorratzearen alde agertu zen, gizarte industrializatuetan gorpuzten 

ari ziren desberdintasun berrien erronkari aurre egin ahal izateko. Abiapuntua, 

beraz, langile klasearen beraren heterogeneotasuna eta hartara moldatu 

beharra izan ziren. Elkartasuna lantzea hobetsi zuen helburutzat, eta helmuga 

honetara iristeko neurri eragingarriak egokitu behar ziren, hala nola, gastu 

publikoan, politika fiskalean, babes sozialean eta abarretan. Herritarren 
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erantzukizuna areagotu eta agente sozial ezberdinen arteko akordio soziala 

gailendu beharra azpimarratu zuen (Euskadiko Ezkerra 1988b: 23 eta hur.). 

Bada, sozialismotik aldendu gabe, alderdi honen ikuskera ideologikoak 

erakusten dizkigu, batetik, marxismoaren eta honi dagokion klase gatazkaren 

alboraketa eta, bestetik, mendebaleko herrialdeetako zenbait ezkertiar 

pentsakeraren garapenaren ildotik, gizarte ezberdintasun mota berriei erantzun 

nahia. Marxismotik sozialdemokraziarantzako hurbilpena gauzatu zuela esan 

liteke, gero eta gehiago nabarmendu zituelarik politika sozialaren 

eragingarritasuna eta akordioaren beharra, aurkamenduaren ordez.  

 

Herri Batasunak, azkenik, ez du aurkezten gainerako alderdi 

nazionalistek bezalako sofistikaziorik pentsakera ideologikoan ezta hemendik 

ondorioztatzen diren proposamen sozial eta ekonomikoetan ere, agian, 

erakunde honen baitako aniztasunaren seinale dena. Kapitalismoaren aurkako 

dela argi eta garbi dio, eta erakundearen helburuetako bat gizarte sozialistaren 

lorpena dela baiezten du. Merkatu ekonomiak zenbait abantaila dakarrela 

onartuz ere, zapalketa da, haren esanetan, ekonomia mota horren ondorio 

nagusia. Helburua, hortaz, berdintasuna eta aberastasunaren banaketa direla 

baiezten du, beti ere langile eta herri klaseen zerbitzuan. Hala ere, kolektibismo 

zurrunetik aldentzen da, eskubide kolektiboak eta indibidualak batzearen 

beharraz ohartarazten duelarik, askatasuna eta demokrazia bateragarri izan 

behar dira eta. Demokraziari eusten badio ere, zeharo gaitzesten du egungo 

sistema politikoetan nagusitu den ordezkaritzan oinarritutako demokrazia eta, 

horren ordez, demokrazia eskuhartzailea aldarrikatzen du. Bada, alderdiaren 

adierazpenen ildo nagusia arlo politikoan herritarren partaidetza indartu 

beharra izaten da. Herritarrak eratu eta mobilizatu egin behar dira, ezen 

kontraposaturiko interesen arteko gatazka, eta hau gainditzeko borroka 

kontzeptuek berebiziko garrantzia dute HBren diskurtsoan, pentsakera 

 



412 Euskal nazionalismoa eta hezkuntza publikoa: ikastolen publifikazioa 
 
 
 

sozialistaren ohiko ildotik joanez, horrela. Horrekin batera, alderdi ezkertiarrek 

erakutsi ohi duten gehiegizko burokratizazioa eta protagonismo politikoa 

bazter utzi nahi ditu, eta gizarte erronka berriei erantzuteko erakundearen 

jardun politikoaren egokipena aldarrikatzen du. Hartarako, funtsezkotzat 

jotzen du gizarte mugimendu berrien jardunarekin bat egitea, eta euren 

erabateko gorespena egiten du, horrenbeste non, mota honetako mugimenduak 

gartsuen defendatzen dituen indar politiko nazionalista dela esan bailiteke (ik. 

Herri Batasuna 1991b).  

 

Eskuinetik ezkerrera lihoakeen lerroan kokaturik, beraz, eta EEren 

bilakaera kontuan harturik, EAJ da lehen muturretik hurbilen dagoena eta HB, 

aldiz, indar politiko nazionalista ezkertiarrena eta gizartearen eraldaketarako 

jarrera arradikalena aurkezten duena. Taktika politiko eta ikuskera ideologiko 

ezberdinak aintzat harturik, beraz, diferentzia nabarmenak kausitzen dira 

alderdi nazionalisten artean. Baina, aurretik iragartzen genuen bezala, 

diferentzia horiek ez dute isla zuzenik aurkitzen mugimendu nazionalistak -

bere osotasunean hartuta- nazioari buruz garatzen dituen diskurtsoetan. 

Hauetara hurbilduko gara segituan. 
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4.2.2.- EGUNGO EUSKAL NAZIONALISMOA ETA NAZIOA 

 

Idazlan honen lehen atalean genioen bezala, estaturik gabeko 

nazionalismoak ahalegin bikoitza garatzen du bere helburu politikoen bila 

doalarik. Batetik, mezu desintegratzailea zabaltzen du, arrotz atzematen duen 

estatuak bultzatutako nazio eraikuntza prozesua koloka jartzea helburu duena; 

eta, bestetik, naziotzat jotzen den taldearekiko integrazioa lantzen du, 

naziokideen arteko komunitate sentimentua baita nazioaren eraikuntzaren 

oinarrizko baldintza (ik. 1.1.2). Naziokideen komunitatea zehaztean, 

naziotasunaren irizpideak eskaintzen ditu eta, dagoeneko baieztu dugunez, 

batzuetan, ohikoa da -zirkunstantzien arabera- kultura identitatea hobestea, 

eta, besteetan, herritartasuna eta, usu, biak batera ere erabil ditzake, nondik 

ondorioztatzen baikenuen ez dagoela nazio etniko ala zibiko kontzeptuak era 

zurrunez kontrajartzerik (ik. 1.2.3). Naziotasunaren irizpideen inguruko 

hausnarketak, hortaz, estaturik gabeko nazionalismo jakin batek plazaratzen 

duen nazio integrazio kontzeptura garamatza, biak elkarren osagarri baitira, 

eta biak izango dira azpiatal honen aztergai, oraingoan euskal 

nazionalismoaren testuinguruan.  

 

Honetaz hausnartzen hasi aurretik, komenigarri deritzogu ondoren 

jorratuko ditugun ideien antolaketarako, irizpideak zeintzuk izan diren 

zehazteari. Lehenik eta behin, gorago iragarri bezala, euskal nazionalismoak 

proposatzen duen nazio identitateaz hitz egitean, ez gara alderdi politikoetara 

mugatuko, berauei dagozkien botere politikoa eta eraginkortasun soziala direla 

medio, nazionalismoaren ahots ofizial bilakatzen diren arren. Nazio identitateari 

buruzko proposamena ez da monolitikoa, dudarik gabe, baina gure ustea da 

egitura horietatik harago joan beharra dagoela esparru nazionalistan garatzen 

den nazio identitateaz hitz egiteko orduan, mugimendu nazionalistaren barne 
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antzekotasunez, eta, aldi berean, gai honen inguruan azaltzen den aniztasunaz 

jabetu ahal izateko. Bestela esanda, nazio identitatearen elementuen hautua ez 

doa derrigor sigla politiko nazionalista jakin bati estuki loturik. Are gehiago, 

zenbaitetan, nazio identitatea alderdi politikoek, oro har, egindako definizioari 

aurre eginez edo nolabaiteko gatazkan eraikitzen da. Ederto froga daiteke hau, 

ikusiko dugunez, euskarari eman dakiokeen lehentasunean.  

 

Azal dezagun azpiatal honen antolaketarako bigarren irizpidea. Nazio 

identitate definizio jakin batekin batera, nazio integrazioari buruzko 

planteamendua datorrela esan dugu, baina horri buruzko eztabaida hemen 

aurkezteko zio bakarra ez da izan euskal nazionalismoa taxuz ezaugarritzea. 

Hain zuzen ere, beherago ikusiko dugun hezkuntza arloaren azterketan, hura 

arlo publikoari ala pribatuari atxikitzeari buruzko diskurtsoetan, eztabaidaren 

hari eroaleetako bat zera izan zen: ia proposamen ezberdinak euskal 

gizartearen integraziorako kaltegarri ala mesedegarri ziren. Hortik ere letorke, 

beraz, gai horri arreta berezia eman izana. Hortaz, eta laburbildurik, ondoko 

lerrootan mugimendu nazionalistan, oro har hartuta, gailentzen den nazio 

identitateari buruzko elementuez hausnartuko dugu, baita honen inguruan 

sortzen diren tirabirez ere; eta hau guztia, gogora dezagun berriro, Hego 

Euskal Herriko markoan.  

 

 
4.2.2.1.- Euskal nazio identitatea: lurraldea eta hizkuntza 

 

Itzul gaitezen berriro estaturik gabeko nazionalismoak naziokideen 

komunitatea definitzeko erabil ditzakeen borondate eta lurralde irizpideetara 

(ik. 1.2.2.2.). Bertan genioen legez, gizarte moderno industrializatuetan oso zail 

egiten zaio nazionalismoari balizko kultura homogeneotasunean oinarritutako 

identitateari dei egitea, handia baita biztanleriaren heterogeneotasuna. 
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Nazionalismoak, halakoetan, kultura guztiak errespetatzen dituelako mezu 

lasaigarria helaraz dezake, eta nazio komunitatea borondatean, eta ez 

ezarpenean, oinarritua dagoela esan. Borondatearekiko atxikimendu teorikoa 

areagotu egin daiteke nazionalismoak nolabaiteko botere instituzionala 

eskuratzen duen neurrian, gizartearen parte soil baten interes eta desioen 

ordezkari bezala agertzea ez baitzaio komeni izaten. Baina borondatean 

oinarritutako deiak makalak dira oso; horrexegatik esan dugu teorikoa izaten 

dela haren defentsa, gizarte eraketa demokratikoetan borondatearen kontra 

joan litekeen edozein aldarrikapen zeharo deslegitimatua dago eta. 

Errealitatean, ordea, ezein nazionalismok ez du borondate hutsean sustatzen 

nazio izaera, eta adibide argiena da nola justifikatzen duten mendebaldar 

nazio-estatuek herritartasunaz egiten duten gero eta irakurketa murritzagoa, 

estatu edota kontinenteen arteko inmigrazioa oztopatzeko asmoz. Maila teoriko 

hutsean bada ere, estaturik gabeko nazionalismoak eutsi egiten dio 

borondateari, baina, betiere, nazio lurraldea zehaztu eta gero, eta honen haritik 

ulertu behar da, adibidez, autodeterminazio eskubideaz esaten genuena (ik. 

2.2.2.).20 Hortaz, lehenengo atalean adierazten genuen ildoari jarraituz, 

borondatearekin batera, lurralde irizpidea nagusituz joan da lotura 

primordialen ordez, eta bertakoa izatea -alegia, nazio lurraldean bizitzea- 

baldintza nahikotzat jotzen da pertsona bati naziokide izaera eransteko, 

naziotasunak eta herritartasunak bat eginik, horrela. 

 

Hauxe da J. J. Linzek erabiltzen duen ardatz teorikoa mendebaldeko 

nazionalismoen bilakaeraren azterketarako, aipatutako atalean azaltzen genuen 

bezala. Eskema hau egungo euskal nazionalismoari -besteak beste- aplikatzean, 

 
20 Era berean, euskal nazionalismoaren kasuan, alderdi nazionalista guztiek azpimarratzen 
dute Nafarroak Euskal Herriko gainerako herrialdeekin bat egitea nafarren borondatean 
oinarritua egon behar dela. Hala ere, aldez aurretiko hautaketa bat egin da: Nafarroa euskal 
lurraldearen parte da. 
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nabari-nabaria da, egile honen ustez, beren burua euskal herritartzat jotzen 

duten gehienentzat (%79,8a), bertan bizi eta lan egitea dela hobetsitako nazio 

irizpidea, bestelako ezaugarri primordialen kaltean (Linz 1985: 212 eta hur.). 

Hori argia da aukera nazionalista guztietan, baina are indartsuago agertzen da 

nazionalismo arradikalean; alegia, helburu politiko bezala independentzia 

dutenengan (Ibid: 216). Bertakotasuna eta primordialismoa indar politiko 

guztietan islatzen dira, denetan modu berean ez bada ere. Adibidez, delako 

primordialismoa tinkoagoa da EAJren kasuan; lurraldetasuna, HBrenean; baina 

Linzek bereziki belaunaldi berriari dagokion aldaketa dela azpimarratzen du 

(Ibid: 223). Zenbat eta gazteago, are inportantzia handiagoa dauka lurralde 

irizpideak. 

 

Euskal herritartasunaren definizioari buruzko erantzunetan soma 

daitekeen kontsentsu zabala, Linzen arabera, ez dago harreman zuzen-

zuzenean jendearen jatorri geografikoarekin, hobesten den helburu 

politikoarekin eta identitate subjektiboarekin baizik. Horrela, lurralde 

irizpidearen nagusitasunak, adibidez, ez du islatzen etorkinen integrazioa, 

nazionalismoaren aldarrikapen ideologikoa dela baino (1985: 219). Hau da, 

beste aldaera batzuk kontuan hartu behar badira ere, politizazio maila 

erabakigarria da ezaugarri primordialen garrantziaren beherakadan (Aierdi 

1993: 472). Etorkinen integrazioa hurrengo puntuan jorratuko dugu astiroago, 

baina, momentuz, esan dezagun lurraldetasuna aldarrikapen ideologiko bat 

delako ideia maila politikoan eraikitako pentsamendu bat dela, gure ustez, eta, 

beraz, ez dituela barnehartzen errealitate sozialaren alde guztiak. Edozein 

modutan, euskara, ezaugarri primordiala izanik ere, eskura daitekeen zerbait 

da, arrazarekin, adibidez, gertatzen ez dena; eta, honen haritik, irudi lezake ez 

duela sakonki kaltetzen lurralde irizpidea; edota ez dakarkiola gaindiezineko 

oztoporik. Baina hizkuntza errealitateak frogatzen duenez, ez da oso erraza 
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euskaldun bihurtzea. Horrez gain, inguruko hizkuntzekin duen antzekotasunik 

eza dela medio, hizkuntza zaila delako irudi soziala jasotzen du euskarak (ik. 

Tejerina 1992: 221).  

 

Horrenbestez, lurraldean oinarritutako nazio identitateak problemak 

ekarri ohi dizkio nazionalismoari. Ondoko multzo biotan sailka daitezke: 

 

a) Nazioa herritartasunean oinarritzeak nazioarekiko leialtasuna bigun 

lezake, eta hura edozein nazionalismok, Nazio-Estatuarenak barne, beharrezko 

izaten du, eta naziokide guztiei exijitu izaten die. Horregatik, dio Linzek Nazio-

Estatuek eta nazionalismo periferikoak deitzen dituenek modu berberean 

jarduten dutela nazio atxikimendua ezein erabaki pertsonalen gainetik jartzen 

dutenean (1985: 249). Nazio-Estatuaren kasuan leialtasuna betebehar erosoa 

izan ahal da, baina estaturik gabeko nazionalismoetan ez da horrela gertatzen, 

eta betebeharra lan militante bihurtzen da, nazioa arriskuan ikusten da eta 

(Zabalo 1996: 152). 

 

b) Lurralde irizpidea hobesteak, beste alde batetik, ahuldu egiten du 

estaturik gabeko nazionalismoaren abiapuntu izaten den kultura 

ezberdintasuna -alegia, komunitate diferentziatua delako aldarrikapena- 

nondik bailetorke ezaugarri primordialek pisu guztia ez galtzea. Euskal 

nazionalismoaren kasuan, diferentziaziorako leku hori euskarak betetzen du 

batez ere.  

 



418 Euskal nazionalismoa eta hezkuntza publikoa: ikastolen publifikazioa 
 
 
 

4.2.2.2.- Euskara, biltzaile eta banatzaile 

 

Errepikatu beharrik ez dago nolako garrantzia daukan hizkuntzak 

nazioaren eraikuntzan. Nazio hizkuntza indartzeari ekiten diote beti Nazio-

Estatuak zein estaturik gabeko nazionalismoak. Lehenaren kasuan, dagoeneko 

azaldurik geratu da mota askotako instantziak erabiltzen dituela hizkuntzaren 

ezarpenerako eta berauen artean hezkuntza sistema dela funtsezkoenetarikoa. 

Estaturik gabeko nazionalismoak, besterik ezean, osagai afektiboa eransten dio 

hizkuntzari, eta ezin esan daiteke eragin makala duenik, zeren eta berarekiko 

maitasunari esker lortzen du hizkuntzaren zabalpena bestelako botererik 

eskuragarri ez duenean (Zabalo 1996: 125).  

 

Ikusi bezala, euskal nazionalismoaren historian, aurreko urteetan zehar 

apurka-apurka indargabetuz zihoan arraza irizpidea hizkuntzak ordezkatu 

zuen frankismoaren garaian, nagusitasun osoa hartuz nazio identitatea 

zehaztean. Aurreratu bezala, egungo nazionalismoaren eta euskararen arteko 

harremanak sendoak dira, oraindik ere. Indar politikoek egin ditzaketen 

aldarrikapen publikoak edo ofizialak momentuz albo batera utzita, inguru 

nazionalistetan euskara da jendeak hobesten duen ezberdintasunaren isla 

nagusia; osagai objektibo, enpiriko, eztabaidaezin bezala (Pérez-Agote 1987: 19; 

Tejerina 1992: 234). Ezin argiago mintzo da Txillardegi horretaz: 

 
"Euskara gure herriaren nazio izanari berari datxekio, euskarak egiten gaitu 
euskaldun, euskarak egiten du herri Euskal Herria." (Alvarez Enparantza 1994: 
304) 

 

Bestenaz ere, azken hamarkadetako nazionalismoaren eta euskararen 

artean harreman estuak daudela sarritan frogatu ahal izan da ikerketa 

koalitatiboen zein koantitatiboen bidez, eta berauetatik ondorio nagusi bi 

azpimarratuko ditugu. Batetik, nazionalismoaren eragina baitezpadakoa dela 
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euskararen prestigio sozialerako eta zabalkundearen bultzadarako (Apaolaza 

1993: 63 eta hur.). Honen adibide Euskal Herriko Hego eta Iparraldeko 

euskararen egoera diferenteak dira. Frantziar administrazioak eta Hegoaldeko 

administrazio autonomiko bien -bereziki EAEkoaren- azken urteetako 

hizkuntza politika diferentea aintzat hartu behar den arren, funtsezkoa da ideia 

nazionalistaren finkapena euskararen galera balaztatzeko eta populazioaren 

artean euskara hizkuntza prestigiatu bezala ikus dadin, Ipar Euskal Herriko 

nazionalismoa aztertzen genuenean esandakoa gogoratuz. Hegoaldeko 

egoerara etorrita, esanguratsua da nazionalismoaren hedapen eta finkapena 

bereziki zona euskaldunetan jazo dela, hasierako nazionalismoan gertatzen ez 

zen bezala. Bestetik, usu agertzen den bigarren ideia izaten da euskara 

ezagutzea, erabiltzea edota ikasi beharra defendatzea estuki lotuak doazela 

mota guztietako aukera politiko abertzaleekin (Garmendia/Parra 1982: 111; 

Urkola 1984: 124); eta, zenbait testuingurutan, hizkuntza arradikaltasuna 

helburu nazionalisten arradikaltasun politikoarekin batera joaten dela 

(Apaolaza 1993: 63). 

 

Egungo nazionalismoa eta euskararen arteko loturak estuak direnik ezin 

uka daiteke, hortaz, baina harremana ez da hasiera batean pentsa litekeen 

bezain automatikoa, eta honen froga da, J. Zabalok ohartarazitakoari jaramon 

eginez, Euskal Herriko nazionalisten kopurua handiagoa dela euskaldunena 

baino; eta, alderantziz ere, euskararen aldeko jarrerak nazionalista ez direnek 

ere mantendu -eta mantentzen- dituztela (Zabalo 1994: 21). Euskal hizkuntza 

eta nazionalismoaren arteko harremana automatikoa ez izateaz gain, sinplea 

ere ez dela gaineratu behar da, ezen euskara ideia eta jarrera ezberdinez -

batzuetan lehia esplizituan daudenez- osatutako mundu konplexua da; eta ez 

bakarrik euskal nazionalista ez diren indar politikoak etengabe saiatzen 

direlako euskararen aldeko oldarra murrizten, proposatzen diren neurriak 
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erdaldunen eskubideen kontra doazelakoan. Nazionalismoaren baitan ere 

soma daiteke liskarra, ordea. Ezadostasun hauek erakusten digute euskararen 

aldeko borrokan frankismoaren garaian zegoen mugimendu nazionalistaren 

baitako gutxieneko ahobatasuna apurtu egin zela eraketa autonomikoa ezarri 

zen momentutik aurrera. Frankismopeko urteetan euskararen aldeko borrokak 

kanpo izaria adierazten zuen batez ere, baina, azken urteotan, barne izariak 

protagonismo handiagoa hartu duela diosku A. Perez-Agotek, lehena 

desagertu ez den arren; hots, botere zentralarekiko gatazka argia zena 

dibertsifikatu egiten da, erruak, erantzukizunak eta eskabideak era 

konplexuago batez banatzen direlarik (1987: 35-39). Hizkuntzari buruzko 

diskurtso ezberdinak gorpuzten dira, hortaz, nazionalismoaren baitan. 

Segituan ikusiko ditugu, aurretik Hego Euskal Herriko euskararen egoera 

sozial berriari begiratu bat emanez. 

 

Legeriari dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoko Estatutuaren 6.1. 

artikuluak, euskara Euskal Herriaren berezko hizkuntza dela adierazi eta gero, 

gaztelania eta euskararen koofizialtasuna ezarri zuen lurralde autonomikoan. 

Honen ildotik ebatzi zen, 1982an, Euskararen Erabilera Arauzkotzeko 

Oinarrizko Legea, zeinak, 5. artikuluan, EAEko herritarrek hizkuntza bien 

ezagutza eta erabilerarako eskubide dutela baieztu baitzuen, eta, ondorioz, 

administrazio autonomikoaren betebeharra zela eskubide horren bermea.21 

Bestelakoa da Nafarroan indarrean dagoen euskarari buruzko legeriaren 

filosofia. 1982ko Foru Hobekuntzaren Lege Organikoaren 9. artikuluak 

ezarritakoaren arabera, gaztelania da hizkuntza ofizial bakarra nafar lurralde 

osoan; eta euskara eta gaztelaniaren koofizialtasuna aurreikusten zen eremu 

 
21 Ikus Eusko Legebiltzarra 1991. Argitarapen honek barnehartzen ditu, besteak beste, lege 
egitasmoaren testua, Hezkuntza eta Kultura Batzordean egondako eztabaidak, Osoko Bilkuran 
aurkeztutako zuzenketak, eta berauei buruzko eztabaidak eta botaketak; eta Legearen 
erabateko testua: 24ko 10/1982ko Oinarrizko Legea, Euskararen Erabilpena Arauzkotzezkoa, 
1982ko Abenduaren 28ko Aldizkari Ofizialean argitaratua. 
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euskaldunean. 1986ko Euskararen Foru Legeak, horrela, euskara eta gaztelania 

jo zituen Nafarroaren berezko hizkuntzatzat. Era berean, nafar guztiek 

ezagutzeko eta erabiltzeko eskubidea zutela ezartzen zuen, baina Foru 

Hobekuntzaren Legeak ebatzitakoaren ildoari eutsi zion. Bada, hiru hizkuntza 

eremutan banatu zuen nafar lurraldea: alegia, eremu euskalduna, eremu 

mistoa eta eremu erdalduna;22 eta gaztelania lurralde osoko hizkuntza ofizial 

bakarra zela adierazi zuen. Hizkuntza politika ezberdinak bultzatuz ere, 

administrazio autonomiko biek hartzen dituzte euskararen inguruko neurriak, 

baita hartarako aurrekontu bereziak bideratu ere, eta hauek guztiek, 

beranduago aztertuko dugun hezkuntza arloaz gain, isla edukiko dute bai 

hedabideetan, bai euskararen irakaskuntzan diharduten erakundeei 

zuzenduriko dirulaguntzetan, eta bai administrazioaren jarduera orokorrean.  

 

Administrazioaren ekimenek, eta euskarak aurreko garaian jasaten zuen 

jazarpena desagertu izanak, euskararen profesionalizazioa delakoa ekarri dute, 

zenbaiten ustez. Honekin adierazi nahi dute lehendik zetorren boluntarismoa 

neurri handi batez apaldu, eta euskararen mundua despolitizatu egin dela; 

hots, euskara ikasi edo irakasten da, edota euskararen erabilerari eusten zaio 

politikoak ez diren bestelako zioengatik -gehienak, lanbide arlokoengatik-, eta 

honek euskararen balorazio pragmatikoa eragin du (Pérez-Agote 1987: 20; 

Gurrutxaga 1996: 180-181). Ustezko pragmatismo horrekin batera, bereziki 

EAEko administrazio autonomikoak -eta berau sustatzen duten alderdi 

nazionalistek- euskararen normalizazioaren hastapenetan gaudelako iritzia 

helarazten dute. Horren arabera, ukaezina da euskararen hedapena, bai hiztun 

kopuruari begira, baita geografikoki eta betetzen dituen funtzioen aldetik ere. 

 
22 Halako bereizketarako irizpideak zeintzuk izan ziren ez dago batere argi, eta erabaki 
arbitrario samarra izan zela pentsatu behar da. Horrela, hiru eremu hauetako euskararen 
nagusitasuna diferentea den arren, ezin dira homogeneotzat jo, euskaldunen portzentaia oso 
ezberdinak dituzten udalerriak barnehartzen baititu eremu bakoitzak. Ikus honetaz Larrañaga 
1990: 67 eta hur.  
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Azken hauen artean, adierazgarria da hizkuntzaren erabilera publikoa, 

erabilera soziala geldoago doan arren (ik. Garmendia 1994). 

 

Oker ederra litzateke, alta, hizkuntza egoera bare batean gaudela 

ondorioztatzea baieztapen hauetatik, zeren eta hizkuntza gatazka eguneroko 

ogia da euskal gizartean. Bestela ezin izan litekeela baiezten dute 

soziolinguistikan diren adituek, ez omen baitago lurralde bereko hizkuntza 

bien arteko elkarbizitza armoniko posiblerik. Izan ere, gizakien elebitasunaren 

inguruko problematika alde batera utzirik, elebitasun sozialak ez du normalean 

islatzen hizkuntza bien arteko egoera orekatsurik, alderantziz baizik. Euren 

arteko hierarkia nabarmen bati jarraituz, espazio sozial ezberdinak bete ohi 

dituzte, eta hizkuntza gainartzaile deritzona lurralde konpakto eta ondo 

zedarrituan -bereziki lan eta hezkuntza esparruetan- finkatzen den bitartean, 

hizkuntza menperatuak sakabanaketa eta lurralde trinkorik eza nozitzen ditu, 

familiara eta harreman pribatuetara mugatuz gehienbat (Laponce 1984: 38).  

 

Gizarteko kideak egoera desigualitario objektibo horretaz jabetzen 

direnean, diosku B. Tejerinak, hizkuntza gatazkaz hitz egin daiteke, eta horrek 

esan nahi du nolabaiteko talde antolaketari ekiten zaiola egoera aldatzeko 

asmoz. Hizkuntza gizarte taldeen arteko tirabira iturri eta eztabaidarako gai 

bilakatzen da (Tejerina 1992: 208). Hizkuntza gutxituaren joera 

autodefentsarako mugak eraikitzea izaten da, hizkuntzaren garapen ziurra 

bermatu nahi izaten baitu. Hizkuntza gainartzaileak, hortaz, askatasunaz eta 

berdintasunaz egiten du berba; gutxituak, aldiz, esklusibitatez, mugaz eta 

pribilegioz. Banaketa naturalen ordez, instituzioen eta legeen laguntza bilatzen 

du, hesi artifizialak altxatuz (Laponce 1984: 35 eta hur.). 
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Ikusi bezala, EAEko administrazio autonomikoa mutur bi horien arteko 

anbiguotasunean mugitzen da. Alde batetik, euskara euskal lurralde osoaren 

hizkuntza dela aitortzen du, eta, ondorioz, etorkizuneko hizkuntza jomugak 

elebitasuna eta euskararen normalizazioa direla adierazten du; eta bestetik, 

hizkuntza herritarren eskubide, baina ez betebehar gisa ulertzen du. Laponcek 

(1980; 1984: 157 eta hur.) deskribatzen dituen pertsona irizpide eta lurralde 

irizpide direlakoen artean, errealitatean lehenari eusten dio, hizkuntza 

norbanakoen eskubide maila hutsera mugatzen duenean. Nafarroaren kasuan, 

irizpide bi hauen erabilera are nahasgarriagoa eta, dudarik gabe, 

euskararentzako kaltegarriagoa egiten da. Nafar administrazioaren hizkuntza 

politika abertzale guztiek gaitzesten dute gogor, eta nafar lurralde osorako 

euskararen ofizialtasuna aldarrikatzen da aho batez.  

 

EAEra etorrita, euskararen aldeko kolektiboek ere kritikatzen dute 

administrazioaren jarrera, epeltzat jotzen baitute, eta euskararen salbazioa 

arrisku bizian jartzen dela uste baitute. Normalizazio kontzeptua gainditzeko 

asmoz, euskarak egoera diglosikoa pairatzen duelako mezua zabaltzen dute. 

Kolektibo euskarazaleok, soziolinguistika eta bestelako gizarte zientzien 

eskutik, euskararen egoerari buruzko ezagutza zientifikoaz hornitzen dira, eta, 

honen bitartez, euskararen etengabeko gutxitze prozesu larria frogatu nahi 

dute, eta ez bakarrik hiztun kopuruari begira. Izan ere, kezka argia ikus 

daiteke, prozesu hau harremanetan baitago euskarak jasaten duen arlo 

pribaturako alboraketarekin. Hizkuntzaren onarpen ofizial hutsarekin 

konforme ez daudelarik, gutxitze prozesua geldiarazi beharra aldarrikatzen 

dute, hizkuntza plangintza erabakigarri baten bidez, euskararen erabileraren 

arauketa eta batez ere bultzada ofiziala exijituz. Arlo publikora heda dadin, 

lege, hezkuntza egitarau eta komunikabideetan sakoneko interbentzioak 

egiteko dagoen premia gorria azaleratzen dute (Ik. Urla 1988). Baina, 
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administrazio autonomikoen legeriari eta jardupide orokorrari gabezia handiak 

atzematen zaizkien modu berean, antzeko zerbait gertatzen da indar politiko 

abertzaleekin, zeintzuei euskararen defentsaren aldeko jarrera sinbolikoa baizik 

ez erakustea egozten baitzaie.  

 

Izan ere, deigarria da euskarak azken hamarkada biotan eskuratu duen 

estatus soziala, hizkuntza menperatu izateari utzi ez dion arren. 

Nazionalismoaren pentsamoldearen eraginez, zeharo barneratua dago 

euskarak nolabaiteko presentzia eduki behar duela arlo politikoan, eta alderdi 

nazionalista guztiek euren erakundea euskalduntzeko hartzen dituzten 

neurriez gain, ordezkari eta hautagaien hizkuntza soslaiak zehazten dituzte. 

Eta hain da indartsua euskarak jaso dituen prestigio eta presio soziala, non 

abertzale ez diren indar politiko edota erakunde batzuk ere behartuta sentitzen 

baitira maila gorenetan ordezkari euskaldunak aurkezteko. Euskararen 

erabilera sinbolikoa egiten da, horrela, eta Urlak dioenez (1988: 388-389), 

agerraldi politikoetan, adibidez, derrigorrezkoa izaten da euskaraz zerbait 

esatea, nahiz eta hizlaria euskaldun izan ez. Horren xedea ez da, jakina, 

entzulegoari pentsaraztea hark euskaraz hitz egiten dakienik, euskararekiko 

atxikimendua eta berau arlo publikora hedatu beharra adieraztea baizik. 

 

Hala ere, euskal hizkuntzak erdietsi duen balorazio sinboliko hau ez dago 

harreman zuzenean beraren presentzia sozialarekin, alegia, eguneroko 

erabilerarekin, ezta ezagutzarekin ere. Hori dela eta, Laponcek (1984: 23) 

deitzen duen intsignia hizkuntza delako izaria erants dakioke, hein batez 

bederen; alegia, komunikazio funtzioa bete baino, gehienbat talde identitatea 

zehazteko balio du. Eta, hain zuzen ere, behingoz maila sinboliko horretatik 

 



Euskal nazionalismoa eta hezkuntza publikoa aurrez aurre 425 
 
 
 

                                                

harago joan dadila eskatzen dio mugimendu euskarazaleak nazionalismoari.23 

Euskararen egiazko berreskurapenik lortzen ari ez delako sentimentua 

indartzen da, hortaz. Egonezin horretan ez dira bakarrik kausitzen euskararen 

aldeko erakundeak; zenbait alderdi nazionalistak, ordea, kritika egiten die 

gainerakoei, hizkuntza politikan azken hauek plazaratzen dituzten ideiek 

euskararen etorkizuna koloka jartzen dute eta.  

 

Aztergai ditugun alderdi politiko nazionalista guztien abiapuntua da 

euskara Euskal Herriaren berezko hizkuntza dela, alegia, nazio hizkuntza dela. 

Diferentziak beha daitezke, ordea, bai hizkuntza helburuetan eta baita berauek 

erdiesteko bitartekoetan ere.24 Helburuei dagokienez, elebitasuna da onetsiena 

EA, EAJ eta EErentzat, azken hau izaki elebakartasunaren kontra gartsuen 

agertzen dena; HBk, aldiz, erabat errefusatzen du elebitasuna helburu bezala 

markatzea. Bitartekoetan ere antzeko muga bat ezar daiteke: administrazio 

autonomikoaren hizkuntza jarduerari nolabaiteko onespena -edota 

atxikimendu osoa, EAJren kasuan, adibidez- ematen diotenek uneoro 

defendatzen dute herritarren borondatea errespetatu behar dela euskara 

normaliza dadin, eta HBri -inplizituki edo esplizituki- darabilen hizkuntza 

arradikaltasunak ekar lezakeen arriskua egozten diote. Hala ere, den-denek 

adierazten dute euskararen aldeko jarrera gizartean landu behar dela, euskarari 

buruzko pentsamenduaren zutabea, esan bezala, euskal gizarteari dagokion 

hizkuntza izatea baita. Hori dela eta, guztiak agertzen dira kexu, adibidez, 

Nafarroako administrazio autonomikoak indarrean jarritako eremu ezberdinen 

 
23 B. Tejerinak gauza bera dio norbanako nazionalisten sentimentuei buruz; alegia, arduratuta 
agertzen direla komunikazio funtzioa bigarren maila batean geratzeaz (1992: 234-235). 
Bestenaz ere, eta funtzio sinbolikoa alde batera utzita, bai alderdi politiko nazionalistak eta 
baita mugimendu euskarazalea ere kezkaturik agertzen dira euskararen ezagutzaren 
hazkundea ez baita parekagarri haren erabilerarekin.  
24 Hegoaldeko alderdi politiko nazionalistek defendatzen duten hizkuntza politikarako, ikus, 
adibidez, Arrieta 1991, Berriozabal 1991, Gurrutxaga 1991, Oregi 1991; denak Jakin aldizkariak 
Hegoaldeko eta Iparraldeko alderdi abertzaleen hizkuntza politika bilduz atera zuen 
monografikoan.  
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arteko banaketaz, zeinaren arabera euskara ez baita jotzen nafar guztien 

ondaretzat, eta, nafar herritarrak batu beharrekoan, banatu egiten baititu.  

 

Batasuna da, hain zuzen ere, euskararen bitartez lortu behar dena, eta ez 

zatiketa, diote EAJk, EAk eta EEk, gizartean garatzen den hizkuntza gatazka 

saihestu guran. HBren diskurtsoa apur bat aldentzen da marko horretatik, eta 

hurbilago agertzen zaigu mugimendu euskarazalearen baitan garatzen diren 

kontzeptu teoriko berrietatik, besteak beste, euskaldunek betetzen dituzten 

espazioen trinkotu beharra adierazten dutenak.25 Diskurtso honetaz eta 

nazionalismoaren zenbait sektoretan indartu den hiztun komunitateei buruzko 

pentsamendura gerora ere itzuliko gara, baina oraingoz azpimarra dezagun 

ideia bat alderdi politiko nazionalistek hizkuntza politikaren inguruan 

plazaratzen dituzten adierazpenetatik: den-denek, salbuespenik gabe, onartzen 

dutela malgutasuna eta gradualtasuna baitezpadako direla euskararen 

berreskurapenari begira, inor uxatzearen beldurrez. Halako moldez non, esan 

bailiteke elebitasuna ala elebakartasuna helburu bezala hobestea dela alderdi 

politikoen arteko diferentzia nabarmenena; eta, Zabalok dioenez, proiektu 

politiko ezberdinen ondoriotzat hartu behar da ezberdintasun hori (1996: 128). 

Tejerinak esandakoari jarraituz, horrela, elebitasuna ez dago barneraturik 

ingurune nazionalistetan, eta maila politikoan landutako diskurtsoa da, ostera, 

hizkuntza gatazka arrazionalizatzeko asmoz. Jende gehienak, ordea, etorkizun 

elebakarra irudikatzen du, eta oso urriak dira elebitasunari buruzko aipamenak 

(1992: 210). Erran nahi baita, elebitasuna ala elebakartasun helburua ardatz 

 
25 Beherago ikusiko dugunez, euskarari buruzko diskurtsoen ugaritasuna bereziki euskal 
nazionalismo ezkertiarraren baitan gorpuztu da, eta HBrena ugaritasun horren isla litzateke. 
Izatez, erakunde politiko honek kaleratutako beste dokumentu batzuetan askoz ere gehiago 
azpimarratzen da euskarak bete behar duen euskal herritarren arteko integrazio zeregina, eta 
esplizituki baztertzen da, horrela, aurkaketa eta zatiketarako tresna bailitzan erabiltzea (ikus, 
adibidez, Herri Batasuna 1990: 19 eta hur.; eta 1992: 11-12). Hala ere, aipatutako Jakin 
aldizkariaren monografikoan alderdi nazionalista guztien mezuaren edukia errespetatzea 
iruditu zaigu logikoagoa, alderdi bakoitzarentzat argitarapen ezberdinak aurkeztu beharrean. 
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bezala hartuta, zaila da nazionalismoaren baitan muga zurrunik marraztea; eta 

ezberdintasun hori arlo politikora mugatu behar da batik bat.  

 

Maila politikotik at eta, zehazkiago, mugimendu euskarazalearen 

testuinguruan, ahalegin berezia gauzatu da azken hamarkadan hizkuntzaren 

problema marko hartatik ateratzeko, eremu autonomo bat eraiki guran. 

Arrazoien artean, nazionalismoaren beraren zatiketa eta euskararen egiazko 

berreskurapenean legeriak erakutsitako mugak kausitzen dira, besteak beste 

(Larrinaga 1996: 166). Euskararen etorkizuna inoiz baino dramatikoago 

aurreikusten da, baina, aurretik esan bezala, soziolinguistikaren laguntzaz, 

aparatu teoriko eskergaz horniturik oraingoan. Euskararen inguruko diskurtso 

eraberritu honek oinarri zientifikoa aldarrikatzen du euskararen aldeko 

borroka despolitizatu behar dela adierazteko. Helburua euskararen salbazioa 

da, eta jardun horretan balore per se bilakatzen da, ideologia politiko, banaketa 

administratibo edota lurralde antolaketarako proiektu nazionalista guztien 

gainetiko adostasun sozial zabala exijitzen duena (ik. Sarasua 1997). 

Makroproiektuetatik mikroesparruetara jaisten den mugimendu bezala 

deskribatzen digu A. Larrinagak (1996: 165), eguneroko jardueran euskal 

hiztunen artikulazioa eraiki nahi duena, zeren eta -euskara eta euskal 

nazionalismoaren arteko historian, estraineko aldiz, gainera liteke- hizkuntza 

normalizazioaren erantzukizuna hiztun komunitateari berari bizkarreratzen 

zaio. Komunitate honek trinkotzeko eta kontzientziatzeko erakusten duen 

gaitasunak baldintzatuko du, hein handi batez, euskararen etorkizuna, maila 

politikoan gara daitezkeen jarduerak baino. Helburua ez baita politikoa, diosku 

Sarasuak (1997); eguneroko praktikan eta esparru guztietan txertatua egon 

behar da, aitzitik, euskararen aldeko ahalegina.  
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Gatazka politikoa gainditu nahia ez da, alabaina, alderdi politikoetatik 

kanpo garatzen den diskurtsoaren izaera definitzen duen aldaera bakarra. Hain 

zuzen, euskararen erabateko nagusitasunetik abiatuta, alderantzizko jitea 

aldarrikatzen duenik ere topa daiteke. Pentsamendu lerro honetan kokatzen 

dira, adibidez, J. M. Odriozola eta P. Iztueta.26 Euskarazale -eta abertzale- bi 

hauek gogor kritikatzen dituzte mugimendu euskarazalearen bitartez zabaldu 

eta nagusitu diren euskararen berreskurapenari buruzko ideia batzuk, 

funtsean, pentsakera idealista eta utopikoaren ondorio direla esaten baitute, 

boterearen eragina saihesten duten neurrian. Euskara ez da salbatuko, dio 

Odriozolak (1992: 28), hiztunen kontzientzia edota eragin hutsarekin, gizarte 

lanabes hegemonikoen kudeantza lortuz baizik; eta Iztuetak (1993a: 54), 

zehazkiago, estatu baten jabetza aldarrikatzen du baitezpadako baldintza 

bezala. Azken ikerlari honen iritziz, asmo honetan beste biderik ez dago 

euskarazale eta abertzaleen batasuna baino. Odriozolak (1997), berriz, 

mugimendu euskarazalearen aurretiko homogeneotasun abertzale eta 

ezkertiarra berreskuratzea planteatzen du. Hortaz, alderantzizko norabidea 

proposatzen dute; hots, nazionalismoa eta euskararen arteko harremanak 

sendotzea eta mugimendu euskarazalea ideologikoki eta politikoki janztea.  

Euskal hizkuntzari buruzko diskurtso kontrajarriak garatu dira, hortaz, 

eraketa autonomikoa indarrean jarri zenetik aurrera. Lehenago ere aipatu 

ditugu nazionalismoaren adierazpen politikoei eta euskarari berari egoera 

berriak ekarri dizkien testuinguruaren aldaketak: ekimen administratiboen 

onura eta mugak; euskararekiko atxikimendu zabala, neurri batean 

nazionalismoa gainditzen duena, honen eraginez indartu den arren; eta, 

azkenik, nazionalismoaren beraren zatiketa politikoa. Faktore hauek guztiek 

azaltzen digute frankismotik hona korapilatu egin dela nazionalismoaren eta 

 
26 Adibide bi baino ez dira, zeren, gure iritziz, ezker abertzalearen eraginetik hurbil dauden 
EHE (Euskal Herrian Euskaraz) edota EKB (Euskal Kultur Batzordea) bezalako erakundeak, 
kasu, pentsakera honen inguruan koka daitezke . 
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euskararen arteko harremana, esan bezala, eta hortik letorke mugimendu 

euskarazalea politizatu ala despolitizatu beharraren inguruko iritzi 

ezberdintasuna. Testuinguru berriaren seinale diren iritziok, logikoki, alderdi 

politiko nazionalisten jardunarekin egiten dute topo, ezen hizkuntza 

gatazkaren ezaugarripen berria eremu problematiko bilakatzen da haien 

jokaera politikoa aintzat harturik. Sarritan mintzatu gara honetaz: saihetsezina 

da maila politikoan aritzeak dakarren lurraldetasun irizpidea kontuan hartu 

beharra. Esparru horretan jokatzen duen neurrian, nazionalismoak lurralde 

osora eta biztanle guztiengana heldu beharra dauka, eta, beharrizan honetatik 

abiaturik, litekeena da hizkuntza aldarrikapenak bigarren maila batean uztea 

batzuetan, askotarikoak baitira une jakin batean erdietsi nahi dituen helburuak. 

Horrela, zenbait euskarazalek atxikimendu nazionalistatik harago gorpuztuko 

litzatekeen euskararen aldeko mugimendua eraiki beharra adierazten duten 

era berean, nazionalismoaren aldetik ere iradoki da nazionalismoa eta 

euskararen arteko elkarketa estuari, orain arte bientzat emankorra izan denari, 

apika nasaitzeko tenorea heldu zaiola. Euskararentzat onuragarri izan daiteke, 

hedapen soziala irabaz dezakeelako; eta nazionalismoarentzat, halaber, 

errazagoa izango litzatekeelako lurralde propioaren eraikuntzari ekitea, 

hizkuntza helburuetara makurtu beharrak sorraraziko lituzkeen 

kontraesanetatik aske.27 

 

Badago ondorio garbirik ateratzerik aurkeztu ditugun euskararen egoera 

sozial berritik eta haren inguruko iritzi ezberdintasun horretatik? Bi baino ez 

ditugu aipatuko, laburpen gisa. Batetik, euskararen berreskurapenaren 

inguruan jarraitu beharreko jokaeraren egokitasuna da nazionalisten arteko 

tirabiren iturria; baina, gatazka horretatik harago, euskarak nazio 

 
27 Ezin esan daiteke, alta, uste hau oso hedatua dagoenik. Adibide bakarra ezagutzen dugu, 
nazionalismoaren ikuspuntutik abiatuta, euskara eta nazionalismoaren arteko lotura 
birpentsatu beharra mahaigaineratu duena. Ikus Zabalo 1994.  
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identitatearen funtsezko osagai izaten jarraitzen du, eta nazionalismoa aho 

batez agertzen da oinarrizkotzat jotzen duen aldarrikapen horri eutsiz. 

Bigarrena, beraz, honako hau litzateke: lurralde irizpideari eusten dion 

ikuskera nazionalistak aspaldi honetan lekua irabazi badu ere alderdi 

nazionalisten eskutik -eta, batik bat, administrazio lanetan dihardutenen 

aldetik-, egungo euskal nazionalismoan gailentzen dena hizkuntza eta 

lurraldearen elkarketa da. Lurralde irizpideak arrazionalizazioa eta zentzu 

pragmatikoa dakartza berarekin; hizkuntzak, ostera, diferentziaziorako sinbolo 

zeregina betetzen du, eta mugimenduak beharrezko duen nazioarekiko lotura 

afektiboa indartzen du. J. Zabalok dioenez, euskal nazionalismoarentzat lar 

hotza omen da euskal herritarren arteko lotura bakarra lurraldean baizik ez 

oinarritzea; eta, era hartara, berak hizkuntza-lurralde nazionalismoa deitzen 

duena da egungo mugimendu nazionalistan nagusitzen dena (ik. Zabalo 1998: 

39 eta hur.). Baina nazionalismo mota hau lurralde nazionalismoarekiko 

nolabaiteko lehian garatzen da, eta ezin nabarmenago agertuko zaigu auzi hau 

beherago jorratuko dugun herritartasunari buruzko pentsakera nazionalistaren 

azterketan. Hortaz, lurralde irizpideak ez du alboratu euskararen garrantzia; 

eta alboratu ez ezik, etorkizunean euskararen inguruko gatazka areagotu ere 

egingo dela aurreikus daiteke.  

 

Arestian iragartzen genuen bezala, euskara nazionalisten arteko elementu 

banatzaile bilakatu da, baina, zalantzarik gabe, aldi berean, nazionalista 

guztiak batzen ditu, aldarrikapen teoriko edota abiapuntu bezala bakarrik bada 

ere. Ez da hemen amaitzen, alta, euskarak nazionalismoaren jardunean hartu 

duen protagonismoa. Beherago berreskuratu beharko dugu gaia, beraz.  

 

Gorago aipatzen genuenez, nazioa herritartasunean oinarritzeak 

dakartzan tentsioetako bat kultura aldarrikapenaren ahultzea da, eta 
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diferentziatu nahi horretan, euskara erantsi zaio lurralde irizpideari. Bigarren 

tentsioaz batez ere arituko gara segituan; alegia, herritartasunak ekar lezakeen 

aldarrikapen nazionalisten balizko desaktibazioaz. Nazionalismoak behin eta 

berriz erantzun behar izaten dio nortzuk dira euskal herritar? galderari, eta, 

ondorioz, nazio integrazioari buruzko mezu jakin bat zabaldu. Mezua, 

bestalde, euskal nazionalista ez den ikuspegiaren kritikari erantzunez egiten du 

sarritan, zeren azaldutako tentsio horietan oinarritzen dira ez-abertzaleak 

euskal nazionalismoak hobesten duen nazio identitatea eta euskal gizartearen 

aniztasuna kontrajarriak direla baiezteko. Euskal gizartearen integrazioa 

koloka jartzen duela esaten dute, hartara, biztanleria komunitate bitan 

banatzen baitu. 

 
 
4.2.2.3.- Nazio integrazioa: komunitate bikoiztasuna eta herritartasuna 

 

Integrazioari buruzko hausnarketa gaurkotasun handikoa da, eta ez da 

bakarrik gauzatzen nazio gatazka duten herrialdeetan. Mendebaldar gizarteek 

jaso ohi dituzten estatu edota kontinenteen arteko inmigrazio oldeak direla eta, 

diskurtso politiko eta intelektualetan, baita legeria mailan ere, nabariak dira 

azken hamarkadetan herritartasuna zehazteko ahaleginak eta, haiekin batera, 

etorkinok ekarritako kultura eta hizkuntza ezberdintasunak eragin ditzakeen 

aniztasuna eta balizko nazio integrazio gabeziari buruzko eztabaidak.  

 

X. Aierdiren arabera, integrazioa ustezko edo egiazko batasun 

sozialarekin batera datozen eskema arautzaileen barnerapena da, eta eurekiko 

atxikimendu pragmatiko eta afektiboa bilatzen du. Mendebaldeko gizarteetara 

heldu berriak diren etorkinen integrazioaz hitz egiten denean, berau mota 

bikoa izan daitekeela esan ohi da: egitura ekonomiko edota urbanoari 

dagokiena, eta maila politikoan zein kulturalean gertatzen dena. Lehenak ez 
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du, usu, eztabaida berezirik sorrarazten, eta bigarrena izaten da, ostera, zeresan 

ugari planteatzen duena. Nola edo hala, zalantzak plazaratzen dira etorkinek 

duketen integrazio borondatea nahikoa ote den. Hala ere, integrazio 

kulturalaren irakurketa maila politikotik egiten da normalean, lehenak 

zailtasun handiagoak eskaintzen baititu zertan datzan zehazteko orduan 

(Aierdi 1993: 47 eta hur.). Harago ere joan litekeela susmatzen dugu guk, ordea, 

zeren gizarte agintariak edota talde ezberdinak integrazioaz arduratuta 

agertzen direnean, herritarren atxikimendu politikoa egoten da, batik bat, 

auzitan. 

 

Euskal gizartean gertatzen dena baieztapen honen adibide da. Bertan beha 

daitekeenez, euskarari, euskal kulturari eta euskal herritarren kultura 

aniztasunari buruzko eztabaida guztiak etengabe agertzen zaizkigu asmo eta 

proiektu politiko ezberdinez kutsaturik; eta ezadostasunak, maila kulturalean 

barik, batez ere, maila politikoan garatzen direla esan daiteke. Honen harira 

ulertu behar da integrazioaren auzia euskal indar politiko abertzale eta ez-

abertzaleen arteko gutxieneko adostasunak kale egin zuen unetik aurrera -

alegia, Konstituzioa ebatzi ostean- indartu izana. Eta arlo politikoan ere azaldu 

behar da arazo honetaz nazionalistek adierazten duten kezka. Alde batetik, 

esan bezala, nazio integrazioa baita nazionalismoaren berezko asmoa. Bestetik, 

ondo ohartzen baitira euskal nazionalistak euren proiektuak onespen sozial 

zabala eta esplizitua -alegia, hauteskundeetan islatua- jasotzea baitezpadako 

dutela egoera politiko berrian indartsu eta legitimaturik agertu ahal izateko. 

Eta, azkenik, zenbait alderdi nazionalistak eskuratzen dituzten gobernu 

ardurak direla medio, behartuta sentitzen baitira euren burua gizarte osoaren -

eta ez huts-hutsean nazionalismoaren- ordezkari bezala aurkeztera. Beraz, 

euskal nazionalistak eta ez-nazionalistak benetako integrazioa zertan datzan 

zehazten saiatzen dira. Ikuspegi gehienak jomuga politikoek bideratuta 
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aurkezten zaizkigu, eta, sarritan, eduki teorikoak eta aurriritzi ideologikoak 

nabarmen nahasten dira, eraginkortasun politikoa bilatzen baita.  

 

Euskal gizartearen barruan, Hego Euskal Herrian gertatu dira 

integrazioari buruzko ika-mika gehienak. Arazook jatorri bi eduki ohi dute; 

lehena, 50eko hamarkadatik aurrera espainiar estatuko zenbait zonatatik 

heldutako etorkinena eta berauek ekarritako kultura ezberdintasunena; eta, 

bigarrena, euskal herritarrek, oro har, adierazten duten aniztasunarena, maila 

kulturalean zein politikoan. Hizpidea, bietan ere, beretsua da: euskal 

herritartasuna zehazteko orduan, ia euskal nazionalismoak biltzen duen ala ez 

aipatu aniztasuna. Hizpide bera daukaten arren, problema diferenteak eta, 

beraz, banan-banan azaldu beharra dutenak dira. 

 

Lehendabiziko arlotik hasita, iritzi korronte bat zabaldu da abertzale ez 

diren sektoreen aldetik bultzatua, nazionalismoari etorkinen integrazioa errotik 

oztopatzea egozten diona; berez, euskal komunitate nazionalistaz eta beronen 

ezaugarriez baizik ez baita arduratzen. Ideia bi horietan sustaturik gorpuztu 

zen, erregimen frankista amaitu berri zegoela, euskal gizartea komunitate bitan 

banatua zegoelako ustea, zeinaren adibide M. Escuderoren idazlana baita. Egile 

honentzat, komunitate nazionalistaren jardun eta pentsamoldeek etorkinak 

alboratzeko lehendik zuten joerari osagai berriak gaineratu behar zaizkio, 

bazterketa areago indartzen dutenak, orain, funtsean, euskari emandako 

garrantzian laburbiltzen direnak. Euskara Euskal Herriaren berezko hizkuntza 

bakarra dela baieztea, ikasi beharra aldarrikatzea eta helburu legez 

elebakartasuna hobestea, dio Escuderok, mistifikatzaile ez ezik, demokraziaren 

kontrako eta diskriminatzailea da, eta beti doa langileria inmigrantearen 

kaltean (1978: 102 eta hur.). Bazterketarako joera hau, jarraitzen du egileak, 

euskal nazionalismoak berezko duen jokaera antidemokratikoaren emaitza da -
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nahiz eta zilegiak izan diren, adibidez, frankismoaren jazarpenaren ondorioz 

egindako aldarrikapenak-; haren funtsa baita, batetik, jarduera 

diferentziatzaileak gorpuztea (ikastolak, kooperatibak,...); eta, bestetik, 

hegemonia eskuratzen saiatzea. Ez dago, beraz, irtenbiderik, eta Escuderok, 

batere sotiltasunik gabe, komunitate nazionalistaren desagerpena proposatzen 

du, komunitate sozialen bikoiztasuna ekiditeko eta euskal gizartearen 

integrazio demokratikoaren mesedean (Ibid.: 151).  

 

Adierazpenon jite politikoa albo batera utzita, dudaezina da 80ko 

hamarkadan zehar, etorkinen ustezko integraziorik ezaren inguruko kezka 

hedatu zela Hego Euskal Herrian. Euskal nazionalismoa -bereziki ezkertiarra- 

ez zen egon giro orokor horretatik at, zenbait alderdiren adierazpenetan beha 

daitekeenez (ik. Euskadiko Ezkerra 1979: 136;28 Herri Batasuna: 1988b: 29-31). 

Integrazio gabezia gainditu beharra aldarrikatzen zen, eta nabarmen agertzen 

zen komunitate bikoiztasunari zitzaion beldurra. Hain zuzen ere, maiz 

errepikatzen dugunez, euskal nazionalismoaren -eta batik bat alderdi 

politikoen- ohiko abiapuntua nazio bakarra -komunitate bakarra- dagoela izaten 

da. Eta, horrela, nazionalismoaren kritikoek etorkinez osatutako balizko 

komunitateaz hitz egiten dutenean, nabari-nabaria da abertzaleek sentitzen 

duten deserosotasuna. Eta hau ez bakarrik indar politikoen aldetik; M. Urkolak 

erabiltzen dituen datuen arabera, esate baterako, berak inkestaturiko %92ak 

etorkinen betebeharra bertan integratzea litzatekeela uste du eta (1984: 105).29 

 

 
28 Euskadiko Ezkerraren dokumentu honen data lege gordailuarena da. Gerora ere, 
hezkuntzari buruzko eztabaiden markoan, zehaztapen gehiago egingo ditugu data horren 
inguruan, argi baitago berantagoa izan behar dela. 
29 Datu hauetan oinarriturik, aipatu egileak ondorio zalantzakor bat ateratzen du, gure iritziz, 
uste baitu etorkinak beraiek direla euren burua integrazio prozesutik kanpo uzten dutenak: 
"No existe, por tanto, el fenómeno propiamente dicho de la 'expulsión', sino que lo que existe 
es más bien una 'autoexpulsión'." (Urkola 1984: 105) 

 



Euskal nazionalismoa eta hezkuntza publikoa aurrez aurre 435 
 
 
 

Dena den, eta direlako komunitate biren existentziari buruzko 

eztabaidaren inguruan, zera azpimarratu nahi dugu aztergai honekin jarraitu 

aurretik: komunitate kontzeptua arinkiegi erabiltzen dela, bai etorkinak 

hizpide direlarik, eta baita, beherago ikusiko dugunez, hizkuntzan 

oinarritutako komunitate ezberdinez gogoeta egiten denean ere. Zentzu estuan, 

eta Max Weberri jarraituz, komunitatearen bereizgarria sentimentu subjektiboan 

oinarrituriko harreman soziala izatea da. Partaidetza subjektiboa eta osotasun 

bateko kide sentitzea suposatzen ditu, beraz, komunitateak. Komunitate 

sentimentuari zenbait ezaugarrik eman diezaiokete sustapena, baina edozein 

ezaugarri komun baten jabetza hutsak ez dakar berarekin komunitate 

osaketarik. Aitzitik, 

 
"Comunidad sólo existe propiamente cuando sobre la base de ese sentimiento la 
acción está recíprocamente referida (...) y en la medida en que esta referencia 
traduce el sentimiento de formar un todo." (Weber 1944: 34) 

 

Izan ere, etorkinek osa lezaketen komunitate kontura etorrita, ikerketa 

mailan nahiko frogaturik geratu da okerra dela, inmigrazioaren errealitatea 

hartuta, balizko komunitate bikoiztasunaz berba egitea. Hauxe da, besteak 

beste, gorago aipatutako idazlanean Aierdik ateratzen dituen ondorioetako bat:  

 
"La inmigración (...) no parece constituir una segunda comunidad. Aunque, por 
momentos, como resultado de la interiorización de determinadas relaciones de 
inclusión-exclusión, pudiera pensarse que existen algunas bases para la 
constitución de una segunda comunidad (objetivo, por otro lado, de algunas 
prácticas políticas), la inmigración está interferida por variables, grupos de 
referencia y trayectorias personales diferenciales que en absoluto permiten colegir 
la existencia de una única comunidad (sentido subjetivo de constituir un todo, del 
que habla Weber). Aunque los discursos políticos sobre la pretendida comunidad 
inmigrante podrían calar en la conciencia de la población a la que van destinadas, 
constituyendo un vehículo de formación de la pretendida comunidad, hoy por hoy 
no parece poder afirmarse la existencia de una estructura de plausibilidad social 
para tales discursos." (Aierdi 1993: 470)  
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Aipu luze honetan agertzen diren zenbait baieztapen, nola edo hala, 

jasoak aurki ditzakegu beste ikertze lan batzuetan, inmigrazioaren errealitatea 

aztergai ez duten arren. Aipagarria da, adibidez, euskal pentsamolde 

nazionalistatik kanpo kokatzen den J. P. Fusik esandakoa, alegia, ezin esan 

daitekeela euskal gizartean bertakoen eta etorkinen komunitate bikoitza garatu 

denik, inmigratuen integrazio maila altua izan baita (Fusi 1978: 253). Ildo 

honetatik, bai M. Urkolak (1984: 115) eta baita Garmendiak eta Parrak ere (1982: 

91) azpimarratzen dute, erreferentzia nazionala edota boto nazionalistari 

begiratuta, ez dagoela muga zurrunik jartzerik etorkinen eta bertakoen artean. 

Egia da lehenengo belaunaldiko etorkinek eurek gehienbat bertan jaioa izatea 

jotzen dutela baitezpadako baldintzatzat euskal herritartasuna erabakitzeko 

(Linz 1985: 212) -integrazio prozesuari mugak jarriz, horrela-, baina arroztasun 

sentimentua nabarmen apaltzen da etorkinen bigarren belaunaldiaren kasuan, 

eta borondatea -edota irizpide eskuragarriak; adibidez, euskara ezagutzea- 

izaten dira lehentasuna hartzen dutenak (Aierdi 1993: 472). 

 

Aurreko azpiatalean nabarmentzen genuen baieztapen bat ekarri behar 

dugu hona berriro; hots, politizazio mailak -eta zehazkiago, aukera 

nazionalistekiko hurbiltasunak- bultzatu egiten duela ezaugarri primordialen 

garrantziaren galera. Beronetan oinarriturik, Linzek dio lurraldetasunerantzako 

joera, funtsean, aldarrikapen ideologikoa dela eta, beraz, ez duela etorkinen 

integraziorik islatzen; ezen, haren ustez, nabari-nabaria da komunitate birekin 

egiten dugula topo, aintzat hartzen baditugu, adibidez, kanpoko eta bertakoen 

arteko ezkontza kopuru urria eta lagun taldeen sareak. Bere ustez, komunitate 

bikoiztasuna zerbait objektiboa da, baina badirudi eremu ideologikoak ukatu 

egiten duela de facto gertatzen dena, eta errealitate bi horien arteko harreman 

kontraesankorra sortzen da horrela. Hala ere, gaineratzen du, erantzun 

subjektibo horiek ondorio errealak eduki ditzakete, eta, beraz, soziologikoki 
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esanguratsuak izateaz gain, eragingarriak ere direla pentsatu behar da (Linz 

1985: 238).  

 

Honaino esandakoa kontuan harturik, zaila da jatorri geografikoan 

oinarritutako komunitate sozial bitaz hitz egin ahal izatea; eta, horrez gain, 

dudaezina da etorkinen belaunaldi berrien aldetik haziz doala euskal 

herritartasunarekiko atxikimendu subjektiboa. Eta hau are inportanteagoa da 

estatu barruko azken urteotako inmigraziorik ezari erreparatzen badiogu. 

 

Esan dezagun, hortaz, inmigrazioak eragin ditzakeen integrazioaren 

inguruko eztabaidak apaldu egin direla, nahitaez; baina, bitxia bada ere, horrek 

ez du esan nahi nazionalismoak benetako integrazioa oztopatzen duelako 

iritzia desagertu denik. Oraingoan, euskal nazionalismoak egindako nazio 

definizioa eta haren jarduera politikoa da hizpide nagusia, ordea; eta, 

abiapuntua, euskal gizartearen aniztasuna, zeinari muzin egiten omen baitio 

nazionalismoak. 

 

Hain zuzen ere, aurreko atalean ikusten genuenez, XIX. mendeko 

industrializazioak eraldatu egin zuen Hego Euskal Herriko antolamendu 

tradizionala. Bateko, eskualdeen garapen sozioekonomiko ezberdinen eraginez, 

nekazal eta hiri inguruneak bereizi ziren; eta, besteko, eraketa ekonomiko 

kapitalistaren eskutik, klase egitura berria sortu zen. Baina egitura 

sozioekonomikoak Hego Euskal Herriko lurraldeen artean ahalbidetu duen 

ugaritasunak ez du sorrarazten eztabaida berezirik euskal nazionalismoa 

hizpide denean, zeren eta aniztasun kontzeptua arlo kultural eta politikora 

mugatzen da usu.30 Ildo horri jarraiturik, J. P. Fusi historialariak pentsatzen du 

 
30 Hain zuzen ere, gizarte jakin batean egon daitekeen edozein motatako aniztasunak, berez, ez 
du zertan sorrarazi behar inolako gatazkarik. Kultura aniztasunera etorrita, gauza bera baiez 
daiteke, Alvarez Dorronsorok dioenari jarraituz: "A la hora de reflexionar sobre la 
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Hego Euskal Herriko gizartean, arrazoi ugariren kariaz, segmentazio kultural 

eta politikoa garatu dela. Euskal nazionalismoa ezgauza izan da horretaz 

jabetzeko, eta horrek errotik eragotzi dio ugaritasun politikoa onartzea, euskal 

nazioa euskaldunekin (euskal hiztunekin) parekidetu duen heinean. Era 

hartara, kultura aniztasuna onartzea eta demokrazia politikoa batera doazela 

aintzat harturik, lotura etnikoetan oinarrituriko komunitate bateratu baten 

eraikuntza lanari amore ematea eta nazio definizio zabalago batetik abiatzea 

aholkatzen dio euskal nazionalismoari (Fusi 1978: 243 eta hur.). 

 

Hartara, euskal nazionalismoak darabilen ikuspegi etnikoa alboratu 

beharko lukeela diote, Fusirekin batera, beste pentsalari batzuek, ezen nazio 

definizio etnikoak gizartearen gehiengoa albo batera uzten du. Honek badu, 

eduki ere, ondorio politikorik, zenbaiten esanetara, gizartearen zati bati 

herritartasuna ukatzen zaio eta. Halamoduzko ildo teoriko bat osatu da, 

horrela, euskal nazionalismoaren azterketan, honako zutabeak dituena: a) 

nazionalismoak muzin egiten dio askotariko errealitateari; b) herritartasun 

kontzeptu murritza sostengatzen du; eta c) soma daitezkeen aldaketa uzkurrak 

maila teorikoan baino ez dira gauzatu. Azal ditzagun astiro hiru zutabeok. 

 

Lehenari helduz, eta adibide bakarra hartuta, A. Gurrutxagak esandakoa 

ekar daiteke gogora. Nazionalismoa kultura homogeneotasunetik abiatzen dela 

baiezten du, eta gizarte osoaren ahotsa izan nahi duela dioen arren, 

inkongruentzia teoriko batean jausten da, zeren eta darabilen ikuspegiak de 

facto herritar asko baztertzen ditu (1996: 214). Nazionalismoak erakusten omen 

duen inkongruentzia teoriko horren haritik, adieraz daiteke, gure aburuz, 

 
heterogeneidad cultural, conviene tener presente que la diversidad no es un hecho 
independiente de los sujetos que fijan su atención en ella. Los problemas que conlleva la 
diversidad cultural no residen tanto en las diferencias 'objetivas' existentes como en el hecho de 
que algunas de esas diferencias son consideradas relevantes y políticamente significativas, 
mientras que otras son consideradas irrelevantes." (1993: 107) 
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pentsamendu lerro horri dagokion akats inportante bat, hots, nahastu egiten 

direla, batetik, nazio ideala eta nazio erreala; eta bestetik, nazio ideala eta jokaera 

politikoa.  

 

Lehenengo pareari dagokionez, kontuan hartu behar da nazionalismo 

guztien berezko ezaugarria nazioa irudikatzea dela, eta, saio horretan, nazio 

identitatea zehaztuz joaten da, betiere ustezko elementu propioez horniturik. 

Kanpokoarekiko diferentziak markatuz eraikitzen da, hortaz, eta 

nazionalismoak barne homogeneotasuna -egiazkoa den ala ez alde batera 

utzita- aldarrikatu behar izaten du derrigor, nazio bat dagoela frogatu guran. 

Kanpokoarekiko ezberdintasuna eta barne homogeneotasuna moneta beraren 

alde biak baino ez dira, beraz, eta bi-biak baitezpadakoak nazioaren 

eraikuntzarako, idazlan honetan zehar behin baino gehiagotan azaldu dugun 

legez. Era berean, euskal nazionalismoak, bere baitako diferentziak kontuan 

hartuta ere, nazioaren irakurketa jakin bat egiten du, eta etorkizunera 

proiektatzen du, nazio ideala taxutuz. Hartara, irudikatzen den nazio idealak 

ez du zertan bat etorri behar nazio errealarekin, edo hobeto esanda, litekeena 

da nazio ideala osatzen duten elementu guztiak ez egotea errealitatean jasoak. 

Baina hutsala deritzogu kointzidentziarik ez horri inkongruentzia teoriko 

deitzeari, azken batez, edozein ideologia, indar politiko edota gizarte 

mugimenduren jardueraren funtsa erdietsi gabeko errealitateari buruzko 

desioetan sustaturik egotean baita.31 Eta ez hauena bakarrik; gogora dezagun, 

adibidez, EAEko Autonomia Estatutuak esandakoa, euskara Euskal Herriaren 

berezko hizkuntza denekoa. Argi dago hau ez dela egia soziologikoa, 

printzipio aldarrikapena baizik.  

 
31 Deigarria da J. Villanuevak aspektu hau aipatzen duela nazionalismoaren nazio definizioa 
kritikatzeko asmoz. Horrela, haren iritziz, euskal nazionalismoak nahastu egiten ditu 
errealitatea eta proiektuak, eta ezin jakin daiteke zertaz mintzo den une bakoitzean. Ikus 
Villanueva 1989: 9 
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Nolabait esatearren, nazionalismoa ez da konformatzen errealitatearekin. 

Alabaina, nazio idealaren bila doalarik, errealitateaz jabetzen da, eta hartara 

egokitzen du bere jokaera. A. Gurrutxagak baieztutakoaren inguruan, aipatu 

dugun bigarren parea dugu hizpide, beraz. Esate baterako, euskara nazio 

hizkuntzatzat jotzen duen neurrian, litekeena da -eta ez beti, lehenago ikusi 

bezala- elebakartasuna hobestea ideal modura. Baina aldarrikatutako ideal 

horrek ez du isla zuzenik bere jokaera politikoan, oso kontziente baita 

gizartearen hizkuntza egoeraz. Tentsioa mantentzen saiatzen da ideal horren 

inguruan, euskararen aldeko neurri instituzionalak edota jarrera pertsonalak 

exijituz; hala ere, egoera jakin batera moldatzen da, jendearen atxikimendu 

ahalik eta zabalena bilatzen du eta.32 J. M. Apaolazak zona euskaldun eta 

erdaldunen artean egiten duen diferentziaren azalpena adibide bezala har 

daiteke kontu hau azaltzeko. Egile honek dioenez, zona erdaldunetan, 

euskararen defentsa indar politiko nazionalisten esku geratzen da, 

arradikalizazio maila ezberdinez izanik ere. Zona euskaldunetan, aldiz, 

harremanak konplexuagoak dira, eta euskararen aldeko mugimenduen 

indarraren menpe egoten dira (Apaolaza 1993: 65). Lehenetan, nagusi izaten da 

diskurtso kulturala, eta jokaera nazionalista neurri handi batez baldintzatzen 

du, euskararen egoera eskasa dela medio. Bigarrenetan, ostera, interesguneak 

edo ildo politikoaren gaiak dibertsifikatuago azaltzen dira, gutxieneko lorpen 

batzuk eskuratuta daude eta. Apaolazaren azalpena baliagarria izan daiteke 

ikusteko, batetik, mugimendu nazionalistak ez duela absolutu bat 

bihurrarazten euskara eta tokian tokiko egoerara moldatu ohi dela. Are 

gehiago, eta gorago ikusi dugunez, alderdi politiko nazionalista guztien 

ezaugarrietako bat hizkuntza proposamenen malgutasuna izaten da, ezarpen 

 
32 Ildo honetan, okerra da baieztea nazionalismoak euskara erabiltzen duela euskal herritarren 
arteko elementu diferentziatzaile bezala, M. Heibergek dioen moduan (1991: 163), 
nazionalismoaren eskutik, hain zuzen ere, ekin baitzaio biztanleria euskalduntzeari. 
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kutsua eduki lezaketen jarreretatik aldendurik. Bestetik, aldarrikapen 

nazionalistetan euskarak pisu handia daukala ukaezina dela aintzakotzat 

hartuta ere, ezberdindu beharra dituzte nazio idealaren irudikapenak eta 

jokaera politikoaren baldintzapenak. Alegia, nazionalismoak Euskal Herri 

euskalduna nahi du, baina hori desideratum bat da batez ere. Eta ideia hau 

abiapuntu bakartzat harturik, nazionalismoak nazioaren definizio etniko hutsa 

egiten duela ondorioztatzea gehiegi -edo agian gutxiegi- esatea da, gure iritziz.  

 

Hel diezaiogun orain aztertzen ari garen ildo teorikoaren bigarren 

zutabeari, hots, nazionalismoaren nazio definizio etnikoarekin batera ei 

datorren herritartasun kontzeptu murritzari. Hauxe da A. Elorzak, besteak 

beste, baiezten duena. Haren iritziz, euskal nazionalismoak uko egiten dio 

gizarte aniztasunari -eta ondorioz demokraziari- nazionalista direnak baizik ez 

baititu jotzen euskal herritartzat. Jatorri geografikoa (etorkinak/bertakoak) 

edota nazio definizio etnikoa (euskaldunak/ erdaldunak) ez dira oraingoan 

funtsezko irizpidea komunitateez eta ondorioztatzen diren integrazio oztopoez 

hitz egiteko, atxikimendu politikoa baizik, ondoko aipuan beha daitekeenez: 

 
"La comunidad nacionalista ha roto la barrera de la raza, que en realidad suponía 
para ella una limitación, dada la evolución demográfica del País, haciendo ocupar 
su puesto simbólico al euskera, mientras la divisoria efectiva se situa en la 
adhesión o no al programa independentista. " (Elorza 1995: 54) 

 

Hortaz, zenbaiten iritziz, nazionalismoaren errakuntza abertzaletasuna 

versus espainolismoan oinarritzea da,33 eta horrekin, berriro ere, ahaztu egiten da 

nazionalismoaren jite politikoa. Arlo politikoan diharduelarik, euskal 

nazionalismoak pertsona, talde edota indar politiko abertzaleak eta ez-

abertzaleak ezberdintzen ditu -sozialismoak, adibidez, ezkerra eta eskuina 

 
33 Euskal nazionalismoaren halako ezaugarripena kausi daiteke, besteak beste, in Elorza 1995: 
48 eta hur; Heiberg 1991: 162 eta hur. 
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ezberdintzen dituen era berean-, zeren, horrela egingo ez balu, funtsik gabe 

geratuko litzateke burutzen duen jardun osoa. Baina jokaera hau malgua da 

oso, eta euskal nazionalismoari gagozkiola, errepikatu beharrik ez dago 

aliantza eta aurkamendu asko gauzatu -eta gauzatzen- dituela, bai 

zirkunstantzien arabera -mugimendu nazionalista bere osotasunean harturik-, 

eta baita haren adierazpen politikoen ugaritasuna kontuan hartzen badugu ere. 

Nazionalismoak, hortaz, unean uneko bidaide politikoak aukeratzen ditu, eta 

litekeena da nazionalista direnak hobestea, baina hau ez da beti gertatzen, 

aurreko azpiatalean ikusi ahal izan dugun legez. Edozein modutan, esparru 

politikoan osagai nazionalistari lehentasuna ematetik ez da derrigor 

ondorioztatzen -sozialismoaren kasuan ezin daitekeen legez- gizartearen barne 

banaketari onirizten dionik, ezta, nazioa zehazteko, haren printzipio 

politikoekiko atxikimendua erabiltzen duenik ere. Honen guztiaren adibide 

aztertzen ari garen urteetan zehar indar politiko nazionalistek adierazitakoa 

dugu. Batzuetan besteetan baino gehiago somatu ahal bada balizko integrazio 

gabeziak sorrarazten duen egonezina, den-denetan agertzen da helburu bezala 

euskal gizarte artikulatua eta kohesionatua eraiki beharra, sarri askotan ere 

gizarte aniztasunetik abiaturik.  

 

Ildo honetatik joanda, EAJ izan da, agian, garapen deigarriena erakutsi 

duena. Bada, 1987an, baztertu egin zuen naziokide izaera jaiotzan edota 

heredentzia biologikoan soilik sustatzea, integratu nahia eta euskal herriaren 

eskubideen defentsan aritzea ere jo baitzitezkeen elementu erabakigarritzat 

(EAJ-PNV 1987a: 39). Baina, urte batzuk geroago, esplizituki baieztu zuen 

euskal gizartearen eta bertako proiektu nazionalisten aniztasuna, nondik 

ondorioztatzen baitzen gizarte bateratu eta askotarikoa itxuratzeko ahalegina 

nagusitu beharra (EAJ-PNV 1992: 47).  
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EAk, beste alde batetik, sortu zenetik adierazi zituen euskal herritar 

guztiak bateratzeko desioa eta gizarte zibilean somatzen zen desartikulazioari 

aurre egiteko borondatea (Eusko Alkartasuna 1987: 5.4.1. atala). Euskadin 

kultura diferenteak elkarrekin bizi direla baieztu zuen, eta ez bakarrik 

inmigrazioaren eraginez. Kultura ugaritasunetik abiatu beharra defendatu 

zuen, adibidez, euskararen berreskurapenaren inguruko neurriak 

proposatzean, euskara euskal herritarren arteko integraziorako tresnatzat jo 

zuelarik (ik. Oregi 1991: 54-55).  

 

EE euskal gizartearen ustezko desintegrazioaz kezkatuen agertu izan den 

indar politiko nazionalistatzat jo ohi da. Alderdi modura eratzeko egin zuen 

lehen kongresuan behin eta berriz agertu zen euskal gizartearen 

desartikulazioari aurre egin nahia (Euskadiko Ezkerra -datarik gabe-: 43). 

Bigarren kongresuan, komunitate biren existentzia alboratzearekin batera, 

komunitate nazionalista bat zegoela baieztu zuen, gainerako herritarrak 

barnehartzen ez zituena, eta nazio eraikuntzak herritar guztien arteko batasuna 

lortu behar zuela adierazi zuen (Euskadiko Ezkerra 1985: 39). Hirugarren 

kongresuan, alta, ez zen integrazioari buruzko aipamenik agertu; aldiz, 

hobetsitako taktika politikoaren eraginez, euskal gizartearen barne banaketa 

berri bat marraztu zen, biolentziaren aldekoen eta demokraten artean ezarritakoa, 

alegia (Euskadiko Ezkerra 1988a: 6).  

 

Joera handia egoten da, halaber, HBk integrazio kontzeptu 

murriztaileenari eusten diola esateko, nahiz eta erakunde politiko honek, 

plazaratu zuen Hego Euskal Herriko Autonomia Estatutu Nazionalaren 

proposamenaren 3. kapituluan, esate baterako, argiro ezarri zuen euskal 

herritar direla lurralde honetako edozein udalerritan bizi diren pertsonak 

(Herri Batasuna -datarik gabe-: 28). Kultura ugaritasunari buruzko aipamenik 
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ez da agertzen, normalean, indar politiko honen adierazpenetan. Izan ere, 

aipatu dokumentuan euskal herria komunitate etnikotzat jotzen du (Ibid.: 24). 

Baina, aldi berean, sostengatzen duen ikuskera ideologiko ezkertiarraren 

eraginez, euskal gizartearen harreman politiko, kultural eta ekonomikoak 

partaidetzazko demokrazian oinarrituak egon behar direla adierazten du (Ibid.: 

29-30). Bada, indar honen diskurtsoan behin eta berriz agertzen da herritar 

guztiak direla euskal gizartearen etorkizunaren eragile (ik. Herri Batasuna 

1991b).  

 

Beraz, euskal alderdi politiko nazionalista guztien abiapuntuan dago 

herritartasuna Euskal Herriko biztanle guztiei egokitu behar zaiela eta, beha 

daitekeenez, nazio integrazioa guztien ardura dela, barne banaketarik ez 

baitute atsegin. Baina integrazioa ez da esangura bakarrekoa; ostera, egoera 

politikoaren baldintzak edota euspen ideologikoen eragina ere jasotzen ditu, 

Euskadiko Ezkerraren bilakaeran edota Herri Batasunaren esanetan, adibidez, 

ikus dezakegun legez.  

 

Alderdien adierazpenok bide ematen digute aipatu dugun hirugarren 

zutabeaz gogoeta egiteko, hots, herritartasun kontzeptu zabalarentzako urrats 

uzkurrak maila teorikoan baino gauzatu ez direlako iritziaz, X. Aierdik dioen 

bezala: 

 
"Gertaerek errotik ukatzen dute aldarrikapen ideologikoa, eta berauetan sabindar 
logika agertzen zaigu behin eta berriz. Gertaera eta praktika sozialetan ez dago 
ideologikoki onartzen den irekidurarik, errestrikzio ugari jartzen baita euskaldun 
izateko." (Aierdi 1996: 206) 
 

Eremu teoriko zaila da -eta, gure iritziz, sakontasunez jorratu gabea- 

euskal alderdi nazionalisten diskurtsoaren eta gogaideen jardunaren artean 

legokeen etenaren azterketa. Behin baino gehiagotan aipatu -eta aipatuko- 
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dugu arazo hau. Edozelan ere, eta Aierdik iradokitzen duenera itzuliz, uste 

dugu gakoa ez datzala aldarrikapen teorikoen ukazioan, ezta delako logika 

sabindarraren nagusitasunean ere. Funtsean, maila ezberdinetako diskurtso eta 

jarduera multzo birekin egiten dugu topo, azaltzen ari garen integrazio eta 

herritartasunari buruzko ideien inguruan. Bata da, diogun berriro, arlo 

politikoan diharduten euskal alderdi nazionalistena -eta eurekin batera, 

beherago ikusiko dugunez, bestelako erakunde batzuena, adibidez, 

sindikatuena-; eta, bestea, mugimendu nazionalistako gogaideek garatutakoa. 

Ez dira, beraz, analisi esparru beretsuak, euren arteko etena erabatekoa ez dela 

uste dugun arren. Lehenik eta behin, J. J. Linzek adierazitakoa gogoratu behar 

dugu; alegia, aldarrikapen ideologikoak, berez, eragingarri izan daitezkeela 

(1985: 238). Bestetik, uste dugu zuzena dela mugimendu nazionalistaren 

jarduna eta jokaera politikoa ezberdintzea, baina ondo zehazturik zeinetaz ari 

garen herritartasunaren eta integrazioaren inguruko auziak hizpide direlarik. 

Eragiketa hau egiten ez den neurrian, eta gertaerak praktika sozialetan zein 

politikoetan garatzen direla baiezten denean, Aierdik dioen bezala (1996: 206), 

euskal nazionalismoaren diskurtso politikoari sinesgarritasuna kentzeko joera 

zabaltzen da. Bestela esanda, euskal nazionalismoaren ekinbide politikoari 

kritika politikoa egiten zaio.34 

 

Are nabariagoa da kontu hau hainbat ikertzailek, nazionalismoak gizartea 

integratzeko duen ezintasuna mahaigaineratzean, sarritan, ezker abertzalearen 

inguruko mugimenduaz aritu ohi direla ikusten denean. Horrela, diskurtso 

 
34Zer esanik ez, kritika politikoa zilegia da esparru politikoan arituz gero, baina 
nazionalismoak egiten duen nazio definizioa zientifikoki aztertu nahi denean, ahalegin sendoa 
egin behar da eremu bi hauek bereizteko. Honen haritik, ohartarazi behar da atal honetan 
aipatzen diren zenbait egile, batzuetan teorilari bezala aurkezten ditugula eta, beste batzuetan, 
euskal nazionalista -edo ez nazionalista- bezala agertzen direla, egiten dituzten adierazpenen 
jitearen arabera. Sarritan, hala ere, zaila izaten da aspektu biok ezberdintzea, sakon-sakonean 
neutraltasun teoriko hutsik existitzen ez delako ideiarekin bat gatoz eta. Hortaz, geure burua 
ere ez dugu baldintzapen horretatik aske ikusten. 
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komunitario sendoena sektore honexek garatzen duela onartzen den arren -

Linzek (1985: 216) adierazitako ildotik-, itxura besterik ez da jotzen, funtsean, 

erresistentziari -alegia, ezker abertzaleak gauzatutako jokaera politikoari- 

ekiten diotenak baizik ez baitira sartzen komunitate horretan.35 Euskal 

nazionalismoak bultzatzen duen integrazio ideiari buruzko eztabaida, sakon-

sakonean, proiektu politiko ezberdinen arteko eztabaida dela esan liteke, beraz, 

bai nazionalismotik kanpo garatua eta baita nazionalismoan bertan ere sortua, 

ezen ez da ahaztu behar, diogun berriro, mugimendu nazionalistak nazioari 

buruz garatzen duen diskurtsoa ez dela monolitikoa.  

 

Hain zuzen ere, esparru nazionalistatik etorri dira azken urteotan 

nazionalismoa birdefinitu beharraz aurkeztu diren zenbait proposamen, nazio 

integrazioa oinarri sendoagoetan sustraitu guran. Pentsamendu lerro honetan 

kokatzen dira, adibidez, X. Aierdi eta G. Jauregi. Euskal gizartearen 

aniztasunetik abiatu beharra defendatzen dute biek. Lehenak, nazio eraikuntza 

maila sozial eta kulturalean landu behar dela ohartarazten du, orain arteko 

jokaerak -alegia, maila politikoari lehentasuna emateak- ez baititu 

nazionalismoaren helburuak bermatzen. Leialtasun politikoei garrantzia 

kenduz, aipatutako maila bi horietan lortu beharko lirateke adostasunak 

(Aierdi 1996: 217-218). Jauregik, beste alde batetik, euskaltasuna -vasquismo - 

proposatzen du lotura berri honen oinarri bezala. Kontzeptu aurrepolitikoa 

dela diosku, bertan nazionalista direnak eta ez direnak sartuko bailirateke, 

baldintza bakarra Euskal Herriarekiko leialtasunean eta identifikazioan 

baitatza. Arlo politikotik harago, gizarte zibilari legokioke eginkizun hori 

betetzea -alegia, herrigintza garatzea-, orain arteko aberrigintzaren ordez 

(Jáuregui 1996: 113 eta hur.).  

 
35 Bat datoz ideia honetan, besteak beste, Aierdi (1993: 148), Elorza (1995: 51), Gurrutxaga 
(1996: 165) eta Mata (1993: 309).  
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Nolabait esanda, nazionalismoaren despolitizazioa hobesten da oraingoan, 

baina diskurtso honek beste ahots abertzale batzuk topatzen ditu aurrez aurre, 

nazionalismoak nagusiki erakutsi duen jite politikoaz ere kexu direnak. 

Nolabaiteko egonezina soma daiteke nazionalismo ofizialak garrantzi handiegia 

ematen diolako lurralde irizpideari, hizkuntzaren kaltean. Berriro ere, 

komunitate bikoiztasuna agertzen da, adibidez, P. Iztuetaren gogoeten 

abiaburu legez, baina direlako komunitate horien arteko muga irizpide 

ezberdinen elkarketak zehaztuta dator. Hala, haren esanetan, ezkerreko zein 

eskuineko euskal nazionalismoaren aldetik, desegokiro dago planteatuta 

inmigrazioaren arazoa, ezen inozoa da inmigratuari bere eskubide etnikoak 

ezagutzea eta honek euskal komunitatearenak aintzat ez hartzea. Bertakotasunak 

ez du etorkina euskal herritar bihurrarazten, euskal nortasunaren 

berreskurapenean positiboki parte hartzeak baizik. Baina ez du parte hartzen, 

bere iritziz, eta hutsegite horretan lagun ditu bertako erdaldunak. Horrela, bere 

esanetan, inkestek frogatzen dutenez, "bertako erdaldunekin batera, etorkinak ditugu 

hizkuntzaren nahiz politikaren aldetik jenderik arrotzenak euskal geografian." (Iztueta 

1995: 122). Etorkinek osa lezaketen ustezko komunitateaz esandakoa ez dugu 

errepikatuko. Baina, hizkuntza gehi nazioarekiko atxikimendua irizpide bezala 

hartuta, eratorriko liratekeen komunitateez apur bat mintzatzea merezi duela 

uste dugu. 

 

Mugimendu euskarazalearen baitan ahalegin berezia burutu da euskara 

kolektibo baten eskubide bezala aurkezteko eta hiztuna kontzientziatu beharrari 

buruzko gogoeta teorikoa garatzeko, arestian ikusi bezala. Hortik letorke hiztun 

komunitate kontzeptuaren erabileraren hedapena. Gure iritziz, horren 

kutsapenaz zabaldu da delako komunitate bikoiztasuna abertzaleen gogoeta 

politikora, batere argitasunik gabe erabilita, ordea, soziolinguistikan emankor 
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izan daitekeenak ez baitu zertan eman behar pareko emaitzarik arlo politikoan. 

Bestela esanda, hiztun komunitate bat ez da, derrigor, komunitate politiko 

edota sozial bat. Komunitatean subjektibotasunak parte hartzen duen neurrian, 

hortaz, zalantzakorra da, soziolinguistikatik harago, hiztun komunitate 

ezberdinez hitz egitea, batean euskal gizarteko erdaldun guztiak eta bestean 

euskaldun guztiak sartuz, deskribapen estatistiko huts bat egin nahi ez 

badugu, bederen, ezen, adibidez, euskara ezagutzen ez duen jendea aukera 

politiko guztietan aurkitzen da. Atxikimendu politikotik harago, maila 

sozialean ere, hots, praktika sozial ezberdinak garatzen dituzten hizkuntzan 

oinarrituriko komunitate bitaz hitz egin ahal izateko, ez dago frogarik. Honen 

erabilpen desegokiaz kexu agertzen da, J. M. Odriozola, adibidez, erdal eta 

euskal komunitate kontzeptuen erabilerari uko egiten dionean, zeharo 

anbiguotzat jotzen baititu, "euskaltzale askoren ahotan besterik entzuten ez bada 

ere"; baina azaldu berri dugun batuketari onirizten dio. Komunitatea, hortaz, ez 

du hizkuntzan huts-hutsean oinarritzen. Euskararekin batera, aitzitik, 

nazionalismoarekiko atxikimenduak zehaztuko lituzke euskal gizartean 

gatazkan dauden komunitate biak. Espainiar eta erdaldun dena integratzeko 

ezgauza izan da abertzaletasuna, haren aburuz (ik. Odriozola 1997: 8).  

 

Gorago aipatzen genuen lurralde nazionalismo eta hizkuntza-lurralde 

nazionalismo direlakoen arteko lehiara itzuli gara, beraz. Nazionalismoak 

saihestu ezin omen dituen alde bi plarazaratzen dira: euskararen 

funtsezkotasuna, berak osagai afektiboa eta ezberdintasun sentimentua 

baitakartza; eta herritartasun orokorra, biztanleei nazio bazterketarik ez dela 

egongo ziurtarazi nahi diena. Alde biak zaindu eta bateragarri egin nahi dira, 

baina horretarako estatu baten egitura politikoa edo gizartearen adostasun 

osoa beharko lirateke, eta hori ez da, noski, errealitatea. Alderdiek kontu 

handia ipintzen dute bien arteko bereizketarik ez azalarazten, baina maila 
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pertsonalean (alderdietako kideak barne) errazagoa da, testuinguruaren 

arabera, batzuetan denak jotzea naziokidetzat -administrazio mailan, edo nazio 

idealean, adibidez-, eta besteetan, eguneroko lehia politikoaren esparruan, 

ezberdintasun argia egitea, nahiz eta testuinguru politikoak eragina izan, 

nonbait, diogunez.  

 

IV. atal honen lehen erdialdean azaldutakoa ikusita, beraz, mugimendu 

nazionalistaren konplexutasuna eskerga dela ondoriozta daiteke. Batetik, 

alderdi politikoak eta mugimendua bereizi behar dira, eta alderdien artean, 

diferentzia garrantzitsuak aurkitzen dira hobetsitako taktika politiko eta 

ikuskera ideologikoa aintzat harturik. Bestetik, mugimendu nazionalista osoari 

dagokionez -alegia, alderdiak barne direlarik- aniztasuna hartu behar da 

kontuan, edo nazioa definizitzeko garatzen diren desadostasunak eta bertatik 

eragindako tentsioak. Aurreikus zitekeen mugimendu nazionalista, bere 

osotasunean, ez dela gai diskurtso eta praktika homogeneorik garatzeko 

hezkuntzari begira, eta halaxe jazo da, jazo ere. Baina desadostasun nabari 

horien guztien gainetik, nolabaiteko komuntasuna ere kausitzen da 

mugimendu nazionalista 80ko hamarkadan zehar gorpuztu zen hezkuntza 

gatazkaren aurrean. Uste bikoitz horren ildotik aurkeztuko dugu hura, eta 

orain arte ikusitako adostasunek eta desadostasunek hezkuntza arloan duten 

eraginez hausnartuko dugu.  
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4.3.- NAZIONALISMOA BATURIK ETA BANATURIK HEZKUNTZA 
 PUBLIKOARI BEGIRA 

 

Hego Euskal Herrian hainbat urtetan eta indar biziz kaleratu den 

hezkuntza gatazkan, mota askotako kolektibok hartu dute parte, eta ez 

bakarrik abertzale direnek. Izan ere, nazio eraikuntzan hezkuntzari erantsi ohi 

zaion berebiziko zeregina dela eta, hezkuntzaren norabidea, neurri handi 

batean, nazionalismoaren eta honen kritikoen arteko liskar bezala ezaugarri 

liteke, eta maiz ere, abertzaleen diskurtsoa euskal nazionalismoaren kritikoek 

edo/eta espainiar nazionalistek baieztutakoari erantzunez garatzen da. 

Noizean behin kritika hauetako zenbait aurkeztuko ditugun arren, azpiatal 

honetan euskal mugimendu nazionalistaren beraren diskurtso eta jarduerak 

aztertu gura ditugu. 

 

Euskal nazionalismoa hezkuntza publikoari begira baturik eta banaturik 

agertzen dela diogunean, eskola publikoari eta ikastolari buruz azaltzen diren 

jarrerak aztertuko ditugula ohartarazi behar dugu, ikastetxe mota bi hauen 

izaeran zentratu baita urte hauetako guztietako gatazka nagusia; eta hauexek 

izan baitira nazionalisten aldetik etengabeko erkaketa eragin dutenak. Ez gara, 

beraz, irakaskuntza pribatuaz, zentzu estuan, arituko. Horrez gain, oinarrizko 

irakasmailetan -hots, OHOn (Oinarrizko Heziketa Orokorra) eta Eskolaurrean- 

jarriko dugu arreta, aldaketa esanguratsuenak maila honetan gertatu baitira, 

eta ez, horrela, irakaskuntza ertainetan. Kontuan hartu behar da, batetik, 

ikastola askotan ez dela BBBko (Batxilergo Bateratu Balioanitza) ikasketarik 

aurrera eraman -eta batean ere ez da Lanbide Heziketarik sustatu-; eta, 

bestetik, sare publikoaren euskalduntzea bereziki oinarrizko irakaskuntzan 

gauzatu dela. Esan bezala, azpiatal honen funtsezko ildoetako bat ikastetxe 

mota bi hauen arteko alderaketa den heinean, logikoagoa iruditu zaigu arreta 
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nagusia oinarrizko irakasmailetan gertatutakoan ipintzea.36 Noizean behin 

aurkeztuko ditugun datuak, beraz, nagusiki, honen harira ulertu behar dira. 

Bestenaz ere, gauza jakina da euskal nazionalismoak bestelako hezkuntza 

mailei buruzko diskurtsoak eta estrategiak ere aurkezten dituela, eta 

konkretuki, aurreko atalean ikusten genuen bezala, Euskal Unibertsitatearen 

eraikuntza ez dela egon -eta egun ere ez dago- haren kezketatik kanpo; baina, 

duda barik, oinarrizko irakaskuntza izan da orain arte eremu 

eztabaidagarriena, besteak beste, maila honetan baizik ez baita lortu emaitza 

esanguratsurik. Alde batetik, administrazioaren eskumenei begira, 

unibertsitatea, oraindik ere, estatu mailako arauketaren menpe dagoelako; eta, 

bestetik, oinarrizko irakaskuntzan baino ez delako erdietsi nazionalismoak sare 

publikoaz besteko hezkuntza ekimen arrakastatsurik ezartzea gizarte mailan, 

hots, ikastola sarea abian jartzea.  

 

Iradokita utzi ditugu, beraz, jorratuko dugun ideia multzoaren hari 

eroaleetako bi. Lehena, nazionalismoak hezkuntza publikoa ala pribatua hauta 

dezan zioez hausnartzean, eskola publikoa ala ikastolaren arteko aukeraz arituko 

gara, hezkuntza pribatuaz, oro har, eusten den ikuskerari garrantzirik kendu 

gabe, haatik. Bigarrena, hautu horretan aldaera askok parte hartzen dutela 

ikusiko dugun arren, eskola publikoaren etengabeko euskalduntze prozesua 

izango da nazionalismoaren gogoetaren eragile inportanteenetako bat. 

Hezkuntza errealitate bi horien ibilbidera hurbilduko gara lehenik eta behin, 

betiere Hego Euskal Herriko esparru politikoaren eraldaketan eta ondorioztatu 

den lege marko berrian kokaturik. Eta gero, aipatu aldaeretan sakonduko 

dugu. Baina horra heldu arretik, baitezpadakoa zaigu hezkuntzaren 

 
36 Aintzat hartu behar da oinarrizko eta ertaineko irakaskuntzaren antolaketa ezberdina 
gauzatu dela, 90eko bigarren erdialdetik aurrerako hezkuntza erreformaren eraginez. 
Birrantolaketa hau gure aztergai nagusiaren denbora mugetatik kanpo egoteak eragin du, 
beraz, aipatu izenak erabili izana, egun indarrean daudenen ordez. 
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norabidearen inguruko auzian parte hartzen dutenen aurkezpen azkar bat 

egitea. 
 
 
4.3.1.- Hezkuntzari buruzko eztabaidaren protagonistak Hego Euskal 
 Herrian 
 

Mugimendu nazionalistaren osaketaz aritu gara aurreko azpiatalean, eta 

bertan alderdi politikoak, gogaideak eta bestelako erakundeak kausitzen direla 

baieztu dugu. Zer esanik ez, alderdi politiko nazionalista guztien diskurtso 

politiko eta ideologikoek barnehartzen dute hezkuntzaren norabideari buruzko 

gogoetarik. Hauteskunde egitarauetan, adibidez, euskal hezkuntza sistemaren 

egoerari eta etorkizunari buruzko hausnarketak leku inportantea bete ohi du, 

eta proposamen eta neurri zehatzez osaturiko plangintza landuak aurkezten 

dira beraietan. Hezkuntzaren problematika zabalari irtenbideak kaleratzea 

izaten da, beraz, alderdien adierazpenen abiaburua, eta ez da zaila aurreikustea 

hezkuntzari buruzko pentsakera jakin bat alderdiaren beraren ikusmolde 

orokorraren isla izaten dela. Gure helmuga, ordea, ez da hezkuntza 

ikuskeraren zabaltasun hori azaleratzea eta, beraz, eskuartean dugun 

aztergaiarekin harremanetan dauden haren baitako zenbait osagaitara 

mugatuko gara azpiatal honetan zehar. 

 

Hezkuntza hizpide dugularik, alderdi politikoekin batera, arlo honetan 

zuzenean jarduten duten ikuspegi nazionalistako beste erakunde batzuen 

zeregina aztertu behar dugu. Alderdien azterketan gertatzen zitzaigun bezala, 

nolabaiteko hautua egitera derrigortuta egon gara, hezkuntzaren inguruko 

eztabaida zabal eta istilutsua izan den neurrian, mota askotako plataformak 

edota interesak biltzen zituzten kolektiboak sortu baitira abagadune 
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ezberdinetan.37 Ez dugu sakonduko, ordea, beraien osaketari eta ibilbideari 

begiraturik, nahikoa iruditu baitzaigu aztergai ditugun erakundeen 

diskurtsoak aztertzea, haiena berauetan islaturik agertuko direlakoan. Hala ere, 

plataforma hauetako zenbaitetara itzuliko gara beherago, talde abertzaleen 

aliantzen erakusle izan baitira. Hortaz, gure aburuz, urte hauetan guztietan, 

alderdi politikoez gain, oso kontuan hartzekoak dira, batetik, sindikatu 

nazionalistak, eta, bestetik, ikastoletako ikasleen gurasoen protagonismoa.  

 

Talde antolatu hauekin batera, nabarmentzekoa ere deritzogu, 

hezkuntzaren norabidea mugimendu nazionalista osoaren kezka izan den 

neurrian, nolabaiteko iritzi korronteak ere garatu izanari. Berauek, sigla jakin 

batzuekiko leialtasun zurrunik erakusten ez dutelarik, mugimendu 

nazionalistaren zenbait sektoreren pentsakeraren adierazle izan dira. Haien 

hedapen koantitatiboa neurtzea zaila da; ez, ordea, kokapen politikoa, ezker 

abertzalearen inguruneetan mugitzen direla esan daiteke eta. Talde 

antolaketarik erakusten ez dutenez gero, alta, ezinezkoa zaigu beraien 

aurkezpen zehatzik egitea, eta unean uneko eztabaidagaietan azaleratuko 

ditugu jarrera horien elementu nagusiak. 

 

Has gaitezen hezkuntza arloari zuzen-zuzenean, alegia, sindikalgintzari 

edota arlo politikoari estuki loturik ez dagoen talde bakarraren aurkezpena 

 
37 Ikastolen publifikazio prozesuan, aipagarriak dira, esate baterako, honako hauek. 80ko 
hamarkadaren hasieran sortua, EEPA (Euskal Eskola Publikoaren Alternatiba), zenbait euskal 
ezkertiar indar politiko eta sindikatuz osatua. Oihartzun sozial zabala eduki zuen arren, 
iraupen labur samarrekoa izan zen. 90eko hamarkadaren hasieran, Euskal Eskola Publikoaren 
Legearen inguruan plataforma bi sortu ziren: Sortzen, eskola publikoetako eta ikastoletako 
guraso eta irakaslez osatua; eta Denon Artean, eskola publikoetako zenbait guraso elkarte, 
EHUko Hezkuntza Mintegia, LAB eta EILAS sindikatuak eta Ikastolen Elkartea partaide 
zirelarik. Bestenaz ere, eskola publikoaren joan-etorrian, gero eta protagonismo handiagoa 
hartu dute eskola publikoko ikasleen gurasoen elkarteek, Ipar Euskal Herriko Ikas-Bi 
elkartearekin harremanak sendotu dituztenak, betiere eskola publikoaren euskalduntze 
prozesua indartzeko asmoz. 
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eginez: Ikastolen Elkartea.38 Beherago aztertuko dugun ikastola sareak jasotako 

hedapena dela medio, besteak beste, dudaezina da erakunde hau benetako 

botere faktikoa izan dela, negoziatzeko ahalmen handia eduki baitu urte 

hauetan zehar. Mundu nazionalistaren barruan kokatu beharra dagoela ere 

argi dago, zazpi herrialdeetako koordinazioa erakusteaz gain, erakunde honen 

adierazpenetan behin eta berriz agertzen baita helburu legez, beste batzuen 

artean, Euskal Herria nazio izateari dagokion hezkuntza sistema eraiki beharra. 

Bere burua frankismoaren garaian sortutako ikastolen mugimenduaren 

oinordekotzat jotzen duelarik, iragana eta orainaldia bategiteko nahia 

adierazten du; baina, aldi berean, ideologien gainetiko diskurtsoa eta imajin 

modernizatzailea aurkezten ahalegintzen da. Izatez, alderdi politiko 

nazionalista guztiekin eduki ditu harreman onak, eta denek erakutsi dute 

harekiko begirunea, diferentziak diferentzia. Agian, salbuespena Euskadiko 

Ezkerra izan zen, zeinarekin zinez giro gaiztotuan jardun baitzuen 80ko 

hamarkadako zenbait abagadunetan. Geroago sakonduko dugu gai honetan. 

Oraingoz erakunde honen baitako ugaritasuna azpimarratu gura dugu, eta 

horrelako baieztapen biribilik egitea zaila den arren, gure iritziz, ikuspegi 

moderatua -bai politikoki eta baita ideologikoki ere- eta jardun pragmatikoa 

nagusitu dira bertan. Ohartarazi behar da, hala ere, ikuspegi moderatua eta 

jardun pragmatikoa nagusitu direla diogunean, ez garela baiezten ari beti ipini 

denik administrazioaren esanetara, zenbaitetan aurkamendu gogorrak 

protagonizatu baititu harekin. Bereziki nabarmendu nahi dugu, ordea, 

Ikastolen Elkartearen jokaera ikastola sarearen biziraupenak bideratu duela, eta 

 
38 Aurreko atalean azaldu dugunez, ikastoletako gurasoek osaturiko erakunde honek 
Gipuzkoako Ikastolen Federazioan du jatorria. 70eko hamarkadan jaioa, apurka-apurka 
herrialde guztietako ikastola gehien-gehienak bildu ditu haren baitan, Euskal Herriko Ikastolen 
Konfederazioa izena hartuz, zeina, 90eko hamarkadaren hasieratik aurrera, aipatu izenaz 
ordezkatu baitzuen. Erakunde honi buruzko erreferentziek, beraz, izen ezberdin hauek 
jasotzen dituzte idazlan honetan, dagozkien daten arabera. Aipamen orokorrak egitean, ordea, 
Ikastolen Elkartea izena erabiltzea hobetsi dugu.  
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horren kariaz, erakunde abertzaleekin jardun komuna gauzatzeko gaitasuna 

eduki duela. 

 

Sindikatuei dagokienez, hezkuntza arloan diharduten hiru sindikatu 

abertzaleak hartuko ditugu kontuan, hots, EILAS, ELA eta LAB.39 Alderdi 

politiko nazionalisten aldean, apur bat zailago gertatzen zaigu erakunde 

sindikalen sailkapen ideologikoa egitea, funtsean, euren baitako aniztasuna 

dela medio, indefinizio handiagoa erakusten dute eta. Gainera, sindikatuak, 

oro har, ez dira alderdi politikoak bezain derrigortuta egoten planteamendu 

politiko edota nazio definizio landurik kaleratzera. Abagadune politikoaren 

eragina jasotzen dute, noski, alderdi politikoek bezalaxe, baina askoz jarrera 

malguagoa erakuts dezakete. Honen guztiaren adibide da, alderdi 

nazionalistekin gertatzen ez den bezala, jardun komuna gauzatzeko zailtasun 

gutxiago eduki ohi dutela. Jazo ere egiten da, beste alde batetik, eremu 

politikoan buruz buruko lehiakide diren alderdi politikoetako kideak sindikatu 

bereko afiliatu izatea. Bestela esanda, alderdi politiko bateko kide izateak ez 

dakar derrigor aukera sindikal jakin bat egiterik, eta sarritan ere, alderdi 

politikoek eurek askatasuna ematen diete militanteei afiliazio sindikala 

gauzatzeko orduan. Ordainez ere, erakunde sindikaletako kideen artean jarrera 

nahikoa ezberdinak azalera daitezke auzi sozial edota politiko baten aurrean, 

sindikatuen interes nagusiak egitura ekonomikoak eta lan merkatuak 

sorrarazten dituzten arazoetan baitu jatorria. Baina hura ez da interes bakarra; 

eta batzuengan nabariagoa da, besteengan baino, arlo ekonomikotik harago 

 
39 EILAS 1978an sortu zen, Eskola Publiko Berria lemapean, Katalunian hasi eta espainiar estatu 
osoan indartu zen mugimendu pedagogikoaren ildotik, bigarren atalean azaltzen genuen 
moduan. ELA ibilbide luzeko sindikatua dugu, 1911n jaio baitzen, orduko EAJren eskutik. 
LABek, azkenik, 1974an du sorrera data. Aurretik genioenez, KASen integraturik egon zen, 
baina 1978an, EEko kideek bultzaturik, koordinadora horretatik irten zen. 1980an itzuli egin 
zen, eta sindikatuan zeuden EEko militanteak ELAra iragan ziren. Dena den, sindikatu hauen 
aurkezpena egitean, ez gara euren ibilbide historikoan zentratuko, 90eko hamarkadan 
egindako kongresuen edukiak hartu baititugu aztergai gisa. Ikus, beraz, STEE-EILAS 1994; 
ELA 1990 eta LAB 1992a. 
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doan problematika sozial edota politiko orokorragoa barnehartu nahia euren 

diskurtso eta jardueretan.  

 

Hirurak nazionalista direla esan dugu, baina, egia esanda, EILAS 

sindikatuak nolabaiteko zailtasuna ekarri digu mugimendu nazionalistako 

partaide bezala hartzeko orduan. Izatez, ez du sekula bere burua abertzaletzat 

jotzen, LABek eta ELAk ez bezala; eta, gerora ikusi ahal izango dugunez, 

erakunde honetako zenbait kidek egindako adierazpenak nazionalismoaren 

mugan kokatu beharko lirateke. Horrez gain, Euskal Herriko sindikatuek nazio 

aukerari buruz egindako idazlanik ezagutzen ez dugun arren, gure ustea da 

nazionalista askok ez luketela EILAS sindikatu abertzaletzat joko. Arrazoi 

batek baino gehiagok bultzatu gaitu, ordea, hura mugimendu nazionalistaren 

baitan kokatzera. Lehena, euskal lurraldea zazpi herrialdez osaturik ulertzen 

duela, Hegoaldean bakarrik diharduen arren (baina berdin egiten dute LABek 

eta ELAk). Ez dio sindikatu nazionalista denik, baina bai sindikatu nazionala 

dela. Bigarrena, Euskadiri dagozkion nazio eskubideak onartu eta haren 

autogobernuaren alde borrokatzen duela adierazten duela, eta 

autodeterminazio eskubidea euskal herriak duen eskubide demokratikoaren 

defentsan ari dela gaineratzen du. Hirugarrena, azkenik, erakundearen 

diskurtsoari baino, lotuago dago aztertzen ari garen prozesuan eramandako 

jardunari. Mugimendu nazionalistaren baitako zenbait erakunderi kritika 

zorrotzak etengabe egin badizkio ere, eskola publikoaren eta ikastolaren 

etorkizunaren inguruan gauzatu diren jite abertzaleko ekimen guztietako 

partaide izan da. Hego Euskal Herriko azken urteotako hezkuntza gatazka, 

neurri batean bederen, abertzale eta ez-abertzaleen arteko liskarra izan bada, 

dudarik ez dago EILAS lehenen artean egon dela borroka horretan, egin 

beharreko ñabardura guztiak eginda ere.  

 

 



Euskal nazionalismoa eta hezkuntza publikoa aurrez aurre 457 
 
 
 

Bat datoz hiru erakunde sindikalok autodeterminazio eskubidearen 

erreibindikazioan, eta hirurek ere euskara jotzen dute euskal identitatearen 

osagai nagusitzat. Euskal sindikalgintza indartu nahia adierazten dute, eta lan 

harremanetarako euskal esparrua eraiki eta sustatu beharra azaleratu, nahiz eta 

EILASek estatu mailako kide dituen beste sindikatuekiko harreman onak 

mantentzearen alde ere agertu. Funtsean, beraz, antzekotasun handia somatzen 

da nazio aldarrikapenetan, ez horrela, euskal esparru politikoan diren 

indarrekiko harremanei begira. Bada, ELA mugimendu nazionalistako kide 

sentitzen da, baina edozein alderdi politikotik aske diharduela baiezten du, eta 

baieztapen horretan bat dator EILASekin; LABek, ostera, ENAMeko kide, eta 

zehazkiago, KASeko partaide izatea eta sektore horien helburu orokorrekin bat 

egitea defendatzen zuen aztertzen ari garen denbora tartean. Egintza motari 

dagokionez, beste alde batetik, LABek eta EILASek sindikatu soziopolitikotzat 

dute euren burua; eta, ELAk, aldiz, gainerako biekin erkatuz gero, eztabaida 

politiko zabalak saihesteko joera handiagoa erakutsi du, 90eko hamarkadaren 

azken urteotako bilakaera albo batera utzirik. Ildo horretan, ELA izan da hiru 

erakundeotatik esparru sindikalaren problematikari estuen loturik aritu dena, 

behin eta berriz adierazi baitu haren ardura nagusia irakaskuntzako langileen 

eskubideak defendatzea zela. LAB izan da, ostera, bere jardunean osagai 

politiko markatuenak erakutsi dituena. 

 

Arlo ideologikoari dagokionez, hirurek diote klase sindikatu direla. 

Horrekin adierazi gura da arlo ekonomikoaren harremanak, eta berauetatik 

ondorioztatzen den lan merkatuaren egitura, klase ezberdinen interesetan eta 

berauen arteko aurkamenduan oinarrituak ulertzen dituztela. Hortaz, 

langileriaren aldarrikapen orokorrekin bat egiten dute, zein sektoretako den 

bazter utzirik. Abiapuntu hau komuna izanik ere, aztergai ditugun hiru 

sindikatuok ez dira lerro ideologiko berean kokatzen, eta batzuek ikuskera 

 



458 Euskal nazionalismoa eta hezkuntza publikoa: ikastolen publifikazioa 
 
 
 

                                                

ezkertiarraren eragin argiagoa erakusten dute besteen aldean. Enpleguaren eta 

aberastasunaren birbanaketa da hiruren helmuga orokorra, baina EILAS eta 

LAB gizarte sozialistaren eraikuntzaren alde agertzen dira argi eta garbi. Ildo 

honetatik, Mendebaldeko herrialdeetako pentsakera ezkertiarrek jasotako 

kezka berriak azpimarratzen dituzte, hala nola, sexismoari aurre egiteko 

konpromisoa edota aldarrikapen ekologistekiko begirunea. ELA hurbilago 

agertzen zaigu pentsakera sozialdemokratatik, justizia soziala eta berdintasuna 

oinarrizko balore eragile dituelarik. Aurreko bien -eta bereziki EILASen- 

aldean, askoz azterketa sozioekonomiko landuagoak aurkezten ditu, Ongizate 

Estatuaren defentsarako eta lan merkatuak erakusten dituen ezaugarri 

berrietarako neurri zehatzak eta ustez eragingarriak proposatuz. 

 

Igarri-igarrian dago proposamen landu hauetan ELAk sustatu nahi duen 

praktika sindikal eragingarria, baina hartarako bestelako ziorik badu, eduki 

ere, sindikatuaren ikuskera orokorretik harago doana, ezen hura gehiengodun 

erakunde sindikal bilakatu da Hego Euskal Herrian, eta bereziki indartsu dago 

EAEn. Euskal Autonomia Erkidegoan, 1990ean egin ziren hauteskundeetan, 

adibidez, ELAk ordezkari guztietatik % 37,84a eskuratu zuen, LABek %13,15a 

zuen bitartean. Ezin daiteke alderaketarik egin EILASen emaitzekin, sindikatu 

honek irakaskuntzan baizik ez baitihardu. Ordainez, EILAS 1980tik aurrera 

egin diren hauteskunde sindikaletan zehar sindikatu gehiengodun izan da arlo 

honetan,40 eta bere eragin nagusia eskola publikoan egon da. Izatez, sindikatuen 

ordezkaritzari begiratuz gero, muga argia kausi daiteke irakaskuntzan sare 

publikoan eta ikastola sarea aintzat harturik. Ikastetxe publikoei dagokienez, 

esan bezala, EILASek du gehiengo nabarmena, gainerako sindikatu guztietatik 

alde handiz. Aipatu urteko hauteskundeetan, lau herrialdeak barnehartuta, 

 
40 Kontuan hartzekoa da LAB-Irakaskuntza 1986ra arte ez zela sortu -sindikatuak arloka 
antolatzea erabaki zuelarik-, eta haren kide asko EILASetik etorri zirela, nolabaiteko eszisio 
baten ondoren.  
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botoen %27,5a jaso zuen, LABek %10,8a eta ELAk %9a. Oso bestelakoak izan 

ziren, ordea, ikastolei egokitu zitzaizkien emaitzak. Hala, 302 ordezkari 

sindikalen %50a LABenak izan ziren, %43,4a ELArenak eta %4,3a baino ez zen 

izan aukeraturik EILASeko kide gisa; eta Nafarroan eta Bizkaian, esate 

baterako, ordezkari bat ere ez zuen lortu. Hortaz, sindikatu bakoitzaren eragin 

orokorrak ez du isla zuzenik irakaskuntza arlora erantsiz gero, eta arlo honetan 

ere, guztiz ezberdinak dira ikastolari eta eskola publikoari dagozkion emaitzak. 

Horrez gain, diferentziak ere beha daitezke lurraldeka, nazionalismoaren 

eraginari jarraiki, nafar herrialdean agertzen baitira ahulen sindikatu 

nazionalistok. Dena den, EILASek eskola publikoan eta LABek ikastolan, 

lurralde ordezkaritza orekatuagoa dutela esan liteke ELAren aldean, zeinak ez 

baitu ia presentziarik Nafarroako irakaskuntza sisteman.  

 

Hauteskundeetako emaitzak albo batera utzirik, hiru sindikatu 

abertzaleen artean diferentziarik egon badagoela ikus daiteke, baina dudaezina 

da apur bat lausoago agertzen direla alderdi politikoekin erkatuz gero. Hain 

zuzen ere, batasun sindikala izan ohi da erakundeon diskurtsoaren osagai 

inportante bat, nahiz eta denek modu berean ulertu ez. Nolanahi ere, esan 

bezala, jardun komuna eramateko prestutasuna adierazten dute sarritan, 

alderdi nazionalisten kasuan gertatzen ez dena. Horrekin ez da esan gura 

gerora aztertuko dugun hezkuntza auziaren inguruan jarrera bera defendatu 

zutenik, zenbaitetan batera agertu ziren arren, diskurtso eta praktika 

ezberdinak garatu zituzten eta. Horretan sakontzeko aukera edukiko dugu, 

baina momentuz zera aurreikus daiteke: ELAren jarduna arazo sindikalei 

emandako lehentasunak ezaugarritu duela; EILASena, alde ideologikoak; eta 

LABena, azkenik, ENAMen planteamendu politikoekiko atxikimenduak. Dena 

dela, gogorazi behar da eskola publikoaren eta ikastolaren joan-etorrian 

sindikatuek izan duten eragina ez dela izan alderdi politikoena bezain 

 



460 Euskal nazionalismoa eta hezkuntza publikoa: ikastolen publifikazioa 
 
 
 

erabatekoa, ez baitute eduki, haien aldean, erabakitzeko ahalmenik. Ikastolen 

Elkarteak ere botere handiagoa eduki du sindikatuek baino: ikastolen 

publifikazioaren auzian, adibidez, azken erabakia gurasoen esku egon zen 

nagusiki. Alabaina, iritzi publikoaren eragile inportante izan dira eta, horrez 

gain, hezkuntza sistemako langileriarengan eragin zuzena eduki duten 

neurrian, sindikatuen diskurtsoa ez da, inola ere, hutsala izan. Nabarmen 

frogatu ahal izan da hau, zenbait erakundek, eta administrazioak berak, oso 

kontuan eduki dutelarik sindikatuek esanikakoa, zeren hezkuntzaren auzia ez 

da izan indar harremanen kontu hutsa, eta talde guztiak saiatu dira euren 

proposamenetarako gizarte legitimazioa eskuratzen.  

 

Hortaz, alderdiek, sindikatuek eta mugimendu nazionalistako gogaideek 

osatutako halamoduzko iritzi taldeek jardun dute 1978tik 1993ra bitarteko urte 

hauetan Hego Euskal Herriko hezkuntza sistemaren norabidea zehaztu guran, 

baina saio honetan muga argi batekin egin dute topo. Hain zuzen ere, Araba, 

Bizkaia eta Gipuzkoa barnehartu zituen eraketa aurreautonomikoak 

Hegoaldeko herrialdeen artean ezarritako banaketa administratiboak hasiera 

eman zion ondorengo urteetan gauzatuko zen Nafarroako Foru Erkidegoko eta 

Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza sistema bien garapen ezberdinari. 

Ordutik aurrera, administrazio bien menpeko eskola publikoak eta ikastolak 

ibilbide diferentea erakutsi dute, besteak beste, euren egoera zehaztuz joan den 

hezkuntza legeriaren bitartez.  

 

Esanik utzi dugu, dagoeneko, arreta EAEn gertatutakoan ipiniko dugula, 

lurralde horretako hezkuntza sistemaren bilakaerak eta nazionalismoaren 

nagusitasun sozial eta politikoak eragin baitute abertzaleen hezkuntza 

publikoari buruzko diskurtsoen dibertsifikazioa eta, ondorioz, jarrera 

kontrajarriak agertu izana eskola publikoari eta ikastolari begira. 1979tik 
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1993ko Euskal Eskola Publikoaren Legea ebatzi arteko hamalau urteko prozesu 

honetan sakondu aurretik, begira diezaiegun, laburki, urte horietako 

Nafarroako hezkuntza sistemak jaso duen bilakaerari eta euskal 

nazionalismoaren jardunari. 
 
 
4.3.2.- Nafarroako hezkuntza sistema eta euskara: nazionalismoaren 
 nolabaiteko batasuna 

 

80 eta 90eko hamarkadetan zehar, Euskal Autonomia Erkidegoko zein 

Nafarroako Foru Erkidegoko hezkuntza sistemaren garapena gobernu 

zentralak ebatzitako hezkuntza legeriaren menpe gauzatu da, bereziki 

Nafarroari dagokionez. Lege nagusiak 1985eko LODE (Hezkuntza Eskubidea 

Antolatzeko Lege Organikoa) eta 1990eko LOGSE (Hezkuntza Sistemaren 

Antolamendu Orokorrerako Lege Organikoa) izan dira, PSOEk bultzatuak 

biak. LODEk Espainiaren hizkuntza eta kultura ugaritasunarekiko begirunean 

hezi beharra ezarri zuen, eta autonomia estatutuetan hezkuntza eskumenak 

onarturik zituzten erkidego autonomoei ahalmena eman zien legearen edukiak 

gara zitzaten. Gobernu zentralari egokitu zitzaizkion, alta, titulu akademikoak 

ematea eta homologatzea, Ikuskaritza Gorena, eta estatu osoko irakaskuntzaren 

oinarrizko edukiak ezartzea. Ikusmolde hori bete-betean errepikatu zen 

LOGSEren baitan, baina, aurrekoan ez bezala, zehaztuago agertu ziren 

iraskaskuntzaren hizkuntza helburuak, gaztelania eta autonomia erkidego 

bakoitzeko hizkuntza ofizialak maila berean jarriz.41  

Nafarroari dagokionez, 1990era arte ez zituen erdietsi hango gobernuak 

hezkuntza arloa arautzeko eskumen guztiak, baina bertako foru erregimenak 

 
41 Zer esanik ez, talde abertzaleek etengabe egotzi diete aipatu legeoi ikuspegi zentralista 
sostengatzea, zenbaitetan ere lege berri hauen alde onuragarriak onartu izan diren arren. Ikus, 
adibidez, Gurrutxaga/Letamendia 1983, LODE legearen aurreproiektuaren goraipamena eta 
aldi berean kritika eginez.  
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nolabaiteko gaitasuna ahalbidetzen zion aurrekontuak bideratzeko orduan, eta 

horrek hezkuntza politika berezia burutzeko aukera ematen zion. Zenbait 

arlotan nabaria izan da nafar administrazioaren hezkuntza ekimena, baina 

euskara edota euskarazko irakaskuntzaren inguruan eman dituen pausoak 

zinez uzkurrak izan dira. Gobernu zentralak ebatzitako elebitasunaren gaineko 

dekretu eta aginduen arabera joan da garatuz, eta 80ko hamarkadaren 

hasierara arte, gehienbat, ikastolen eta gaueskolen finantzazio politika ahul 

batera mugatu zela esan liteke. Horrez gain, sare publikoan zenbait euskarazko 

adar eta euskarazko eskolak ematen hasi ziren 1979tik aurrera, baina urriak 

izateaz gain, hamaika arazoz josirik garatu ziren (ik. Zabaleta 1986: 28 eta hur.). 

1980ko hamarkadaren erdialdera arte ezin esan daiteke euskara edota 

euskarazko irakaskuntzak zekarten problematika zabalari aurre egin 

zitzaionik, eta ordutik aurrera, nafar administrazioak hezkuntza sistemari 

begira gauzatu duen hizkuntza politikak erakunde abertzaleen eta 

euskarazaleen etengabeko deskontentua eta gaitzespena jaso ditu.  

 

1988ko Maiatzean ebatzitako foru dekretu batek hiru hizkuntza eredu 

ezarri zituen ikastetxe publikoetan zein pribatuetan, euskararen eta euskarazko 

irakaskuntzari zegokionez. A ereduan, gaztelaniaz garatzen da irakaskuntza, 

eta euskara irakasgai gisa irakasten da; D ereduan, irakaskuntza euskaraz 

garatzen da, eta gaztelania irakasgai bezala geratzen da; B ereduak, azkenik, 

euskarazko irakaskuntza ezartzen du, baina gaztelania derrigorrezkoa da 

zenbait arlotan. EAEko irakaskuntza sisteman dauden hizkuntza ereduekiko 

antzekotasun handia dagoela pentsa litekeen arren, 1986ko Euskararen Foru 

Legeak zeharo baldintzatu zuen aipatu araua. Gorago esan bezala, lege hark 

nafar lurraldea hizkuntza eremu ezberdinetan sailkatu zuen, eta banaketa hari 

jarraiki, euskarak irakaskuntzan eduki zezakeen lekua ere arautu zen. Hala, 

eremu euskaldunean hautazkoa da irakaskuntzaren hizkuntza, eta 
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derrigorrezko ezartzen du euskarazko irakaskuntza jaso duen ikaslea, 

oinarrizko eskolatzea amaituta, gaztelaniaz zein euskaraz trebaturik egotea. 

Eremu mistoan, ordea, ez da argiro azaltzen hizkuntza hauturik egin 

daitekeenik; bai, ordea, euskara arian-arian irakaskuntzan hedatu beharra eta, 

halaxe eskatuz gero, euskarazko lerroak zabaltzea irakaskuntza mota hori 

eskatzen dutenentzako. Honekin batera, hautazkoa da euskararen 

irakaskuntza. Eremu erdaldunerako, aldiz, aipatu ere ez da egiten euskarazko 

irakaskuntza garatzeko aukerarik, eta horrek esan nahi du irakaskuntza horrek 

ez daukala babes ofizialik. Euskara irakastea baizik ez da aurreikusten, betiere 

eskariaren arabera, eta, gainera, dirulaguntza osoa ala partziala eduki 

dezakeela adieraziz. Hortaz, EAEn ez bezala, nafar ume askok ez dute 

euskararen ezta euskarazko inolako irakaskuntzarik ere jasotzen. G ereduan 

daude, beraz, eta oraindik ere eredu hau da nagusi. Ikus ditzagun zenbait datu 

arazo horren inguruan.  

 

1988tik 1993ra arte haziz joan da euskarazko irakaskuntzan -hots, B eta D 

ereduetan- matrikulatutako ikasleen kopurua.42 Hazkuntza geldoa izan da, hala 

ere. Adibidez, 1988/89 ikasturtean -alegia, aipatu foru dekretua indarrean jarri 

zenean-, sare guztiak barneharturik, euskaraz ikasten zuen eskolaurreko haur 

kopurua ikasleriaren %19,75a zen, eta 1992/93an, portzentaia hori %22,22ra 

igoa zen. Urte horietako euskarazko irakaskuntzaren hedapena eremu 

euskalduneko eskola publikoari dagokio bereziki, ikastolek ez baitute 

hazkunde nabarmenik jaso, beherago ikusiko dugunez.  

 

 
42 Izatez, euskarazko irakaskuntza D ereduan baino ez dela gauzatu esan liteke. Nafarroako 
euskarazko irakaskuntzaren bilakaerarako honako hauek erabili ditugu: Naya/ Etxague/ 
Lukas 1995: 248 eta hur.; STEE-EILAS 1990: 34 eta hur.; Etxebarria Arostegui 1995: 454-455; eta 
Nafarroako Gobernuak 1996/97 ikasturtean argitara eman zituen hezkuntza sistemari buruzko 
datuak. 
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Hain zuzen ere, euskarazko eskaintza publikoa eremu euskaldunean dago 

ondo finkaturik, udalerri guztietako eskola publikoetan baitago euskarazko 

lerrorik, eta zenbaitetan lerro bakarra ere baita. Hortaz, euskarazko 

irakaskuntzaren hazkundea geldoa izanik ere, ikastolaren euskarazko 

eskaintzarekin parekatzera heltzen ari da, batez ere ikastola gutxitan ezarri ahal 

izan direlako maila ertaineko ikasketak. 1992/93 ikasturtean, adibidez, sare 

publikoak biltzen zuen irakasmaila guztietan euskaraz ikasten zuten nafar 

haurren %39a, eta 1996/97an, portzentaia hau %50era heldu zen. Hortik ezin 

daiteke inola ere ondorioztatu nafar eskola publiko euskalduna osasuntsu 

dagoenik, ezen aipatu 1996/97 ikasturteko datuen arabera, irakasmaila guztiak 

barneharturik, sare publikoko ikasleen %67ak ez zuen ez euskararik ezta 

euskarazko irakaskuntzarik ere jasotzen.  

 

Urtez urte gehituz joan dira sare publikoko ikasleen gurasoen 

eskakizunak euskarazko irakaskuntzaren inguruan, eta neurri berean hazi dira 

erakunde abertzaleek nafar administrazioari arlo honetan egindako kritikak. 

Nafar administrazioaren jarduna utzikeriak eta plangintzarik ezak 

ezaugarritzen dutela nabarmentzen dute, besteak beste, eskola publikoaren 

euskalduntzeari ekiteko ez baitu beharrezko baliabiderik eskaintzen. Kasurik 

onenean, gurasoek eginiko eskakizunei gaizki eta ahalik eta beranduen 

erantzuten diela adierazten dute. Baina, normalean, euskarazko irakaskuntza 

publikoaren benetako garapenari hamaika traba jartzen diola salatzen dute; 

adibidez, maila ertainetako ikasketetan, eskaintza murritzagoa eskainiz 

euskaraz gaztelaniaz baino, edota D ereduko ikasgelak bikoizteari ezetza 

emanez, era horretara, ikaslea jatorriz dagokion auzotik kanpo ikastera 

behartuz. Eskola publikoa euskalduntzeko borondaterik erakusten ez duelarik, 

berez euskarazko irakaskuntzarako murriztaile den legeria ahal den neurrian 

baliatu beharrean, haren kontra egiteko erabiltzen duela diote; eta, zer esanik 
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ez, kritikak itzel areagotzen dira eremu erdalduneko sare publikoan euskararen 

presentzia dela eta, hutsaren hurrengoa baita.43 

 

Urte askotan zehar, euskaraz jardun duten ikastetxe bakarrak izan dira 

ikastolak, eta gaur egun, hiru hizkuntza eremuetan hedaturik daudenez gero, 

ikastolen gain dago eremu mistoko eta, batez ere, eremu erdalduneko 

euskarazko irakaskuntzaren zama. Ikastola eta ikasle kopuruari begira, 70 eta 

80ko hamarkadetan zehar hazkuntza esanguratsua erakutsi dute: 69/70 

ikasturtean, adibidez, 4 ikastola eta 348 ikasle zeuden; baina, hamar urte 

geroago, 79/80 ikasturtean, 42 ikastetxe eta 4.909 ikasle zeuden; eta 1986etik 

1996/97ra bitarte, ikasle kopurua ia antzetsu mantendu da: alegia, 4.600 

inguru; baina kontuan hartu behar da, tartean, jaiotze tasaren beherakada 

eskerga jazo dela. Hala, 1996/97 ikasturtean, ikastolek eskolatutako nafar 

haurren %6a ingurukoa, eta euskaraz eskolatutakoen erdia biltzen zuten. 

Ikastola kopuruari begira, ostera, jeitsiera nabarmena egon da.44  

Desagertu diren gehienak eremu euskaldun eta mistoetako herri 

txikietako ikastolak izan dira, maiz eskolaurreko gela bakarreko edo biko 

ikastetxe izaki, ezinezkoa izan baitzaie aurrera egitea. Guztietan arazo 

ekonomikoak izan dira eragile nagusia, baina, zenbaitetan ere, euskarazko 

irakaskuntza ikastola txiki horietatik kanpo jarraitzeko zailtasunak eragin du 

 
43 Legeriaren erabilera murriztaile horren adibide argia Irunberrin gertatutakoa izan zen. 
Hango ikastolako gurasoek, ikastola bideraezina zela ikusirik, eskola publikoan D ereduko 
lerroa zabaltzea eskatu zuten, ikastolako ikasleak bertaratu ahal izateko. Eskakizuna 
Gobernuko Parlamentuan Herri Batasunako parlamentarioak biltzen dituen Ezker Abertzalea 
taldeak bideratu zuen, baina ezezko biribila jaso zuen UPN eta PSN alderdien aldetik, 
argudiatu zutelarik Irunberri zona erdaldunean zegoela, eta, beraz, ezin zitekeela D eredurik 
sortu bertako eskola publikoan. Eskaera babestu zuten taldeek argudiatu zuten legeak ez duela 
debekatzen zona erdaldunean euskarazko irakaskuntzarik ezartzea, baina alferrikakoak izan 
ziren haien protestak. Eskariaren testua 1997ko Ekainaren 23ko Nafarroako Aldizkari 
Ofizialean kontsulta daiteke.  
44 Bada, 1980an 42 ikastetxe zeuden, esan bezala, eta 1990/91n 24ra heltzen zen ikastolen 
kopurua. Aldiz, 1997/98 ikasturtean, Nafarroako Ikastolen Elkarteak adierazitakoaren arabera, 
17 ikastola baino ez daude erakunde honen baitan. Horiei udal ikastola banaka batzuk gehitu 
beharko litzaizkieke.  
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euren desagerpena. Prozesu hau, dena dela, aldi bitan gertatu da. 80ko 

hamarkadaren hasierako urteetan, Nafarroako Ikastolen Federazioaren eta 

lurralde honetako Hezkuntza Sailaren arteko negoziazioen ondorioz, ikastola 

horietako ikasleak tokian tokiko eskola publikoetako D eredura iragan ziren. 

Batzuetan ere, gurasoek, ikastolako ikasle ohien euskarazko irakaskuntzaren 

jarraipena bermatzeko, euskarazko lerroa bultzatu zuten eskola publikoan. 

Hortaz, ikastola txiki horien bideragarritasunik ez nabariak eta euren 

desagerpena akordio baten emaitza izanak azal lezakete prozesu horrek istilu 

handirik sortu ez izana, edo bestela esanda, eztabaida sozial edota politiko 

zabalagoetan islarik eduki ez izana.45  

 

Ikastola kopuruaren jeitsieraren bigarren faseak 1985ean du jatorria, noiz 

nafar gobernua, PSNk kontrolatua, Espainiako Hezkuntza Ministerioa eta 

Nafarroako Ikastolen Federazioa harremanetan jarri baitziren ikastolen egoera 

juridikoa normalizatzeko helburuz. Nafar gobernuaren proposamenaren funtsa 

ikastola txikiak desagertaraztea zen, eremu euskalduneko hamabost eskola 

publikoko D ereduarekin bateginik, eta eremu erdalduneko sei ikastola eskola 

publikoan integratzea, euskara irakasgai bezala bermatuko zitzaien 

konpromisoarekin. Horrez gain, hiru ikastola handi -alegia, bideragarri zirenak- 

eskola publikoarekin bategitea hobesten zen, tokian tokiko euskarazko 

irakaskuntzaren legeriaren esanetara egokituz. Gainerakoek, azkenik, ikastetxe 

pribatu kontzertatu gisa aritu behar zuten.46 Zail egiten zaigu taxuz neurtzea 

prozesu honen emaitzak, azalpen kontraesankorrak aurkitu baititugu,47 baina, 

 
45 Egia esanda, ezinezkoa izan zaigu ikastola txiki horien iraganbidearen gaineko inolako 
idazkirik aurkitu, eta hemen azaldutakoa, beraz, zenbait erakundek emandako ahozko 
informazioan oinarriturik dago. 
46 Documento base para el desarrollo de las conversaciones entre el departamento de Educacion y 
Cultura del Gobierno de Navarra, MEC y Federación de Ikastolas izeneko txosten honen edukiaren 
testua azaleratzen du Herri Batasunak (1988b: 19-20).  
47 Azalpen kontrajarriak aurkitu ditugula diogu, adibidez, EILASek kaleratutako Ikastolas. 
Situación actual izeneko dokumentu batean, datarik azaltzen ez duenak, Nafarroako Ikastolen 
Federazioak administrazioaren proposamen honi ezetza eman ziola adierazten duen bitartean, 
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badirudi nolabaiteko akordioak eskuratu zirela, nondik ondorioztatu baitzen 

lehenago aipatutako ikastola kopuruaren jeitsiera. Sare publikora bildu ziren 

edota, besterik gabe, ikastola gisa desagertu ziren ikastetxe horien gaineko 

auziak ekarri zituen ika-mika gehienen iturria irakasleen lan estatusa izan zen, 

eta administrazioaren eta sindikatuen arteko gatazka eragin zuen.48 

 

Besterik gertatu zen, gertatu ere, ikastola bezala jarraitu zutenekin. Eskola 

publikoari buruz esaten genuen ildo beretik, gaur egungo ikastolek bermatzen 

duten euskarazko irakaskuntzak nafar lurraldearen hizkuntza banaketak 

baldintzatzen du. Hala, eremu euskaldun eta mistoetako egungo ikastolak 

ikastetxe kontzertatu gisa aritzen dira, irakaskuntza pribatuari dagokion 

finantzazio mota berberekin. Baina eremu erdalduneko ikastolen jarduna zinez 

malkartsua da, halako moldez non beraietako batzuk, dagozkion baldintzak 

betetzen dituzten arren, legeztatu gabe baitaude oraindik ere, eta egoera 

atipiko samarrean aurkitzen baitira. Izatez, Euskararen Foru Legea dela eta, 

nafar administrazioa ez dago behartuta ikastetxe horiek diruz hornitzera, eta 

laguntza administratiborik gabe jardun zuten 1990era arte, noiz Nafarroako 

Parlamentuak -Hizkuntza Politika Zuzendaritzaren bidez- urtero eremu 

erdalduneko ikastolei dirulaguntza bideratzea onartu baitzuen, sare pribatuko 

gainerako ikastetxeekin erabiltzen ziren modulo berberak erantsiz, horrela. 

 
I. Etxezarreta (Ikastolen Elkarteko kidea) eta A. Izagirre (HBko kidea) kexu agertzen baitira 
Nafarroako Ikastolen Federazioak auzi honen inguruan eramandako jardunaz, besteak beste, 
Leitzako ikastolari begira -handia izanik ere, alegia, bideragarria- haren desagerpena ere adostu 
zuen eta, Ikastolen Elkartearen erreparoekin eta HBren gaitzespenarekin. Ikus honetaz Larrun 
1985: 16-17. 
48 Hauxe izan da, bestenaz ere, Iruñeako Udal Ikastolaren ibilbide istilutsuaren bereizgarri bat. 
Bada, ikastola gehien-gehienak Nafarroako Ikastolen Federazioan integraturik aritu dira, 
hasiera-hasieratik, alegia, 1974ean sortu zenetik, baina ikastola honek Iruñeako udalak 
kudeaturik jardun du 1993ra arte, noiz Nafarroako Hezkuntza Sailaren menpe geratu baitzen. 
1994/95 ikasturtean, mila eta bostehun ikasle barnehartzen zituen, eta nafar lurraldean 
euskaraz irakasten zuen ikastetxe publiko handiena zen. Haren garrantzia handiagoa da, 
aintzat hartzen badugu Iruñea eremu mistoan kokatua dagoela. Baina ikastola hau, 
administrazioaren ardurapean diharduen neurrian eta haren etorkizunaz barne eztabaida 
handiak garatu direla jakitun izanda ere, sare publikoaz aipatu ditugun oztopoek 
ezaugarritzen dute oinarri-oinarrian. 
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Nafarroako Gobernuak, horrenbestez, eta zeharka bada ere, eremu 

erdalduneko ikastolentzako laguntzak bideratzen ditu, baina ezin esan daiteke 

plangintza eraginkor eta zehatzik egin duenik, alderantziz baizik. Direlako 

moduloak urtez urte negoziatu beharraz gain, administrazioak legeriaren 

irakurketa murriztaileari eusten dio hamaika oztopo jartzeko.49 

 

Hortaz, eragozpenez beterik agertzen zaigu euskarazko irakaskuntza 

nafar lurraldean, bai eskola publikoari eta baita ikastolari begira ere. Lehenari 

dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoko abertzale guztientzat bertako 

irakaskuntza sisteman gauza asko -eta batzuetan, errotik- aldatu beharra 

badago ere, erakunde askoren baitan nabarmena da lortutako aurrerapenari 

begirako baikortasuna. Ez da horrela gertatzen, noski, Nafarroako eskola 

publikoan euskarak jasotzen duen trataerari buruz agertarazten diren 

diskurtsoetan, ezkortasuna igarri-igarrian baitago.50 Hain zuzen ere, baiez 

litekeena da lurralde honetako euskal nazionalisten adostasuna erabatekoa dela 

auzi horiei begira, hots, eskola publikoan euskarak daukan sarbide murritzari 

eta nafar lurraldearen hizkuntza eremu banaketari begira. Logikoki, 

gutxieneko adostasun horrek ez ditu ezabatzen hezkuntza publikoari buruz, 

oro har, erakunde bakoitzak iragartzen dituen diskurtsoen arteko 

 
49 Berriro ekarri behar dugu hona Irunberriko ikastolaren kasua. Gorago aipatu dugunez, 
hango eskola publikoan D ereduko lerroaren zabalpena eragotzia izan eta gero, hurrengo 
ikasturtean, hots, 1997/98an, herriko hamalau haurretatik hamabi ikastolako eskolaurrean 
aurrematrikulatuta zeuden. Egoera bitxi hura zela eta, ikastolak eskola publikoko gelak 
erabiltzeko baimena eskatu zion nafar administrazioari, baina honek ukatu egin zion ikastetxe 
pribatua zela argudiatuz. Horrenbestez, Euskararen Legea ikastetxe publiko bilakatzea 
oztopatzeko erabili zen, eta ikastetxe pribatua zela argudiatu zen geroago administrazioaren 
menpeko baliabideen erabilpenari uko egiteko. Ez zen hor bukatu, alta, herri honetako 
ikastolaren egoera paradoxikoa, zeren 1998ko Ekainean beste ekimen bat bultzatu zen 
Nafarroako Parlamentuan Irunberri eremu mistoan sartzeko asmoz, aipatu irakaskuntza 
arazoei konponbidea topatu guran. Berriro ere UPN eta PSN alderdien ezetza jaso zuen 
proposamenak, argudiatu zutelarik Euskararen Legeak aldaketarik beharko balu, orokorra 
izan beharko lukeela eta ez kasuan kasuko problematikan oinarriturik.  
50 Euskarazko irakaskuntzaren bilakaeraren abiadura aintzat hartuta, dio, esate baterako, 
EILAS sindikatuak, berrehun urte beharko dira nafar hezkuntza sistema euskalduntzeko 
(STEE-EILAS 1990: 35).  
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ezberdintasunak. Talde abertzaleen hezkuntza diskurtso orokor horietan 

sakontzeko aukera edukiko dugu beherago, EAEko ikastolen publifikazioaren 

inguruko gatazkaren testuinguruan; baina, momentuz, azpimarra dezagun 

eskola publikoari begira nafar administrazioaren jardunarekiko desadostasuna 

nazionalismoaren adostasunerako abiapuntu bilakatzen dela. 

 

Euskarak irakaskuntza publikoan duen egoera tamalgarria eta nafar 

lurraldearen hizkuntza banaketa gutxieneko akordioaren elementuak direla 

esan dugu. Lurraldearen hizkuntza banaketak nazionalismoaren baitako 

adostasunerako beste zio bat eskaintzen du, oraingoan ikastolari begira, ezen 

nafar ikastolaren garapen nekezak harekiko elkartasun sentimendu indartsua 

ahalbidetu du, Nafarroako Ikastolen Federazioak ustez eramandako jarrera 

pribatuzalea argi eta garbi salatzen dutenen aldetik ere.51 Esan gabe doa 

elkartasuna areagotu egiten dela eremu erdalduneko ikastolen kasuan. Nafar 

nazionalismoan ez ezik, Hegoaldeko erakunde abertzale edota euskarazale 

guztietan begibistakoa da ikastola hauekiko begirunea. Deigarria da, honen 

harira, EAEko eskola publikoaren aldeko mezu gardena plazaratzen duten 

zenbait kolektibo behartuta sentitzen direla Nafarroako ikastolen alde jartzera, 

nola edo hala, Nafarroako egoera ezberdina dela adieraziz.  

 

Nola edo hala egiten dela diogu, nekez aurkitzen baita lurralde biei 

begirako jarrera diferente hau justifikatzeko adierazpen espliziturik. Gauza 

jakina da, ordea, erakunde abertzaleek indar handiko deiak egiten dizkietela 

euren militanteei Nafarroako eremu erdalduneko ikastolen aldeko 

mobilizazioetan parte har dezaten. Hartara, mundu abertzale eta 

euskarazalearen baitan, oro har, guztiz uste hedatua da Nafarroako ikastola -

 
51 Ikus, adibidez, Patxi Artze Nafarroako Hiruerri ikastolako kideak esandakoa: nafar ikastolak 
frankismoaren garaian bezalatsu daude (ik. Larrun 1985: 42-44). 
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diogun berriro, bereziki eremu erdaldunekoa- bestelakoa dela EAEkoarekin 

erkaturik, hari esker lortzen ari baita euskararen berreskurapena zenbait nafar 

ingurunetan; eta abertzaleen sustapenik gabe, ikastolak ezinezko duela 

bizirautea. Adibide bezala honako hau har daiteke. Segituan ikusiko dugunez, 

EILAS sindikatua da EAEn ikastola sare publikora biltzearen alde gartsuen 

aritu dena, eta Ikastolen Elkarteak ikastolak sustatzeko eratzen dituen 

jaiegunak kritikatu ere egin ditu inoiz. Sindikatu honen esanetan, jaiegunok 

euskararen alde egiten direla dio Ikastolen Elkarteak, baina irakaskuntza 

pribatua defendatzea dute sakon-sakoneko zio. Alabaina, Nafarroan eratzen 

den jaiegun horren kontra -Nafarroa oinez izenekoa- ez da inoiz publikoki 

azaldu; are gehiago, ikastolaren aldeko jaiegun hori eremu erdaldunean egin 

delarik, ikastola sareak euskararen alde betetzen duen zeregina onartu du, eta 

nozitzen duen finantzazio arazo larria salatu.52 

 

Euskara eta hezkuntza publikoari buruz genioenaren ildo beretik, nafar 

eremu erdalduneko ikastolarekiko atxikimenduak ez du esan gura 

nazionalismoaren barruan jarrera beretsuak mantentzen direnik ikastolari 

begira. Hezkuntza publikora biltzea, sare bereizi bezala geratzea edota 

munizipalizazio bidea hartzea dira, besteak beste, hobesten diren jokaerak, 

EAEn gertatu den bezalatsu, segituan ikusiko dugunez. Euskal erakunde 

nazionalistek ikastolari buruz iragartzen dituzten diskurtsoetako elementu 

nagusiak, hortaz, berberak dira lau herrialdeetako hezkuntzaz ari direlarik; 

baina, hala eta guztiz ere, eta oraindik, balizko desadostasunak ez dira iritsi 

EAEn egon diren aurkamendu mailara. Horrela ez izateko zioen artean, 

 
52 Horixe da sindikatu honek kaleratutako orri baten edukietako bat, Euskararen alde 'Lan ta lan 
Auzolan' izenburuarekin, 1997ko Nafarroa Oinezen lemarekin bat eginez. Ildo antzetsutik doaz, 
esate baterako, beste sindikatukide batzuen adierazpenak, eremu euskalduneko ikastola eta 
eskola publiko euskaldunaren bikoiztasunari uko egiten dioten arren, eremu erdalduneko 
ikastola etorkizuneko eskola publiko euskalduna izan daitekeela diotenak. Ikus Sainz de 
Murueta / Garbayo 1993. 

 



Euskal nazionalismoa eta hezkuntza publikoa aurrez aurre 471 
 
 
 
aipagarri deritzogu hurrengo honi: nafar administrazioa sekula egon ez denez 

nazionalismoaren eskuetan, diferentziaziorako esparrua ere murritzagoa izan 

da; hau da, nafar eraketa autonomikoak ez du erdietsi zenbait nazionalistaren 

begietara Euskal Autonomia Erkidegokoak lortu duen legitimazio maila. 

Hauxe izan da EAEko nazionalismo moderatua eta arradikalaren arteko 

banaketarako eragile nagusietako bat, baina Nafarroaren kasuan, euskararen 

egoerari begira gertatzen den bezala, erantzukizunak eta eskabideak askoz 

kontzentratuago daude; hots, nazionalismoz besteko alderdi politikoei egozten 

zaizkie, beraien ardurapean baitago eraketa autonomikoaren kudeantza.  

 

Ez dugu gehiago luzatu nahi Nafarroako hezkuntza eta nazionalismoaren 

arteko harremanetara egindako hurbilketa azkar hau, bertako 

nazionalismoaren jardunean sakonduz gero, ondorengo azpiataletan jorratuko 

ditugun gaiak errepikatzera behartuta egongo ginateke eta. Oro har, eta 

Iparraldeko nazionalismoak eskola publikoari eta ikastolari begira 

etorkizunean gara litzakeen jarrerez genioena gogoratuz -paralelismo errezik 

egun gura ez dugun arren-, uste dugu Nafarroako hezkuntza sisteman aukera 

gutxiago egon dela EAEn baino nazionalismoaren baitan diferentziazio sakonik 

argi eta garbi ager dadin. Desadostasunak izkutuago garatu dira, eta 

lehentasun osoa eduki du Nafarroako Foru Erkidegoko administrazioaren 

hizkuntza politikari aurre egiteak. Besterik da, ordea, Euskal Autonomia 

Erkidegoan gertatu dena. 
 
 
4.3.3.- Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza sistemaren bilakaera 

 

Lurralde honetako eskola publikoaren eta ikastolaren garapenak 

bereizgarri bi eduki ditu. Lehena euskara da. Eskola publikoaren bilakaera 

definitzen duen ezaugarri inportanteena euskarak irabazitako eremua da, 
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gutxika-gutxika hezkuntza sare honen eraberritzea ekarri duena. Bigarrena, 

ikastolaren arian ariko normalizazioa da. Lehen aldi batean, ikastola sareak 

eraketa autonomikoaren aurretik zeukan aparteko eskola -nolabaiteko errealitate 

estraofiziala- izatearen kutsua desagertu egin zen, babespen ofizial osoa 

eskuratzen zuen heinean. Bigarren aldian, presio eskerga jasan zuen hezkuntza 

sistemaren antolaketa normalizatuaren parte izan zedin, eta bere burua 

irakaskuntza pribatuan ala publikoan kokatzera beharturik geratu zen.  
 
 
4.3.3.1.- Eskola publikoaren eraberritzea euskararen eskutik 

 

EAEko Autonomia Estatutuaren 16. artikuluak unibertsitatez besteko 

irakaskuntza arautzeko gaitasun osoa eman zion Eusko Jaurlaritzari, 

Konstituzioak gobernu zentralarentzat gorde zituen eskumenak izan ezik. 

Estatutuak adierazitakoari jarraiki, 1981eko Urtarrilean eskuratu zituen 

gobernu autonomikoak hezkuntza arloko eskumenak, eta ordutik aurrera, lege 

mailako hainbat arautegi kaleratu izan dira, Estatutuak berak dioenez, 

hezkuntza sisteman elebitasunaren orokortze etengabeari eusteko asmoz. 

Gobernu autonomikoak, horrela, derrigorrezko eskolatzea amaitu eta gero, 

ikaslearen aldetik hizkuntza ofizial bien ezagutza praktikoa bermatzeko 

neurriak hartuko zituelako konpromisoa azaltzen zen aipatu legearen 17. 

artikuluan. Orduan iragarritako lehen neurri biak ondokoak izan ziren: batetik, 

Unibertsitate Irakasle Eskoletako ikasketa plangintzaren eraberritzea, bertako 

ikasleen hizkuntza bien gaitasuna ziurtatzeko helburuz; eta, bestetik, 

hezkuntza sistemako irakasleak euskalduntzeko bitartekoak ezartzea.  

 

Oinarrizko mailetako euskarazko eta euskararen irakaskuntza 1983an 

arautu zen. Euskara eta gaztelania derrigorrezko irakasgai ezarri ziren 

unibertsitatez besteko hezkuntza maila guztietan, eta irakaskuntza elebiduna 
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A, B eta D ereduen arabera sailkatu zen. Laburbildurik, hauexek dira hizkuntza 

ereduon ezaugarri nagusiak: A ereduan, euskara irakasgai gisa agertzen da, eta 

jatorriz erdaldun den ikaslea giro euskaldunean jarduteko gutxieneko 

gaitasunaz hornitzea du jomuga. B ereduan irakaskuntza euskaraz eta 

gaztelaniaz helarazten da. Ikasle erdaldunak euskaraz berba egiteko eta 

etorkizunean ikasketak euskaraz burutzeko ahalmena erdiestea du helburu. D 

ereduan, azkenik, irakaskuntzaren hizkuntza nagusia euskara da eta, 

aurrekoak ez bezala, familia euskalduneko haurrekin garatzeko pentsaturik 

zegoen hasiera batean. Jatorrizko hizkuntza indartzea eta euskara eskola 

hizkuntza bilakatzea dira, besteak beste, haren helmuga. Ereduon garapena 

arian-arian gauzatu behar zenez, X eredu bat aurreikusi zen, gaztelania 

hutsezkoa, etorkizunean desagertuz joateko pentsatua.  

 

Deigarria izan da, izan ere, hizkuntza ereduok sare publikoaren 

oinarrizko irakasmailetan jaso duten bilakaera. X ereduari dagokionez, 1982/83 

ikasturtean, ikastetxe publikoetako ikasleen %30,1a hartzen zuen, baina, 

1990/91tik aurrera, ez da egon ikaslerik eredu horretan matrikulaturik. A 

ereduari dagokionez, ikasleen %56,8a biltzen zuen 1982/83an, eta hamar urte 

iraganik, hots, 1992/93 ikasturtean, portzentaia hau %43,2koa zen. Ondorioz, B 

eta D ereduetan ere aldaketa nabarmena somatu da: 1982/83 ikasturtean 

ikasleen %12,8a biltzen zuten eredu bi hauek, eta 1992/93an, aldiz, %56,7a 

zegoen beraietan matrikulaturik. Azken datu hau are esanguratsuagoa da 

kontuan hartzen baldin badugu D eredua bereziki eskolaurrean hazi dela urtez 

urte, eta horrek iragartzen digu, denbora pasatu ahala, horixe izan daitekeela 

eredu nagusia. Ikus dezagun adibide bat. 1985/86 ikasturtetik 1989/90era 

bitarte, eskolaurreko B ereduak %40,6tik %47,1era igo zuen; D ereduak, ostera, 
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%13,2tik %24,3ra igo zuen. OHOn, bestalde, B eredua %14,1etik %29,1era 

iragan zen, eta D eredua %7,4tik %12,1era. 53 

 

Eskola publikoan euskarazko irakaskuntza abian jarri zelarik, 

administrazio autonomikoak eduki zituen arazo larrienetako bat irakasle 

euskaldun gabezia izan zen. Zenbait maisu-maistrak euren kabuz ekin zioten 

hizkuntza gaitasun egokia lortzeari; beste batzuk Unibertsitate Eskoletan 

euskarazko ikasketak buruturik bertaratu ziren; baina gehienak administrazio 

autonomikoak irakaslegoa euskalduntzeko ezarritako plangintzaren bidez 

euskaldundu dira. Inportanteena Irale izenekoa izan da, zeinak hezkuntza 

sistema osoko -eta batik bat sare publikoko- irakasleak euskalduntze edota 

alfabetatzea baitzeukan helburu. 1985etik 1990era bitarte, esate baterako, 

hamazazpi mila irakasle baino gehiagok hartu zuten parte plan hartan, batzuek 

lanegun osoz, besteek lanegun erdian, beste batzuek uda partean, eta abar. Eta 

gehien-gehienak, esan bezala, ikastetxe publikoetakoak, irakasmaila 

ertainetakoak barne. Arlo honetan ere emaitzak ez dira makalak izan. 

Oinarrizko irakaskuntzari dagokionez, aipatu 1983an, adibidez, nola edo 

halako irakasle euskaldunen portzentaia %22koa zen. Ordutik aurrera, EGA 

(Euskara Gaitasun Agiria) jarri zen euskara edota euskaraz irakasteko 

baldintza bezala, eta, ondorioz, euskalduntzen edota alfabetatzen zebiltzaten 

irakasle askok aipatu agiria eskuratzea hartu zuten helburutzat. Urte bi 

geroago -hots, 1985ean-, eskola publikoetako irakasleen %28,2a EGAdun zen; 

1988an, kopurua %36,6koa zen, eta 1990ean, %41,81era heldu zen. Aldaketa 

 
53 Eskola publikoetako euskarari buruzko datuak aurkeztean, 1982/83 ikasturtea hartu dugu 
abiapuntutzat, alegia, Euskararen Erabilpenerako Arauzkotzeko Legearen ebazpenaren 
ostekoa, baina aurretik ere, 1979/80 ikasturtez geroztik, alegia, euskara eta euskarazko 
irakaskuntzarako urrats apalak ematen hasi ziren, gobernu zentralak kaleratutako Elebitasun 
Dekretuari jarraiki. Kontuan hartu behar da, halaber, aurkezten ari garen datu apur hauek 
90eko hamarkadaren lehen urteak baino ez dituztela barnehartzen Euskal Eskola Publikoaren 
Legea ebatzi zen urtea baitugu azterketa honen muga kronologikoa. EAEko sare publikoaren 
bilakaeraren datuetarako, honako hauek ikus daitezke: Espartza 1993; Euskal Herriko 
Autonomi Elkartearen Administrazioa 1990; EUSTAT 1994. 
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zinez ohargarria, aintzat hartzen badugu 1976/77 ikasturtean EAEko eskola 

publikoetan irakaskuntza euskaraz helarazteko gai ziren irakasleen kopurua 

%5ean jartzen zela. Irakasleen hizkuntza gaitasun egokia ahalbidetzeaz gain, 

Hezkuntza Sailak mota ezberdinetako egintzak bideratu ditu urteotan zehar 

euskarazko irakaskuntzaren inguruan eta eskoletako eguneroko jardunean 

euskara txertatzeko helburuarekin; hala nola, ikasliburu eta ikus-entzunekoak 

ekoiztu, edota ikastetxeetako errotulazio elebiduna arautu (ik. Euskal Herriko 

Autonomi Elkartearen Administrazioa 1990).  

 

Hala ere, eskola publikoaren euskalduntze prozesua ez da izan ekimen 

administratibo hutsa, eta aipatu urteotako eskola publikoan euskarak irabazi 

duen gero eta presentzia handiagoa, administrazioaren zereginaz gain, 

dudaezineko zorretan dago irakasleen eta ikasleen gurasoen ahaleginekin. 

Hainbat eskolatako D ereduaren finkapena, adibidez, sektore bi horien 

presioaren ondorio bezala ulertu beharko litzateke, sarritan Hezkuntza Sailaren 

planteamendu uzkurrak gainditurik ere.  

Hain zuzen ere, irakastereduen ezarpen politika izan da -eta oraindik ere 

bada- EAEko administrazio autonomikoaren eta sektore 

abertzale/euskarazaleen arteko ika-mika gehienen iturri. Era horretara, 

Nafarroako euskarazko irakaskuntzak jasotzen dituen errotiko eragozpenak 

legeriari berari egozten zaizkiola esan dugun modu berean, EAEren kasuan 

unean uneko gobernuaren borondate politikorik eza jo ohi da oztopo nagusi, 

zeren eta, euskal erakunde nazionalisten esanetan, legalki, gauzagarri litzateke 

hizkuntza politika erabat ezberdina bultzatzea. Alta, administrazio 

autonomikoak, askatasun faltsu baten izenean eta tokian tokiko egoera 

linguistikoa aitzakia gisa erabiliz, sare publikoaren benetako euskalduntzea 

eragozten duela salatzen dute erakunde abertzale gehienek; ez guztiek, haatik. 

Horrez gain, kontuan hartu behar da euskarazko irakastereduen ezarpen 
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politika jakin batek ondorio zuzenak dituela irakaslegoaren lan baldintzetan -

irakasle erdaldunen kasuan, bereziki-, lanpostua koloka atzeman dezakete eta. 

Auzi honek are gehiago mikazten du eztabaida, euskal nazionalismoaren 

eraginpeko ez diren irakasle sindikatuak tartean daudenean batez ere. 

Mugimendu nazionalistaren baitan orokortzen den jarrera da irakasleen 

euskalduntzea administrazioaren erantzukizuna dela, baina, logikoki, 

sindikatuak dira haien lan eskubideez kezkatuen agertzen direnak .  

 

Eskola publikoaren euskalduntzeak dakarren problematika zabalari 

begira hobetsitako jarrerak edozein direla ere, harreman estuan daude aurretik 

aurkeztu ditugun euskarari buruzko ikuskerekin, batetik; eta bestetik, talde 

abertzale bakoitzak hezkuntzari buruz duen jarrera eta diskurtso orokorraren 

parte dira, derrigor. Erran nahi baita, euskal mugimendu nazionalista osoak ez 

du ikusten modu berean eskola publikoaren azken urteotako ibilbidea. Hala, 

eskola publiko eraberritu baten aurrean gaudela iragarri dugu guk, eta, izari 

berri hori frogatu guran, saiatu gara zenbait datu azpimarratzen, betiere 

euskarak sare publikoan eduki duen garapenaren inguruan. Euskaraz gain, 

bestelako aldaerak ere har litezke aintzat eskolaren eraberritze horretan. Horien 

artean, eta aipatu 1990eko hauteskunde sindikalen emaitzen arabera, 

esanguratsua deritzogu aztergai ditugun hiru sindikatu abertzaleek sare 

publikoko langileen botoen %47,3a bildu izanari.  

 

Gure azterketaren mugetatik kanpo geratzen den beste gai batez 

hausnartzea ere interesgarria litzatekeela uste dugu; hots, eskola publikoak 

egun helarazten duen sozializazio politiko edota nazionalistaz, arian-arian 

ezarritako curriculum berrien eskutik. Dena dela, nahiko argi dago, gure iritziz, 

euskararekin batera, zirrikitu bat ireki zaiola euskal nazionalismoari eskola 

publikoan. Honen adibidetzat zera har liteke, eskola publikoetako hizkuntza 
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ereduak eta ikasleen nazio identitatea harremanetan ipintzen dituzten zenbait 

ikerketak adierazitakoa. Hala, D ereduan eskolatutako haurren % 78,3ak Euskal 

Herria zazpi herrialdez osaturik irudikatzen duen bitartean, portzentaia hau 

%7ra baino ez da heltzen A eredukoen artean. Halaber, euren burua espainiar 

definitzen dutenen %96a A ereduan dago eskolaturik; eta D eredukoen 

%81,4ak, aldiz, bere burua euskal herritartzat jotzen du (Molero 1998: 156, 189). 

Ikastoletako ikasleekin batera, sare publikoko D ereduko ikasleak dira, 

nagusiki, ikurriñarekiko eta Euskal Herriarekiko atxikimendua adierazten 

dutenak (Garay 1996: 533).  

 

Horrek guztiak ez du esan gura eskolan jasotzen den sozializazio mota 

denik nazio identitatearen eragilea. Azaldu gura dugu, ostera, orain arte 

aipatutako alde horiek -irakasle, ikasle eta eskolaren jardunaren ezaugarriek- 

eskola publiko ezberdina marrazten digutela; bestela esanda, urteotako eskola 

publikoak zerikusi txikia duela frankismoan indarrean zegoenarekin. Zaila da, 

hortaz, eskola mota hori abertzaleentzako ezin sartuzko eremu bezala aurkeztea, 

zeren eta euskal nazionalismoaren erreibindikazioak -euren artean 

garrantzizkoena, euskara- eskolaren jardunaren parte bilakatu dira, neurri 

batean bederen. Baina baieztapen hori egitean nazionalismoaren ikuskerekin 

egiten dugu topo, abertzale guztiek, aldaketa horietaz nola edo hala oharturik 

agertzen bazaizkigu ere, ez baitute baikortasun eta atxikimendu maila bera 

erakusten eskola publikoarekiko. Hortaz, ustezko datu objektiboetatik harago, 

balorazio ideologikoa eta, batez ere, politikoa da euskal mugimendu nazionalistak 

eskola publikoari buruz egiten duena, eta harexeri egin gura diogu jaramon, 

aintzat hartuta balorazio horren alde bazterrezina ikastola dela, urte hauetan 

zehar babes instituzional eskerga eskuratuko duena, iragarri bezala. 
 
 
4.3.3.2.-Ikastolaren estatusa hezkuntza legeriaren argitan  
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EAEko Estatutuak bilduko zituen hezkuntza eskumenak artean zehaztu 

gabe zeudelarik, lurralde horretako eraketa aurreautonomikoko organo gorena 

zen Eusko Kontseilu Nagusiak Ikastolen Titularitate Publikoaren Arautegia onetsi 

zuen 1979ko Urrian.54 Zabal hedaturik zegoen eta ikasle kopuru esanguratsua 

biltzen zuen ikastola sareari behin-behineko irtenbidea eman zitzaion horrela, 

arazo ekonomikoak koloka jartzen ari baitziren ikastola askoren biziraupena.55 

Arautegi horren arabera, halaxe erabakiko zuten ikastolek beren titularitatea 

eta ondareak administrazio autonomikoari igorri behar zizkioten. Horrez gain, 

administrazioak ezarritako arau orokorretara -matrikulazioari, eskola postuen 

plangintzari edota kontrol ekonomikoari zegozkienetara, besteak beste- 

moldatu beharra zuten.  

 

Ondorio praktiko askotan, beraz, ikastola gehienak zentro publiko bezala 

arituko ziren, baina, juridikoki, hirugarren sare bat osatu zuten, ikastetxe 

publiko ez-estatal bilakatu baitziren; hots, zentzu estuan publiko edo pribatu 

ziren ikastetxeetatik bereizirik. Ikastolak, halaber, ikastola bezala mantendu 

ziren eta, adibidez, barne antolamenduak eta euren arteko koordinazioak bere 

hartan jarraitu zuten oso-osorik. Egoera bitxia zen hura, dudarik gabe, eta 

 
54 Arautegi hau 1980ko Urtarrilaren 24ko Euskal Herriko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen.  
55 Aurreko atalean genioen legez, frankismoa amaituta ez zen gelditu ikastolen hazkuntza, 
alderantziz baizik. Izan ere, 1975etik 1982ra jazo zen ikastoletako ikasleen kopuruaren 
gehikuntza nabarmenena. Hartara, 1975/76 ikasturtean, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 
ikastoletan 33. 371 ikasle zeuden matrikulaturik, eta aipatu arautegia indarrean jarri zenean, 
alegia, 1979/80 ikasturtean, kopuru hura 51. 146ra heldu zen; eta 1981/82 ikasturtean 63. 754 
ikasle zeuden ikastetxe hauetan. Urte horietako ikastolen azterketa koantitatiboa aurki daiteke, 
besteak beste, in Garagorri/Eguilior 1983: 38 eta hur. Datu absolutuetan, aipatu urteotan 
gertatu zen hazkuntza inportanteena, baina 80ko hamarkadan zehar gertatutako jaiotze tasaren 
itzelezko beherakada aintzat harturik, ikastola sareak ez du eskola publikoak beste ikaslerik 
galdu. Izatez, irabazi ere egin ditu haren aldean. Bada, 1982/83 ikasturtean, EAEko ikasleen 
%50a oinarrizko irakaskuntzako ikastetxe publikoetan zegoen, baina, 1992/93an, %40ra baizik 
ez zen heltzen. Ikastolei dagokienez, ordea, 1982/83 ikasturtean ikasleen %12a biltzen zuten, 
eta 1992/93an kopurua %20koa zen. Ikastoletako ikasleak era ezberdinez banatzen ziren 
lurraldeka. Araban, ikastolek OHOko ikasleen %10a barnehartzen zuten; Bizkaian %13a; eta 
Gipuzkoan, azkenik, %37,5a. Ikus honetaz Garay 1996: 252-254. 
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ordutik aurrerako urteetan administrazio autonomikoa ikastolen erabateko 

estatus juridikoa ezartzen saiatu zen. Saio hori ez da izan norabide bakarrekoa; 

administrazioaren baitako indar politikoen arteko oreka ezberdinak, ordea, 

baldintzatu du hein handiz.  

 

Autonomia Estatutua indarrean jarri osteko lehen legealdian, EAJk, 

nagusitasun politikoa zeukanak, EIKE (Euskal Ikastolen Erakundea) izeneko 

proiektua bultzatu zuen 1983ko Uztailean. Proiektuaren alde zein kontra aritu 

zirenek erabili zituzten argudioetan, urte hauetan guztietan ikastolaren 

publifikazioaren inguruan gorpuztu den eztabaidaren zenbait puntu nagusi 

kausi ditzakegu. Lege horren zioen adierazpenean, ikastolari herri ekimen 

izatea ezagutzen zitzaion, euskarak eta euskal kulturak pairatutako jazarpenari 

-edota, kasurik onenean, utzikeriari- emanikako erantzunaren fruitu. Lege hura 

ikastolaren egoera atipikoa bere onera ekartzera eta marko juridiko egokia 

eskaintzera zetorrela zioen, ezen ikastola bultzatu zuten gurasoek ez zuten 

aukerarik eduki hezkuntza pribatua edo publikoa hautatzeko. Ikastolei men 

eginez horrela, haiek bilduko zituen nortasun juridiko propiodun entitatea 

sortzen zen, EAEko administrazioaz bestekoa, baina Hezkuntza eta Kultura 

Sailari erantsia. Ikastolei hiru urteko epea eman zitzaien EIKEren baitara 

biltzeko, eta bestela erabakiz gero, sare pribatuari zegozkion hitzarmenen 

arabera jardungo zuten. Hala ere, trantsizio egoera zela ohartarazten zen, eta 

Euskal Eskola Publikoa eraikitzeko iraganbidean markoztatzen zen, beraz, 

ikastolaren izaera juridiko berri hura. Ikastolen Elkarteak erabateko 

adostasunik erakutsi ez zuen arren, une hartan lor zitekeen irtenbiderik onena 

jo zuen EIKE, ez baitzuen uste artean posible zenik ikastola eta eskola publikoa 

bilduko zituen sare bakarra egitea.  
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Proiektua errefusatu zutenen aldetik, ostera, EAJri sare publiko paraleloa 

egin gura izatea aurpegiratu zioten. Komunitate bikoiztasuna areagotzea eta 

euskara ghettora zokoratzea izango ziren ondorioak, euren esanetan. Beraz, 

Euskal Eskola Publikoaren bidea jorratu beharrean, haren eraikuntzarako 

eragozpentzat jo zuten EIKE.56 Legea EAJren bozekin aprobatu zen Eusko 

Legebiltzarrean, oposizioko alderdi politiko guztiek gaitzetsi arren. Alabaina, 

gobernu zentralak errekurtsoa jarri zion EIKEren legeari, Konstituzioaren 

aurkakoa zelakoan, eta indargabeturik geratu zen. Urte batzuk geroago, 

1986an, Epaimahai Konstituzionalak arrazoia eman zion Eusko Jaurlaritzari, 

baina legea ez zen inoiz praktikan jarri. 

Arestian esan bezala, 1985ean ebatzi zen LODE hezkuntza legea. 

Espainiako hezkuntza sistemaren bilakaeran azaltzen genuenez, lege hark hiru 

ikastetxe mota bereizi zituen: publikoak, pribatuak eta pribatu kontzertatuak 

(hots, jabetza pribatukoak baina dirulaguntza publikoz hornituak). Azken 

horiek, aginte publikoarekin adostu behar zen hitzarmenaren arabera, legeak 

ezarritako jarduera baldintzetara egokitzen ziren, adibidez, ikasleen 

irispiderako arauak, irakasleen ordainketa ordezkatua eta zuzendaritza 

organoak ezartzen zituztenetara. Kasuan kasuko administrazioak, ordainez, 

irakaskuntzaren doakotasun osoa bermatu behar zuen eta, hartarako, 

administrazio zentralak ezarriko zuen urtero eskola unitate bakoitzari zegokion 

modulo ekonomikoa. Ordutik aurrera, ikastolek lege honek ezarritako ikastetxe 

pribatu kontzertatu gisa jardun zuten, baina egoera atipikoak bere hartan segitu 

zuen, nola edo hala, hirugarren sare bat osatzen jarraitu baitzuten. Gorago 

aipatu barne antolamendu eta koordinazioaren jarraipenaz gain, administrazio 

 
56 Legea 1983ko Abuztuaren 6ko Euskal Herriko Aldizkari Ofizialean eman zen argitara. 
EIKEren defendatzaileen (alegia, Eusko Jaurlaritza eta EAJ, eta neurri apalago batez, Ikastolen 
Elkartea) eta kontrakoen iritzien bilduma aurki daiteke Jakin aldizkariak egindako 
monografikoan. Ikus Jakin 1983.  
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autonomikoak berak halaxe tratatzen zituen ikastolak, esate baterako, 

dirulaguntzak bideratzeko orduan.57 

 

EIKE legeak ezarritako irtenbidearen kontra, Euskadiko Ezkerrak lege 

proposamen bat landu zuen, Eusko Legebiltzarrean aurkezteko asmoz. Bertan, 

EIKEn integratzeari uko egin ziezazioketen baina sare pribatuan geratu nahi ez 

zuten ikastolei sare publikoarekin bategiteko aukera eskaintzen zitzaien. 

Proposamenaren testuan, beraz, administrazio autonomikoak ikastetxe horien 

doakotasuna bermatzen zuen eta, ordainez, euren titularitateaz jabetzen zen. 

Azpimarratzekoa da aipatu proposamenak ikastolen hizkuntza ereduei eutsi 

beharra adierazten zuela eta, halaber -esplizituki baiezten ez zuen arren- 

aditzera ematen zuela ikastola gisa, hots, irakasleak eta ikasleak sare publikoko 

gainerako ikastetxeetan sakabanatu gabe, jarraituko zutela (ik. Euskadiko 

Ezkerra 1983a). Espero zitekeenez, proposamena tramite parlamentarioan 

aurrera egin ezinik gelditu zen, bozkatua izatera heldu barik, alegia. 

 

Ikastolek, beraz, antzetsu jarraitu zuten 1987ra arte, noiz osatu baitzen 

EAJ eta PSE-PSOEren arteko estraineko gobernu koalizioa. Ardura banaketa 

egin zenean, Hezkuntza Saila Alderdi Sozialistari egokitu zitzaion, eta R. 

Rekalde Hezkuntza sailburuak Ikastolen Elkartearekin negoziatzera jo zuen. 

Hartueman haietatik, 1987ko Abenduaren 18an Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza 

Sailaren eta Ikastolen Elkartearen arteko hitzarmena sinatu zen. Testuak zati bi 

ditu: politikoa eta ekonomikoa.58 Zenbaiten iritziz, akordioaren eragile nagusia 

arlo ekonomikoan premia larria zuten arazoei aurre egitea izan zen eta, beraz, 

ez zuen aldaketa esanguratsurik ekarri (ik. Basurco 1995: 201-202). Izatez, 

 
57 Hain zuzen ere, ustezko pribilegiozko trataera horretaz kexu agertzen dira, behin eta berriz, 
zenbait talde eta alderdi politiko urte hauetan zehar, ezarritako modulo ekonomikoak 
errespetatzen ez direla argudiatuz. 
58 Hitzarmenaren testu osoa ikus daiteke, adibidez, in LAB 1988: 6-7. 
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ikastolak oso-osoan finantzatzea ezarri zen; hau da, euren kostu errealaren 

arabera eta ikastetxe publikoentzat erabilitako irizpide beretsuekin.59 Baina 

hitzarmenaren testu politikoak kontuan hartu beharreko zenbait ñabardura 

garrantzitsu azaldu zituen. Lehenik eta behin, ikastola izenak zein ikastetxe 

mota barnehartzen zuen zehaztu gura izan zen; argi eta garbi utziz, 

horrela,trataera mota hura Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Ikastolen 

Federazioen baitan zeudenek bakarrik jasoko zutela; hots, etorkizuneko Euskal 

Eskola Publikoarekin bategiteko borondatea azaldu zutenek.60 Bigarrenik, alde 

biek onartu zuten Euskal Eskola Publikoa arautzeko egitasmoaren beharra, 

baita honek edukiko zuen filosofiaren gutxieneko ideia batzuk aurreratu ere; 

beste batzuen artean, hezkuntza sistema sare bitan antolatzea eta etorkizuneko 

euskal eskola publikoa ikastetxe batzuen irenstean ez oinarritzea. Bestela 

esanda, euskal eskola publikoa ikastola eta sare publikoaren arteko 

bategitearen emaitza izango zela adierazten zen.  

 

Hurrengo urtean, lege mailan islatu ziren emandako urrats berriak. 

Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza sistema birrantolatzeko asmoz, 

1988ko Ekainaren 29an Ikastolak eta Herri-Eskolak biltzeko Legea ebatzi zen,61 eta 

abiaburu bi adierazi zituen: batetik, orduko hiru hezkuntza sareak kontuan 

harturik, sare publikoa eta pribatu bakarra osatu beharra; eta, bestetik, ikastola 

 
59 Ikastolen gainfinantzazioa izango da, horrenbestez, aztertzen ari garen prozesuaren azken 
aldian gai eztabaidatuenetako bat, auzitan baitzegoen sare publikora biltzeari uko egingo 
zioten ikastolek administrazioari itzuli beharko zioten ala ez ikastetxe publiko gisa jasotako 
dirulaguntza estra hura. 
60 Ñabardura hori egiteko bazegoen ziorik, egon ere, zeren berriki sortua zegoen EIB (Eusko 
Ikastola Batza), sare pribatuan aritzea hobetsi zuten ikastolen elkartea, alegia. Hamar mila 
ikasle barnehartzen zituen ikastola hamarkada batek osatu zuen sare hau, eta egun ere horrela 
antolaturik segitzen dute. Ikastola sare horren ibilbidea ez dugu idazlan honetan aztertuko, 
publifikazioaren inguruan sortutako gatazkatik at egon baitzen. Hain zuzen ere, talde 
abertzaleak, ikastolaren etorkizunaz eztabaidatzen dutenean, Ikastolen Elkarteak barnehartzen 
dituen ikastetxeez aritu ohi dira, EIB sareaz inolako aipamenik egin gabe. 
61 1988ko Abuztuaren 6ko Euskal Herriko Aldizkari Ofizialean eman zen argitara. Eusko 
Jaurlaritzaren Argitarapen Zerbitzu Nagusiak liburu modura kaleratu zuen, lege-liburu 
bildumaren barruan. Ikus Eusko Jaurlaritza 1988.  
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gehienek ikastetxe publiko bilakatu nahia baieztu izana. Hezkuntza markoa 

sare bitan birrantolatzea, hartara, sare publikoak eta ikastola sareak bategiteko 

prozesuan zetzan, emaitza Euskal Eskola Publikoa izaki. Helmuga honetan, 

eztabaida soziala bultzatuko zela agintzen zen eta, bertan, Ikastolen 

Federazioak parte hartuko zuela, gainerako hezkuntza agente sozialekin 

batera. Iraganbide hartan, alegia, ikastolak ikastetxe publiko bete-betean izatera 

iritsi arteko denboran, Hezkuntza Sailari ikastola bakoitzarekin itunak 

sinatzeko ahalmena ematen zitzaion, 1987ko Abenduaren 18ko hitzarmenean 

adierazitakoari eusteko asmoz. Filosofia mailako helburuak albo batera utzita, 

aipatu legearen oinarri-oinarrian ikastolaren jabetzaren igorpena ezartzen zen. 

Ikastolaren titularrak, horrela, EAEko Administrazioari -Oinarrizko 

Irakaskuntza Orokorretik gorako ikasketak bakarrik burutuz gero- eta tokian 

tokiko udalari -gainerako kasuetan- igortzen zioten instalazioen eta ondasun 

higiezinen jabetza. Ordainez, Hezkuntza Saila 1987ko Abenduaren 18 aurretiko 

zorren kitapenaz kargutzen zen, baita irakasle eta irakasleez besteko soldaten 

gastuez ere. Eskola publikoekin erabilitako irizpideen gaindikako kostuaz ere 

arduratzen zen, argi utzirik ikastolen eta Hezkuntza Sailaren borondatea zela 

baliabideok irakaskuntza publiko osoaren laguntzarako erabilgarri izatea. 

Aurreikusten zen eskola sistemaren birrantolaketa indarrean jarririk, ikastolek, 

behin-betiko integrazioari uko eginez gero, hitzarmena betetzeko erabilitako 

dirulaguntza administrazio autonomikoari itzultzeko konpromisoa adierazten 

zuten. Administrazioak, bere aldetik, 1987ko Abenduaren 18ra arte ikastolak 

edukitako lerro kopurua eta hizkuntza ereduak errespetatuko zituela agindu 

zuen. Ildo beretik, ikastolaren kudeatze organoen ahalmenek eta ikastolen 

ordura arteko marko legalak -alegia, EAEko ikastetxe kontzertatu estatusak- 

berdin jarraituko zutela esaten zen.  
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Markoa Espainia mailan ebatzitako hezkuntza legeari zegokion, ikusi 

bezala, eta 1990eko LOGSEk ez zion aldaketa esanguratsurik ekarri ikastolen 

egoera juridikoari, aurreko LODEk azaldutako filosofia berari eutsi baitzion; 

hots, hezkuntza zerbitzu publiko bat dela ezarriz, espainiar hezkuntza sistema 

ikastetxe publiko, pribatu eta pribatu kontzertatuez osaturik ulertzen zuen. 

Nolanahi ere, EAEko ikastolen %90 bat egokitu zen legearen esanetara; eta, 

gainerakoak ikastetxe pribatu edo pribatu kontzertatu bezala aritu ziren handik 

aurrera.62 

 

Legealdia amaitzear zegoela, Hezkuntza sailburuak Euskal Eskola 

Publikoaren Lege Zirriborroa kaleratu zuen, agidanez, alderdi politiko 

gobernukideen artean adostu barik.63 Euskal Eskola Publikoaren titulartasuna 

EAEko administrazioari egokitzeaz gain, haren kudeaketari, euskalduntzeari, 

helburu pedagogikoei eta abarreko arloei buruzko gogoeta egiten zen bertan, 

baina hitz bat ere ez zen agertu ikastolak sare publikoarekin bategiteko 

bideaz.64 Horrenbestez, Euskadiko Eskola Kontseiluak, zirriborroari buruz 

azaleratu zuen diktamenean, onartu egin zuen sare publikoa zela lehenbailehen 

arautu beharra zuena eta orduko hezkuntza sareen balizko antolaketatik 

harago zihoala. Hala ere, ikastola sareari eman beharreko irtenbide juridiko 

egokia aurkitzeak prozesu hura erabat baldintzatzen zuela adierazi zuen, 

Euskal Eskola Publikoaren Legeak hezkuntza sistema osoa arautu behar 

baitzuen. Eskola publikoaren birrantolaketa sare publikoa eta ikastola sarearen 

arteko bategitean zetzala baieztu zuen, eta, hartara, Hezkuntza Sailari 

ikastoletako irakasleen etorkizuneko funtzionario estatusa eskuratu ahal 

izateko neurriak aurreikus zitzala aholkatu zion, adibidez.65 

 
62 Datu hau Ikastolen Elkarteak emana da. 
63 Ideia hau azaltzen du, esate baterako, F. Basurkok (ik. Basurco 1995: 205). 
64 Ikus aipatu lege zirriborroa in Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila 1989. 
65 Delako diktamena liburu modura argitaratua izan zen. Ikus Euskadiko Eskola Kontseilua 
1989.  
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Hauteskunde autonomikoen ostean, EAk, EAJk eta EEk osatu zuten 

gobernuan, Hezkuntza Saila EAren ardurapean geratu zen, baina koalizio 

haren iraupena laburregia izan zen emaitza esanguratsurik ekar zezan. Bada, 

1991n, LOGSE indarrean jarri eta handik urtebetera, osatu zen berriro EAJ eta 

PSE-PSOEren arteko gobernu koalizioa, gorago aipatzen genuen EEren 

partaidetza murritzarekin. Aurreko legealdian bezala, Hezkuntza Saila PSE-

PSOEren ardurapean geratu zen, baina haren eta Ikastolen Elkartearen arteko 

harremanak nabarmen gaiztotzen hasi ziren. F. Buesa Hezkuntza sailburuak 

eginkizun nagusitzat hartu zuen EAEko hezkuntza sistema arautuko zuen 

legea aurrera ateratzea. Helmuga horrekin adostu zuten hiru alderdi politikoek 

Eskola Itunerako Akordio Politikoa, 1992an.  

 

Dokumentuaren hitzaurrean adierazten zen, Autonomia Estatutua 

indarrean jarri zenez geroztik, euskal gizarteak argi eta garbi azaleratu zuela 

euskal hezkuntza sistemaren diseinuari ekin beharra, baina, eginkizun hari 

aurre egiteko, zenbait eragozpen egon zirela, zehaztu gabe baitzeuden, besteak 

beste, estatu mailako hezkuntza sistemaren ezaugarriak ezarriko zituen legeak, 

baita Estatutuaren 16. artikuluak aurreikusitako hezkuntza eskumenen maila 

ere. Testuinguru hartan, beraz, administrazioaren jardunak kalitatezko 

irakaskuntza bermatzea eduki zuen helburu, irakaskuntza pribatuaren 

finantzazioa sostengatuz, hizkuntza ereduak ezarriz eta ikastolentzako eskola 

publikoaren pareko finantzazioa bideratuz, hartarako. Alabaina, unean uneko 

arazo larrienei erantzuten saiatuz bakarrik, hezkuntza politika globala izana ez 

zela aitortzen zen bertan, halako moldez non, derrigorrezko somatzen baitzen 

hezkuntza sistema osoaren erabateko izaera ezarri beharra. Aipatu erantzun 

partzialei, legealdiaren amaieran gorpuztutako indar handiko eztabaida sozial 

eta politikoa gehitu behar zitzaien. Hezkuntza politika kontsentsuatu beharra, 
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horrenbestez, lehentasunezko eginkizun bilakatu zen, etengabeko gatazkari 

amaiera eman guran. Sinatzaileen aburuz, herritarrek hiru hezkuntza sare 

egotea, eta hark zekarren trataera juridiko-administratibo berezia, gai 

inportanteenak zirela iritzi arren, ikastolen egoera ez zen hezkuntza sistemaren 

arazo bakarra. Era hartara, dokumentuak egokitu beharra zuten alde nagusiak 

azaleratu zituen: hezkuntzaren finantzazioa, LOGSEk ezarritako ikastetxeen 

birdefinizioa, ikastetxeen jardueraren autonomia, hizkuntza politikaren 

irizpideen zehaztapena eta ikastolaren konfluentzia prozesua burutzea. Azken 

honi zegokionez, hezkuntza sistemaren normalizaziorako oinarriak ezarriak 

zeudela baiezten zen, eta, beraz, hura sare bakar bitan eratuko zela eta 

trantsizio egoerari amaiera emango zitzaiola, horrela. Ikastolei konfluentziari 

buruzko erabakia hartzeko epea amaitzen zitzaielarik, zegozkion neurriak 

hartuko zirela ohartarazten zen, sare pribatuko gainerako ikastetxeek bezalako 

trataera jaso zezaten.66  

Dudaezineko garrantzia eduki zuen delako akordio politikoak, estraineko 

aldiz bazterturik geratu baitziren EAEko alderdi politiko nagusi bien artean 

ordura artean izandako desadostasunak, zenbaitetan agerian eta beste 

batzuetan ahopeka garatu zirenak. Akordiorik eza, funtsean, ikastolari eman 

beharreko irtenbideari zegokion, arazo hura baitzen -itunaren sinatzaileek 

eurek aitortzen zutenez- hautsak harrotzen zituen gai nagusia.  

 

Hartara, aipatu dokumentuak iragarritako bidea hurrengo urtean bete 

zen, 1993ko Otsailaren 19ko Euskal Eskola Publikoaren Legearen 

 
66 Dokumentu hori 1992ko Ekainean azaleratu zen, baina bertan ez da inolako datarik agertzen. 
Horrez gain, orrialde batzuetan EAJ-PNV/PSE-EE (PSOE) agertzen dira egile bezala eta, beste 
batzuetan, EAJ-PNV/PSE-PSOE/EE, hots, Euskadiko Ezkerra PSEri batu gabe. Hain zuzen ere, 
dokumentu honetaz hitz egiten denean EAJ eta PSE-EEren akordio bezala aurkezten da usu. 
Alta, EE eta PSE (PSOE) batzeko prozesuan zeuden arren, erabateko elkarketa ofiziala 1993 
urtearen hasieran egin zela kontuan hartu dugu guk. Ikus, beraz, EAJ-PNV/PSE (PSOE)/EE -
datarik gabe-. 
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ebazpenarekin.67 Eskola Itunak esan bezala, legeak hezkuntza sistemaren 

erabateko antolaketa zuen helburu, eta hainbat alde barnehartu zuen.68 

Ikastolen estatus juridikoari begira, legearen zioen adierazpenetan, azaltzen da 

ikastolak Konstituzio-aurreko aldian sortutako ikastetxeak direla eta maiz 

botere publikoak konpondutako zailtasun ekonomikoekin jardun dutela. 

Ikastola askok 1988ko Konfluentzia Legeak ezarritako itunei eutsi diete. Egun, 

ikastolek askatasuna daukate sare publikoarekin bategiteko edo ikastetxe 

pribatu gisa behingoz geratzeko, hezkuntza sistema, horrela, behin betiko eta 

anbiguotasunik gabe sare publikoan eta pribatuan oinarri dadin. Horrenbestez, 

Erabaki Gehigarrietan hiru hilabeteko epea eman zitzaien ikastolei euren 

hautua gauza zezaten: epe horretan aukerarik adierazi ezik, konfluentziari uko 

egiten ziotela ulertuko zen. Aurreko arautegietan ez bezala, Ikastolen Elkartea 

ez zen agertzen ikastolen egoera negoziatzeko interlokutore bezala; aldiz, 

ikastola bakoitzak banan-banan hartu behar zuen unean uneko erabakia, inolako 

tartekaritzarik gabe. Delako legearen barnean ikastolaren estatus 

administratiboari buruzko hausnarketak bete zuen lekua zeharo murritza izan 

zen. Izatez, ezein artikuluk ez zuen gai hura mamitzat, eta erabaki 

gehigarrietara mugatu zen ikastolarentzat aurreikusten zen egoera berria. 

Baina, esan bezala, horixe izan zen EAEko gizartean eta bertako mugimendu 

abertzalearen baitan iskanbila gehien sorrarazi zuena.  

 

 
4.3.4.- EAEko ikastolen publifikazioaren inguruko gatazka 

 
67 Lege hau 1993ko Otsailaren 25eko Euskal Herriko Aldizkari Ofizialean argiratu zen. Urte 
berean kaleratu zuen Eusko Jaurlaritzaren Argitarapen Zerbitzu Nagusiak liburu gisa. Ikus 
Eusko Jaurlaritza 1993.  
68 Agian, eztabaidatuenak hezkuntza sistemaren euskalduntzea (irakastereduen ezarpena eta 
irakasleen hizkuntza perfilak) eta ikastetxe publikoen autonomiaren ingurukoak izan ziren. 
Gai hauek eta beste batzuek hezkuntza arloan piztu zuten eztabaidaren zenbait ildo agertzen 
dira Euskadiko Eskola Kontseiluak Euskal Eskola Publikoaren Legeari egindako diktamenean 
(ik. Euskadiko Eskola Kontseilua 1993). Testu horren eranskin bezala agertzen dira, batetik, 
Ikastoletako eta sare publikoko gurasoen boto partikularraren testua eta, bestetik, LAB 
sindikatuak aurkeztutakoa.  
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Azken urteotako euskal nazionalismoa eta hezkuntza publikoa 

harremanetan jartzeak ikastolaren publifikazioa deritzon prozesuaren azterketa 

dakar, ezinbestean. Dagoeneko azaltzen saiatu gara eskola publikoak eta 

ikastolak, bi-biek, jaso dutela eraldaketa esanguratsua eraketa autonomikoa 

indarrean jarri zenetik aurrera. Zergatik iragarri, orduan, ikastolaren 

publifikazioaz hitz egingo dugula? Esan dezagun berriro: urte hauetako 

hezkuntzari buruzko jardun nazionalistaren ardura nagusia ikastolari eman 

beharreko irtenbideen egokitasunak bildu duelako. Ikastolaren publifikazio izena 

jartzen diogu, horrela, ikastolak sare publikoarekin bategiteko jaso duen 

etengabeko presio eta ekinbide multzoaz osatutako prozesuari. Mota 

askotakoak izan dira ahaleginok, bai administrazioaren aldetik eta baita 

mugimendu abertzalearen aldetik ere. Iraganbide hau bultzatzeko zio 

nagusietako bat eraketa politiko berritik ondorioztatutako eskola publikoaren 

eraldaketa izan da. Euskal mugimendu nazionalistak eskola publikoaz egiten 

duen balorazioa ideologikoa eta politikoa dela esan dugu, eta gauza bera 

gertatzen da ikastolaren etorkizuna hizpide delarik.  

 

Eztabaida, maiz adierazi bezala, ez zen aipaturiko legearen inguruan 

bakarrik gorpuztu. Hain zuzen ere, 1979tik 1993ra doazen hamalau urte 

horietan zehar, abertzaleen hezkuntza diskurtsoaren errotiko galdera zer egin 

ikastolarekin? izan da. Galdera horri emandako erantzunetan, apurka-apurka 

bereiziz joan dira ikuskera nazionalistak, eta frankismoaren garaian lortutako 

adostasun handia ahuldu egin da. Hala eta guztiz ere, adostasunaren 

ahuldadeak ez du ekarri euskal mugimendu nazionalistaren erabateko 

apurketarik hezkuntzaren zeregina irudikatzeko orduan; denak abertzale diren 

neurrian, nolabaiteko komuntasuna ere kausi baitaiteke euren artean. 

Adostasunak eta desadostasunak itzelezko konplexutasunez gurutzatu dira 

elkarrekin prozesu honetan zehar, eta zinez zail suertatzen da, sailkapen 

 



Euskal nazionalismoa eta hezkuntza publikoa aurrez aurre 489 
 
 
 
erabakigarriak egiteko asmoz, ildo edota gai bakarraren arabera lerratzea 

ikuskera nazionalista guztiak.  

 

Hiru zatitan bereiziko ditugu ikastolaren publifikazioa deitu dugun 

prozesu honen inguruan euskal mugimendu nazionalistak garatu dituen 

ekimenak. Lehenik eta behin, abertzaleek publikotasunari buruz iragarri 

dituzten diskurtsoak ikusiko ditugu; gerora, gogoeta egingo dugu eskola 

publikoa eta ikastolaren arteko osagarritasuna ulertzeko eraz; eta, finean, 

diskurtsoetatik harago joanda, edota hauekin batera, mugimendu abertzalearen 

baitan hobetsi diren irtenbide diferenteen ondorioz, arian-arian gorpuztutako 

era askotako aurkamendu eta aliantzen zioez hausnartuko dugu. Nolabait 

esanda, beraz, eszenatoki bera dugu aztergai, baina foku ezberdinak erabiliz, 

alde bat edo bestea nabarmenduz arituko gara. 

 
 
4.3.4.1.- Publikotasunari buruzko diskurtsoak 

 

Ohikoa da ikastolen publifikazio prozesuaren sakoneko eztabaida 

publikotasun eredu kontrajarri biren arteko gatazka izan dela baieztea eta, 

sarritan, prozesu horretan parte hartzen duten taldeek eurek sustatzen dute 

irakurketa hori. Hala ere, publikotasun kontzeptu jakin bat sostengatzeari 

garrantzirik kendu ezin zaion arren, hori baino konplexuagoa da esku artean 

dugun aztergaia. Izan ere, ikuskera ideologikoek publikotasunari buruz egiten 

duten irakurketaz ohartarazten genuenez, nazionalismoak berezko ekarpena 

egin diezaioke kontzeptu horri, indarrean dagoen estatua eta eraiki gura duen 

nazioa bereizteko asmoz, azkenari gizarte zibilaren izaria emanez eta haren 

eraginez sortutako hezkuntza ekimenak legitimatu nahian. Horrez gain, eta 

euskal nazionalismora etorrita, nabaria da publikotasunari buruzko 

diskurtsoak errealitate batek kutsaturik aurkezten zaizkigula: ikastolarena, 
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alegia, zeina hamarkada batzuetan zehar sare publikotik bereizirik garatu 

baita. Hori dela eta, ezinezkoa izan da -eta oraindik ere bada- hezkuntzaren 

publikotasun kontzeptu ezberdinetan sakontzea ikastola kontuan hartu barik.  

 

Publikotasunari buruzko diskurtso jakin batek, horrela, ikastolaz -eta, 

ondorioz, egungo eskola publikoaz- pentsatzen dena iragartzen digu, eta, hark 

baldintzaturik, eztabaidaren protagonista guztiak agertzen zaizkigu, beraiek, 

normalean, esplizituki adierazi ez arren. Horrez gain, zenbait taldek 

publikotasunari buruz erakusten duten pentsamendua ez da beretsua prozesu 

honetan zehar, ezen bestelako aldaerek ere hartzen dute parte, hala nola, 

protagonisten arteko hurbilpenak eta urruntzeak, eta erakunde bakoitzaren 

unean uneko indarrak edota sostengu sozialak, abagadune politiko jakin bat 

iradokitzen digutenak. Aintzat hartzekoak dira hauek guztiak, baina, logikoa 

denez, publikotasunari buruzko diskurtsoen funtsa ikuskera ideologikoan 

datza gehienbat,69 eta ez da ahantzi behar, jokaera politikoarekin erkaturik, 

indar politiko nazionalisten ideologia gutxiago aldatu bada ere, ezkertiar 

nazionalismoan aldaketarik ere somatu ahal izan dela urte hauetan zehar, 

bereziki EEren kasuan.  

 

Edozein direla ere aldaketok, begibistakoa da euskal mugimendu 

nazionalistaren baitako unean uneko eta denboran zeharreko ugaritasun 

ideologikoa. Hori kontuan hartuta, hezkuntzaren izaera publikoari buruzko 

diskurtso askotarikoa aurkitzea espero genezake. Izatez, publikotasunaren eta 

hezkuntzaren arteko harremanei buruzko azalpenean agertzen zitzaizkigun 

jarrera gehien-gehienak euskal nazionalismoak garai honetan garatutako 

 
69 Gogora dezagun, honen harira, bigarren atalean genioena publikotasunaz hausnartzean; 
alegia, auzi honen inguruko diskurtsoak normatiboak direla, gizakia eta gizartearen arteko 
harremana ulertzeko era jakin batetik abiatzen baitira. Hemendik ondorioztatzen genuen 
hezkuntzari erants dakiokeen balizko izaera publikoa ikuskera ideologiko bakoitzaren emaitza 
dela (ik. 2.2.4.3). 
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hezkuntza diskurtsoetan islaturik daude.70 Nekez kausitzen den bakarra ezker 

pentsamoldearen barruan kokatzen genuen lehenengo iritzia da; alegia, 

hezkuntzaren publiko ala pribatuaren arteko ustezko banaketa errefusatzen 

duena, baina ideia inplizitu hau erabiltzen duen iritziren bat edo beste ere 

aurki dezakegu. Azken jarrera minoritarioa izan ezik, bat datoz den-denak 

hezkuntza zerbitzu publiko bat delako ideiarekin, baina, abiapuntu 

beretsuarekin, batzuek gizarte zibilaren hezkuntza eskubideen defentsa 

aldarrikatzen dute; besteek, administrazioari eransten diote zerbitzu publiko 

horren bermea; eta, azkenik, erdibide batean geratzen direnak ere badaude, 

hots, publikotasuna gizarte zibilari atxikitzen dioten arren, honetatik 

ondoriozta daitekeen jarrera pribatuzalea gaitzesten dutenak.  

Gizarte zibilaren hezkuntza protagonismoa azpimarratzen duten 

multzoan EAJtik HBra doan esparru zabal bat aurkitzen dugu. Beraiekin 

batera, Ikastolen Elkartea dago; eta zenbait intelektualek, hezkuntza sistemako 

partaidek eta, oro har, gogaide abertzalek osatutako nolabaiteko iritzi 

korronteak ere badaude. 

 

Jarrera liberaletatik hurbilen daudenak EAJ eta Ikastolen Elkartea dira; 

lehena, batez ere. Hala ere, biek baiezten dute esparru publikoa 

administrazioaren eragin zuzenetik harago doala. EAJren kezka, horrela, 

hezkuntza askatasunaren bermea da. Hezkuntza sisteman agertzen diren 

gainerako eskubide guztiak hezkuntza askatasunaren menpe daudela dio, eta 

horrexek legitimatzen duela, erakunde publikoak ez ezik, gizarte ekimenez 

sortutako ikastetxeak ere egotea, ikastetxe publikoen baldintza berdinetan, 

haatik. Bigarren motako ikastetxe hauentzat ere doakotasuna ziurtatu behar da, 

 
70 Lehenik eta behin, liberalismoak eta ezkerrak osatutako multzo nagusi bi bereizten genituen 
eta, gerora, ezkerraren baitako hiru jarrera aztertzen genituen: pribatu/publiko parea 
errefusatzen duena, publikotasun kontzeptu gogorra eta publikotasun kontzeptu biguna. Ikus 
2.2.4.3. 
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ezen, eskola publikoa herritar guztion diruari esker sostengatzen baldin bada, 

logikoa da zenbait herritarrek euren seme-alabentzat nahi duten ikastetxe mota 

modu askez hautatzeko eskubidea edukitzea eta, horretarako, derrigorrezkoa 

da faktore ekonomikoa oztopo ez izatea. Ikastetxe pribatuentzako doakotasuna 

bermatzen bada, eta ikastetxe publikoei pribatuek duten autonomia maila bera 

onartzen bazaie, eskola publiko/pribatuari buruzko eztabaida antzua dela dio 

EAJk. Beldurrik eta konplexurik gabe onartu behar da, orduan, hezkuntza 

sistemaren aberastasuna eta, eskola publikoa administrazioaren beraren 

eskolatzat hartu beharrean, gizarte ekimenetik sortuak ere babestu behar ditu 

botere publikoak. Gizarte zibilaren protagonismo gero eta handiagoa eransten 

dio demokrazia sakontzeari eta, testuinguru horretan, aginte publikoek duten 

zeregin nagusia hezkuntza arloan sortutako ekimenei laguntza eskaintzea da. 

Dena dela, hezkuntzaren kudeaketaz eta erabakitzeko gestio organoei buruz 

hitz egitean, EAJk gizarte zibilaren ekimena, funtsean, gurasoen jardunera 

murrizten du. Proposatzen duen Euskal Eskolaren ereduak, hortaz, ekimen 

pribatua eta plangintza soziala orekatu behar ditu, baina oinarria, betiere, 

gurasoen borondatearekiko begirunea izan behar da.71 

 

EAJren publikotasun kontzeptua antzetsua izan da urte hauetan 

guztietan; Ikastolen Elkartearen diskurtsoari, berriz, nolabaiteko bilakaera 

somatzen zaio denbora pasatu ahala, egin dituen batzar nazionaletatik 

ondorioztaturiko txostenetan beha daitekeenez. Hasiera batean, euskal 

mugimendu nazionalistaren baitan, oro har, frankismoaren garaian nagusitu 

zen ezaugarripenetik abiatu zen, baina eragin hori apalduz joan da eta 

pentsamolde liberalarena jasoz amaitu du. Aztertzen ari garen prozesuaren 

lehen urteetan, herri ekimena nabarmentzen du ikastetxe bati izaera publikoa 

 
71 Ikus EAJ-PNV 1987b, 1990 eta Zarraoa 1990. 
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erantsi ahal izateko, ikastolen publikotasuna aldarrikatu guran (ik. Euskal 

Herriko Ikastolen Konfederazioa 1988).  

 

Ikastolak sare publikoarekin bategiteko administrazioaren saioak 

indartzen direlarik, alta, gizarte zibila eta administrazioaren esparruak 

bereizten hasten da. Eskola estatalek, dio, ez dute barnehartzen arlo publiko 

osoa, eta eskola publikoa ulertzeko tradizio bi daudela ohartarazten du: lehena, 

herrialde anglosaxoietan garatu dena, eta bigarrena, napoleondar 

antolakuntzaren eragina islatzen duena. Azken honekin batera datorren 

hezkuntza monopolioaren kontra agertuz, eredu sozio-publikoari atxikitzen dio, 

eta eraketa hiperburokratikoak dakarren eredu politiko-publikotik aldentzen 

da; ezen, publikoa, gaineratzen du, askoz hobeto mamitzen da hezkuntzaren 

baitan, gizarte zibilaren eragina eta partaidetza handiagoak diren neurrian 

(Ikastolen Elkartea 1991: 45 eta hur). Erakunde honen esanetan, partaidetza 

berri honek titulartasun berri baten bila joan beharra eragiten du, eta definizio 

hau zehazteari ekin zion 1992ko Batzar Nazionalean. 

 

Han onarturiko txostena euskal nazionalismoaren eraginpeko 

inguruneetan gai horri buruz egin diren ekarpen landuenetariko bat jo daiteke, 

gure ustez. Zuzenbidezko Estatu Soziala deritzonaren ezaugarripenetik 

abiatuz, estatuaren zeregina gizarte entitateak ordenatzean datzala baiezten da, 

haien jarduera interes publikokoa den heinean. Estatu interbentzioa 

sakontasun diferentekoa izan daiteke, baina, edozein dela ere, estatuak ez du 

zurgatzen interes orokorreko xedeen lorpena; aitzitik, publiko/pribatu 

dikotomia lausotu egiten dela adierazten du. Zail suertatzen da, horrela, 

zenbait erakunderen ezaugarripena publiko/pribatu ardatz horren inguruan 

egitea. Horren harian, hezkuntza arloan ere botere publiko eta gizartearen 

elkarreragina somatzen dela gehitzen du, eta hortik ondorioztatzen da egungo 
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ikastetxeek ere egoera berria euren titulartasunean islatu behar dutela, gizarte 

dinamika errealari erantzun nahi baldin badiote. Titulartasun berri horri 

elkarbanatua deitzen dio Ikastolen Elkarteak. Azpimarratzekoa da, halaber, 

azken dokumentu honetan proposatzen den lehiakortasun zintzoari ekiteko 

beharrizana, zeren, haren ustez, formula nibelatzaileek eta burokratikoek kale 

egin dute jada (ik. Ikastolen Elkartea 1992: III., IV. eta VI. atalak). Bestela 

esanda, garai berrietara moldatzeak eta administrazioaren tutela zuzenetik 

aske ibiltzeak dakarten ikastetxeen arteko merkatu lehia sortzea hobesten du, 

eta horrexek erabaki behar du, azken batean, ikastetxeen etorkizuna.  

 

Alderdietara itzuliz, Eusko Alkartasunaren diskurtsoa, logikoa denez, 

EAJrena baino apur bat gehiago hurbiltzen da publikotasun kontzeptu bigun 

delakora. Alderdi modura eratu zenean, irakaskuntza pribatuari ala publikoari 

buruzko eztabaida alboratzeko beharra adierazi zuen, auzi zaharkitua irizten 

zion eta. Euskal gizartearen etorkizunerako benetan garrantzia zuena, ordea, 

ikastetxe publikoak zein pribatuak garai berrien eskakizunetara egokitzea zen. 

Egokipen horren zutabeetako bat irakaskuntza askatasuna zen, beraren bidez 

bakarrik ziurtatzen baitzen herritarren borondatean oinarritutako hezkuntza 

askotarikoa. Herritarrek eskubide osoa dute hobesten dituzten printzipio 

ideologiko, filosofiko edota erlijiosoen arabera heziak izateko eta, hartarako, 

behar-beharrezkoa da ikastetxe mota guztien arteko analogia; alegia, ez dago 

hezkuntza askatasunik zenbait ikastetxe gainerakoak baino garestiagoak baldin 

badira edota baldintza hobeagoak badituzte. Beraz, administrazioaren 

erantzukizuna da, dagokion finantzazioaren bidez, hezkuntza askatasuna 

bermatzea, azken hau, hezkuntzarako eskubidearen osagarri baita, eta biek, 

banaezineko parea osatzen baitute. Gizarte zibilarengandik eratorritako 

hezkuntza ekimenak ez dira bakarrik administrazioak bermatu beharreko 
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jardunak, positiboak direla ere adierazten du, funtsean, gizarte askotarikoa 

islatzen dute eta.72 

 

Kutsu liberaleko diskurtso hau pixka bat apaltzen da gerora. Hartara, 

ikastetxeen jabetza, pribatua zein publikoa izanik ere, EAk arlo publikoari 

eransten dio irakaskuntza. Hartara, ikastetxe publikoak diru publikoz 

hornitutakoak direla baiezten du, eta eragiketa horren zilegitasuna justifikatzen 

du, haiek zerbitzu publiko bat eskaintzen baitute. EAJk eta Ikastolen Elkarteak 

bezala, aginte publikoak gizarte zibilaren hezkuntza ekimena bermatu behar 

duela dio, administrazioa ez baita hezkuntzarako eskubideen jabe, horren 

erabilpenaren bermatzaile baizik. Hala ere, sare bakarrekoak eta, beraz, 

eskaintza bakarraren partetzat jotzen ditu ikastetxe guztiak. Horrek esan nahi 

du, besteak beste, autonomia maila bera eta -bereziki- plangintza orokor baten 

barruan sartzen direla ikastetxe pribatuak zein publikoak.73 

 

ELA ere publikotasun kontzeptu bigunetik hurbil dago, nahiz eta ezin 

esan daitekeen gai horri buruzko gogoetak leku handirik betetzen duenik 

hezkuntzari buruzko sindikatu horren diskurtsoan. Esplizituki baiezten du 

sindikatuaren jardunak ez duela zerikusirik irakaskuntza pribatuaren 

defentsarekin, edota sare publikoarekiko aurkamenduarekin, eta hau dena, 

gure iritziz, ezkerreko nazionalismoak egindako kritikei erantzun bezala ulertu 

behar da. Izatez, ELAren iritziz, hezkuntza sistema ondo finkaturiko sare 

publikoan eta pribatuan -edota gizarte ekimenekoan- oinarriturik dagoela 

onartu behar da. Administrazio autonomikoak, horrela, sare bien jarduera 

 
72 Ikus Eusko Alkartasuna 1987: 5.2.1. eta 5.2.2. atalak. 
73 Ikus Eusko Alkartasuna 1990b: 16-18; eta Eusko Alkartasuna Legebiltzar Taldea 1993: 4.717-
4.718.  
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ziurtatu eta arautu behar ditu, besteak beste, sare pribatuaren finantzazioaren 

gaineko kontrol eragingarri baten bidez.74 

 

Logikoa denez, alderdi politiko abertzaleetatik Herri Batasuna da 

publikotasun kontzeptu gogorrari tinkoen eusten diona, nahiz eta haren 

diskurtsoa ez den beretsua izan ikastolen publifikazio prozesu osoan zehar, 

azken urteetan kontzeptu bigunera hurbildu zela esan daiteke eta. Bada, larregi 

teorizatu gabe ere, oso kritiko agertzen zen hasiera batean jarrera pribatuzaleei 

begira (ik. Herri Batasuna 1986). Jarrera horri eusteko arrazoiak mota bikoak 

dira, gure iritziz. Lehena, euskal erakunde ezkertiarrekin konpartitzen zuen 

ezaugarria zen; hots, tradizio marxistaren eta beronen hizkeraren eragina; eta, 

bigarrena, arian-arian lortzen ari zen indar politikoa, zeinak, epe laburrean, 

autogobernua lortzeko espektatiba haundiak eragin baitzizkion. Begibistakoak 

dira aldaera biok 1988an azaleratutako txostenean, non publikotasuna 

pribatutasunari kontrajarri baitzion. Eskola publikoaren alde agertu zen 

dokumentu hartan, eskola publikoak herriko ikasle guztientzako aukera 

berdintasuna ziurtatzen baitu, hezkuntza pribatuak diruaren truke bere eskola 

egiten duen bitartean. Behin eta berriz adierazten du eskolak herri xehearen 

zerbitzuan egon behar duela, eta hori egitean, hezkuntza ekimenak 

kontrajarritako eredu bikoitz bezala aurkezten ditu, eta ekimen pribatuaren 

zilegitasuna koloka jartzen du. Honekin batera, ñabardura garrantzitsu bat, 

publikotasunaren kontzeptu gogorraren alde zegoelako ideia indartzen duena; 

hots, eskola publikoa Euskal Herriko Gobernu Nazionalaren pean aritzen den 

eskola litzatekeela baieztea (Herri Batasuna 1988: 11-13). Era horretako 

aipamenik ez da berriz ikusi indar politiko honen adierazpenetan. Izatez, 

lausoago agertzen da publiko/pribatu bikoiztasun hau 1992ko txostenean. 

Ezkertiar pentsakeran, oro har, apaltzen ari da aipatu dugun hizkera marxista 

 
74 Ikus "ELA por la Escuela Pública y Privada Vascas de calidad", in Herria 2000 Eliza 1989: 31.  
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hura; baina, batez ere, oso abagadune politiko ezberdinean aurkitzen dira bai 

HB eta baita ikastolen publifikazio prozesua bera. Lehenago esan bezala, 

iragarrita daude Euskal Eskola Publikoaren Legearen nondik norakoak, eta 

ikastolak sare publikoarekin bategiteko saio administratiboak itzelean indartu 

dira. Horiei, HBk pairatzen duen bakartze politikaren eragina gehitu behar 

zaie. Horren guztiaren ondorioz, Herri Batasunak, Ikastolen Elkarteak 

bezalaxe, ahalegin teoriko berezia egiten du publikotasunaren definizio berria 

zehaztu guran, segituan ikusiko dugunez. 

 

Ikastolen Elkartearen planteamenduekiko nolabaiteko hurbilpena 

somatzen den arren, diferentzia nabarmenak ere azaltzen dira. Bada, 

publikotasun kontzeptua birdefinitu beharra da HBren abiapuntua, zeren eta 

banaketa sinplista deritzo publikoa administrazioaren pekoa eta pribatua 

gainerako guztia definitzeari, azken honen barruan mota askotako ikastetxeak 

daude eta. Parekidetasun hau publikotasunaren kontzepzio zaharkitua dela 

dio, baina kezka, logikoa denez, ez da teorikoa, politikoa baizik, eta argi eta 

garbi adierazten du: gaia horrela planteatzeak zaildu egiten ditu eskola publiko 

bakarraren alde daudenen arteko adostasuna eta elkarlana, ezen publikoa 

estatuarekin identifikatzen baldin bada, estatua errefusatzen duen jende asko 

eskola publikoaren aldeko borrokatik at uzten da (Herri Batasuna 1992: 15). 

Publikotasunaren definizio taktikoa proposatzen du, nolabait esatearren, baina 

ohartarazi behar da HBk arazo honen inguruan egiten duen jauziaz. Esan 

bezala, balizko Gobernu Nazional bati buruzko teorizaziorik ez da agertzen. 

Horrez gain, administrazioaz hitz egiten duenean, ez da udalez mintzo, esate 

baterako; alegia, maila lokaleko administrazioa eskema honetatik kanpo 

geratzen da. Are gehiago, txosten honetan, ikastetxeen jabetza udal botereen 

pean egotea, eta ez gobernuarenean, proposatzen du. Horrenbestez, estatua eta 

egitura politiko autonomikoa etengabe ordezkatzen ditu diskurtsoan, Euskal 
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Autonomia Erkidegoko eraketa politikoaren zilegitasunik eza baita haren 

abiapuntu politikoa. Ikastolen Elkarteak bezalaxe, gizarte ekimena goraipatzen 

du administrazioaren joera zurgatzailearen kontra, baina diferentzia nabarmen 

bat ageri da, argiro erakusten diguna HBren ikuskera ideologiko ezkertiarra: 

eskolan herri erakundeen partaidetza indartu beharra adierazten da. Horren 

harira, Ikastolen Elkartearen publikotasunari buruzko diskurtsotik 

aldenduarazten duen beste gai bat ikastetxeen titulartasunaren ingurukoa da. 

Ikastolen Elkarteak -izendatu gabe, haatik- hobetsitako titulartasun 

elkarbanatua delakoaren kontra jartzen da, eta titulartasun soziala proposatzen 

du. Izena gutxienekoa dela esanez, euskal gizartean garatutako hainbat 

esperientzia errealek horixe erakusten dutela jotzen du inportanteena; hots, 

posible dela zenbait titulartasun egotea, administrazioaren monopolio ez 

direnak (Ibid.: 16-17). Publikotasun kontzeptu bigunerako garapena apur bat 

argiago geratzen da 1993an, Euskal Eskola Publikoaren Legeari egindako 

zuzenketa eskeetan, non, estraineko aldiz, publikotasuna -administrazioari 

atxikitzeaz gain- gizarte zibilari lotua dagoen kontzeptua dela baitio (ik. Herri 

Batasuna Legebiltzar Taldea 1993: 4.685).  

 

Herri Batasunarekin batera, ezker abertzalearen baitako zenbait 

erakunderen eta gogaideren iritziak azaldu dira urteotan zehar, 

publikotasunari buruz gogoeta eginez. Nabari-nabaria da guztietan ikastolen 

esperientzia administrazioaren jardunetik harago doan ekimen gisa ulertu 

nahia. Adierazpenak -itxarotekoa zenez- ugaldu egin ziren Euskal Eskola 

Publikoaren Legearen egitasmoa iragarri zen momentutik aurrera. Ildo 

honetatik, esan liteke iritzi korronte bat dagoela publikotasunaren definizio ad 

hoc bat egiten duena. Erran nahi baita, sinesmen inplizitua da hezkuntza 

publikoa legitimatuago dagoela pribatua baino, eta hemendik kezka nagusi bat 

eratortzen da: publikotasunaren alde jotzeak, hots, eskola publikoaren alde 
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egiteak, ikastola baztertzea edo gutxiestea ekar lezake. Hori dela eta, ondo 

zehaztu behar da zertan datzan hezkuntza publikoa eta, berriro ere, herri 

ekimenari esker sorturikoa dela aldarrikatzen da. Hauxe da publikotasunari 

dagokion berariazko ezaugarria, eta, honen haritik, herritar izenlaguna 

erabiltzea hobesten da; herriaren sostenguarekin eta herriaren mesedean 

aritzea baitira edozein hezkuntza ekimenen onespenerako oinarrizko baldintza. 

Hartara, ikastola, berez, publikoa da. Are gehiago, zenbaitentzat, gerora ere 

ikusiko dugunez, administrazioaren kudeaketa duen eskola baino publikoagoa 

da, ezen, funtsean, publiko izateak herritarren eskakizunei erantzutea badakar, 

komunitate eskolarraren inolako partaidetzarik errazten ez duten 

administrazioaren eskolak eremu pribatukotzat jo beharko lirateke.75 

 

Arestian genioen bezala, posible da publiko/pribatu dikotomiaz horren 

kezkaturik agertzen ez denik ere topatzea, eta pentsakera hori ezker 

abertzalearen baitan ere kokatu beharra dago. Teorikoki landurik baina, gure 

iritziz, oso hedaturik ez dagoen pentsamolde honen abiapuntua marxismoa eta 

estatuaren zaharkitasuna da, eta, beraz, ezkerra eta administrazioa ez direla gai 

berritasunik eskaintzeko. Ahalmen hori herri erakundeei dagokie, ordea, 

zeintzuek pribatu itxura hartzen baitute, arlo pribatua malguagoa baita arlo 

publiko-instituzionala baino. Hala ere,  

 
"... argi dago erakunde horiek ez dutela logika pribatuaren barruan jokatzen, hau 
da, ez dutela etekinik bilatzen, ez eta txokokeriarik edo interes pribaturik 
defendatzen. Estatuaren logikak errotik errefusatzen du edozein funtsezko 
berritasun. Berriak, ondorioz, pribatuaren mozorroa aukeratzen du, eta modu 
honetara, denborarekin, kontsistentzia hartzen du. Soilik bigarren momentu 
honetan ahalegintzen da Estatua bere barruan integratzen. Estatuaren logika, 
beraz, askoz ere zurrunagoa eta kontserbadoreagoa da pribatua baino." (Agirre 
1991: 88) 

 
75 Ideiok han-hemenka agertzen dira prentsa artikulu eta bestelako idazlanetan zehar 
sakabanatuak. Ikus, besteak beste, Auzmendi 1992, Orella 1992, Txapartegi 1992 eta Gorostiaga 
1993.  
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Arlo publikotik eta arlo pribatutik aldendu gura da, hortaz; lehena 

kontserbadorea baita eta bigarrenak interes pribatua bilatzen baitu. Baina, 

funtsean, pribatutasuna askatasunari lotzen diote. Paradoxikoki, muturreko 

ezkerreko pentsakera atzematen denak arlo pribatuaren defentsa argiagoa 

egiten du liberalismotik hurbil dagoen jarrerak baino. Bada, inportanteena ez 

da hezkuntzaren balizko izaera publikoa, izaera propioa baizik. Hori dela eta, 

eskola publikoa -alegia, administrazioaren ardurapeko eskola- euskal herriaren 

bultzadapean sortutako hezkuntza ekimenek ordezkatua izatera deitua dago, 

azken horiek osatzen baitute etorkizuneko euskal eskola. Ezker abertzalearen 

gainerako jarreretan ez bezala, badirudi oraingo honetan muzin egiten zaiola 

publikotasunaren aldeko korronte sozial indartsuari, neurri batean bederen, 

halako moldez non ez baita somatzen besteetan ikus daitekeen 

publiko/pribatuaren arteko horren tentsio handirik.76 Are argiago azaltzen da J. 

Apalategirenean publikotasunaren inguruko tentsiorik eza. Auzitan dagoena, 

haren iritziz, ez da hezkuntzaren izaera publikoa edo pribatua, hezkuntza 

sistema propioaren eraikuntza baizik. Euskal Herriak burujabetasuna eskuratu 

eta gero erabakiko da zein eredu jarraitu, orain arte ez baita egon benetako 

aukerarik eskola ereduez apusturik egiteko (Apalategi 1994: 69, 317-318).  

 

Honaino ikusitakoaren arabera, zalantzarik ez dago ezkerreko euskal 

nazionalismoak erakutsi duela konplexutasun handiena publikotasunari 

buruzko diskurtsoetan eta, halaber, publikotasunaz hausnartzeko saio 

ugarienak. Izan ere, kasik mota guztietako diskurtsoek eduki dute lekua 

bertan. Gorago aipatutakoez gain, publikotasun kontzeptu gogorretik 

hurbilago dagoen pentsakerarik ere kausi daiteke haren baitan. Harekiko 

atxikimenduak han-hemenka agertzen zaizkigu, baina, oraingoan, sindikatuen 

 
76 Iritzi honen ildotik doaz, besteak beste, Agirre 1991, 1993; eta Xamardo 1993a. 
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diskurtsoetara mugatuko gara eta, beherago, gogoeta egingo dugu Euskadiko 

Ezkerrak defendatutakoaz.  

 

LAB eta, batez ere, EILAS dira publikotasun kontzeptu gogorraren 

eskutik nabarmenen ibili diren ezkerreko erakunde abertzaleak.77 LABen 

abiapuntua da hezkuntza zerbitzu publiko bezala antolatu behar dela, korronte 

neoliberalen oldarrari aurre eginez, onartezina baitzaio politika neoliberalak 

dakarren zerbitzu publikoen pribatizazioa. Bestalde, irakaskuntza arloan ezarri 

den ikastetxe pribatuekiko kontzertu politika ere salatzen du, sare pribatuaren 

gero eta finantzazio maila altuagoa eragiten ari da eta. Pribatutasuna bazter 

utzi gura du LABek etorkizuneko irakaskuntza eredua irudikatzean, eta jarrera 

pribatuzale deitzen dituenak kritikatzen ditu behin eta berriz. HBren ildo 

beretik, esaten du euskal eskola nazionala euskal instituzioen eta gobernuaren 

eskuetan egongo dena dela (LAB 1989: 3-4). Hala ere, errazkeria deritzo eskola 

publikoa administrazioaren jabetzakoa dela baiezteari, zeren eta ahaztu egiten 

da euskal gizartean zerbitzu publikoa eskaintzeko bokazioa duten ikastetxeak 

aspalditik daudelako errealitatea. Ikastolaz ari da LAB, zalantzarik gabe, 

aipatzen ez duen arren. Publikotasun kontzeptu gogorra eta, aldi berean, 

nazionalismoaren hezkuntza ekimena defendatu nahi horretan, aitortu egiten 

du publikotasun kontzeptuak eztabaida sozial asko sorrarazten duela. Haren 

iritziz, hezkuntza publikoak honako ezaugarriak eduki behar ditu: nazio 

 
77 Zaila da arlo publikoari buruz HBk eta LABek iragartzen dituzten diskurtsoen arteko 
bereizketa argirik egitea. Hala ere, gure iritziz, ikuskera hori irakaskuntza arlora erantsiz gero, 
LAB hurbilago dabil publikotasun kontzeptu gogorretik HB baino. Horren zioa izan liteke 
HBren ikuskera ideologikoa, gorago ikusi bezala, nahiko irekia izatea, barne ugaritasunaren 
erakusle. LABek, aldiz, sindikatu izanik ere, diskurtso ideologiko definituago edo zurrunagoa 
erakusten du. Erran nahi baita, indar politikoen eta sindikatuen artean gorago egiten genuen 
bereizketa teorikoa ez da guztiz betetzen HB eta LABen kasuetan, alderantziz baizik. Hala ere, 
eta euren arteko diferentzia oso sotila litzatekeen arren, erakunde bi hauek publikotasun 
kontzeptu gogorrari nola heltzen dioten ikusteko, aldera daitezke, adibidez, HBk EELPri 
egindako zuzenketa eskeen testua (Herri Batasuna Legebiltzar Taldea 1993) eta LABek 
Euskadiko Eskola Kontseiluak egindako Diktamenaren barruan adierazi zuen boto 
partikularraren edukia (Euskadiko Eskola Kontseilua 1993). 
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ikuskera, euskalduntasuna, ugaritasun ideologikoa eta laizismoa, besteak beste 

(LAB 1997: 22-23). Logika hutsari jarraituz, aspektu kontrajarriak biltzen ditu, 

gorago aipatutako aldaera politikoen isla, gure ustez. Izan ere, ikuskera 

ideologikoari zein garapen historikoari begiratuta oso hurbil daukan EILAS 

sindikatuari78 kritikatzen dizkio pedagogismo itsu baten eskutik, publikotasun 

kontzeptu abstraktuari eustea eta koordenada politikoen baloraziorik ez egitea 

(ik. LAB 1989: 9).  

 

Izatez, EILASen diskurtsoa antzetsu samarra izan da urte hauetan 

guztietan. Publikotasunaren kontzeptu gogorrarekiko erabateko 

atxikimenduan datza, 70eko hamarkadan Espainian eta, batez ere, Katalunian, 

eskola publikoan lanean zeuden sektore ezkertiarrek bultzatutako tradizioaren 

ildotik (ik. 2.4.5). Urte horietan, jada, hezkuntza pribatizatzearen kontra 

teorizatu zen. Hezkuntza zerbitzu publikotzat jotzen zen, ordea; hau da, 

irakaskuntzaren burokratizazioan jausi barik, baina erabat errefusatzen zen 

estatuari subsidiarietate zereginik eranstea, funtsean, irakaskuntzaren 

erantzukizun nagusia gurasoen eskuetan jarri nahi zelako susmoa baitzegoen 

(ik. Otano 1978: 16).  

 

Denbora pasatu ahala, iritzi landuagoak eskaini zituen sektore honek 

publikotasunaren inguruan, euskal gizartean garatzen zen hezkuntza gatazkak 

kutsaturik. Horrela, zerbitzu publikoa eta publikoari eskaintzen zitzaion 

zerbitzua bereizi behar zirela esaten zuen. Lehenaren bereizgarri 

administrazioak derrigor eskaini eta guztiok erabil dezakegun zerbitzu izatea 

da. Guztiongana irits dadin, eta ezberdintasun ekonomikoek oztopa ez 

 
78Gogorazi behar da, hezkuntzari buruzko protagonistak aurkeztean genioena; alegia, LAB 
Irakaskuntza 1986 arte ez zela sortu; eta ordura arte sindikatu honetako irakaskuntzako afiliatu 
asko EILASeko kide zirela. Hau da, LABek berak duen ikuskera ideologikoaz gain, EILASen 
eta LAB Irakaskuntzaren jatorria berbera den neurrian, oso logikoa da sindikatu biok 
publikotasunari buruzko pentsakera antzetsua sostengatzea,  
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dezaten, diru publikoz finantzatua egon behar da. Baina horrek ez du esan nahi 

diru publikoz finantzatutako zerbitzu guztiak publiko direnik, zeren eta 

zerbitzu publiko baten jardueraren printzipioak ez datoz bat enpresa 

irizpideekin, alegia, lehiakortasunarekin eta errentagarritasunarekin. Honen 

haritik, kritika gogorrak egiten dizkio Ikastolen Elkarteak proposaturiko 

titulartasun elkarbanatuari, funtsean, erakunde horrek duen pribatizazio 

asmoa mozorrotzeko saio bat besterik ez baita, haren ustez (STEE-EILAS 1992). 

LAB bezalaxe, neoliberalismoak helarazten duen arlo publikoa inefikaziaren, 

burokratismoaren eta kalitaterik ezaren eremu delako iritziaren kontra 

agertzen da EILAS. Adierazpen ofizialen zein gogaideen iritzien bitartez, 

etengabe azaleratzen du eskola publikoaren aldeko konpromisoa. Ez du atsegin 

publikoaren eta pribatuaren arteko mugak lausotzea, uste baitu, era horretara, 

joera pribatuzalearentzako estalki publikoa erdietsi gura dela. 

 

Eskola publikoa eta estatala parekidetzearen kontra agertzen da eta, 

sarritan, hezkuntza diskurtsoan Hego Euskal Herriko lau herrialdeak 

barnehartzeko ahalegina egiten du. Hala ere, bigarren maila batean uzten du 

indarrean dagoen banaketa administratiboak lekarkeen eragozpena euskal 

eskola publikoaz gaurdanik berba egin ahal izateko. Erran nahi baita, ez zaio 

somatzen HBk eta LABek benetako eskola publikoa etorkizuneko eraketa 

politiko berrira proiektatzeko erakusten duten joera, ezta hezkuntza 

publikoaren kudeantza administrazio autonomikoaz besteko instituzioen pean 

uzteko ere. Zenbaitetan, ezin argiago mintzo da EILAS honen inguruan: 
 
 
"... para nosotros el hecho de ser público conlleva que la titularidad en todos sus 
aspectos (académica, patrimonial, laboral, estatutario) correspondan a la 
Administración pública y más concretamente al departamento de Educación pues 
es necesario que todos los centros tengamos el mismo titular y las mismas normas 
de juego para lograr una única red escolar. El que unos centros dependieran de los 
Ayuntamientos, otros de las Diputaciones y otros del Departamento de Educación 
no nos ayudarían en este camino." (STEE-EILAS 1989: 8) 
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Publikotasunaren funtsezko ezaugarriak -demokratikoa izatea, ugaritasun 

ideologikoa biltzea, eta kontratazio eta sarrerako irizpide publikoak erabiltzea- 

eskola publikoak baino ez ditu betetzen. Azkenean, beraz, ikuspegi honen hari 

eroalea da publikotasuna administrazioaren ardurapeko eskolari dagokiola, eta 

honi baino ez zaiola benetako gaitasunik ezagutzen berdintasun sozialaren 

bilaketan (ik. Lozano 1993).  

 

Azkenik, Euskadiko Ezkerra ere agertzen da publikoa eta estatala 

parekidetzearen kontra. Publikotasun kontzeptu gogorretik kontzeptu 

bigunerako iraganbide nabarmena egiten du eta, honekin batera, denbora 

pasatu ahala, administrazio autonomikoaren ardurapeko eskola legitimatzeko 

nahi argia erakusten du . Hasiera batez, ideologia marxista zela medio, 

irakaskuntza pribatuaren desagerpena ere hobestera heldu zen, burgesiaren 

eskola zelakoan, eta hezkuntzak klase borrokan betetzen zuen zeregina agerian 

utzi behar zen eta.79 Alderdi bezala eratzeko egin zuen kongresuan zera baieztu 

zuen: hezkuntza, zerbitzu publiko den heinean, ekimen pribatutik harago doan 

erantzukizuna dela. Ikastetxe pribatu/publiko dikotomiaren aurrean, eskola 

publikoaren alde egin zuen, baina gizartea izanik hezkuntza kudeatzen eta 

kontrolatzen duena. Hala ere, publikotasuna ez zion gizarte zibilari eransten, 

administrazioari baitagokio herritar guztientzako irakaskuntza antolatzeko 

gaitasuna. Ez edozein administrazio motari, ordea, argiro errefusatzen 

baitzuen eskola publikoa udalen edota diputazioen pean jartzea. EILAS 

bezalaxe, ez zen ados agertzen, hortaz, hezkuntzaren demokratizaziorako 

baldintza bezala bestelako maila administratiboen ardurapean ipintzen 

zutenekin, hots, Herri Batasunarekin. Euskal eskola publikoaren titulartasun 

juridikoa, beraz, Autonomia Erkidegoari eransten zion. Publiko izateak, 

orduan, esan nahi zuen doakoa, laikoa, hezkuntza komunitateak kudeatua eta 

 
79 Era honetako ideiak kausi daitezke in Altadil/Arregi/Agirre 1980. 
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ideologikoki anitza zela (Euskadiko Ezkerra -datarik gabe-: 251 eta hur.). 

Oraingoan, ez da irakaskuntza pribatuaren desagerpena proposatzen, baina 

kezka nagusia administrazioaren ardurapeko eskola eta haren ezaugarriak 

dira, dudarik gabe. Dokumentu berantago batean, ikastola eta eskola 

publikoarekin sare publiko bakarra osatzea hobesten zen , hezkuntza pribatuaz 

ezertxo ere adierazi gabe.80 EEk erakutsi zuen bilakaera ideologikoaren 

ondorioz, alta, kexu agertzen zen, geroago, eskola sozializatuaren ordez, eskola 

estatizatua eraiki izanaz, gizarte zibilari hezkuntza arloan eduki beharreko 

protagonismoa kendu zitzaiolakoan (Euskadiko Ezkerra 1989b: 3). Erabat 

desagerturik zegoen publiko/pribatuaren arteko tentsioa. Are argiago esanda: 

 
"La educación constituye un derecho fundamental de la ciudadanía y en las 
sociedades modernas tiene la consideración de servicio público." (Euskadiko 
Ezkerra 1990: 2) 

 

Egin ditzagun, bada, orain arte publikotasunaren inguruan azaldu 

ditugun ideia nagusien bilketa eta kokapen orokor bat. Arestian esan bezala, 

publikotasunari buruzko diskurtsoez gogoeta egitean, ikuskera ideologikoa da 

dudaezineko gakoa. Hemendik zera ondorioztatzen da: batetik, ezkerreko 

nazionalismoak, oro har, joera pribatuzaleak gaitzetsi eta publikotasun 

kontzeptu gogorrari gartsuki eustea; eta, bestetik, ikuskera ideologiko 

moderatuari atxikitzen diotenek gizarte ekimenaren -edota gizarte zibilaren- 

zeregina azpimarratzea.  

 

 Hala ere, ikusitakoaren arabera, prozesu honetako protagonistak 

atxikimendu ideologikoaren continuum baten arabera kokatzeak (mutur batean 

 
80 Dokumentu hau Euskadiko Ezkerraren eraginpeko Arnasa aldizkariaren 6. zenbakian agertu 
zen. 1979ko lege gordailua du baina ez du argitarapen datarik erakusten, nahiz eta, alearen 
zenbakia aintzat harturik, argi dagoen berantagoa dela. Dena den, Euskadiko Ezkerra osatzeko 
kongresuaren edukiak biltzen dituen liburua datarik gabe ere dagoenez, nahasketarik ez 
sortzeko, bibliografia aipamenetan aldizkariak erakusten duen lege gordailuaren urtea 
errespetatzea erabaki dugu. Ikus, beraz, Euskadiko Ezkerra 1979.  
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jarrera liberalak eta bestean ezkerrekoak jarriz) ez du arazoa erabat argitzen. 

Aztergai ditugun talde abertzale guztiak barneharturik, azpimarragarria da 

nazionalismo osoak konpartitzen duela publikoaren onuragarritasunari 

buruzko ikuskera, eta, hartara, talde moderatuen aldetik ere, izaera publikoa 

eransten zaie gizarte ekimenei. Erran nahi baita, publikotasuna legitimatuago 

agertzen zaigu pribatutasuna baino, halako moldez non esan bailiteke inork ez 

duela huts-hutsean defendatzen irakaskuntza pribatua, besterik gabe. Halaxe 

ikus daiteke bai liberalismotik hurbilen daudenen jarreretan, eta bai 

publikotasunaren aldeko korronte sozialaren eragina gutxien jasotzen duten 

ezkerraren mezuetan. 

 

Honen harira, nabarmendu behar dugun hirugarren ideia da erakunde eta 

gogaide abertzale guztiak bat datozela hezkuntza publikoa eta estatu hezkuntza 

parekidetzearen kontra. Adostasuna erabatekoa da puntu honetaz, baina 

diferentziak sortzen dira publiko zer den ezarri gura denean eta, auzi honetan, 

abertzaleen helburu politikoen arradikaltasun mailak muga esanguratsu bat 

marrazten du. Era hartara, HBk, LABek eta ezker abertzalearen zenbait 

sektorek, eraketa autonomikoak ustez duen gobernu zentralarekiko 

menpekotasuna dela medio, joera handia erakusten dute hezkuntza publikoa 

etorkizuneko zerbait bezala ulertzeko. Nazionalismo moderatuak, aldiz, 

etengabe plazaratzen du Autonomia Estatutuak ahalmen nahikoak ematen 

dituela hezkuntza publikoa antolatzeko. Ikusmolde honetan EA, EAJ, ELA eta 

EE -urteak pasatu ahala, gero eta nabarmenago- sartu beharko lirateke. Alde 

bietatik at geratzen dira Ikastolen Elkartea eta EILAS sindikatua. EILASenean, 

aldaera ideologikoa funtsezkoa izan delako, auzi politikoaren gainetik, 

normalean; eta horrelaxe ulertu behar da, gure iritziz, prozesu osoan zehar 

publikotasunari buruzko diskurtso antzetsua garatu izana. Ikastolen 

Elkartearen ardura nagusia, bestetik, ikastola sarearen biziraupena izan delako 
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eta, gehienbat horrek eraginda, publikotasunari buruzko zenbait diskurtso 

plazaratuz joan delako. 

 

Ikastolen Elkartearen jardunak, bateko, eta publikotasuna zerbait 

desiragarri delako usteak, besteko, azkenengo ideia bat azaltzeko bide ematen 

digute, maiz aipatua, bestenaz ere. Labur esanda, publikotasunaren aldeko 

jarrera argia erakusten duten abertzale askori zail egiten zaiela sare publikoari, 

besterik gabe, izaera publikoa eranstea, hamarkada askotan zehar ikastetxe 

mota horrek deslegitimazio sakona jaso baitu nazionalismoaren begietara. 

Berriro ere, nazionalismo arradikala dugu alde honen eragina argien erakusten 

duena. Eta, harekin batera, Ikastolen Elkartea kausitzen dugu. Diskurtso 

gehienetan somatzen da, horrela, jomuga ezberdinak egonda ere, ikastolaren 

ezaugarripena, zeinari nazionalista askok ez baitie izaera publikoa kendu gura. 

Euskal hezkuntza sisteman ikastola eta eskola publikoa osagarri direla baiezten 

da, horrela.  

 
 
4.3.4.2.- Hezkuntza Sistema Propioaren bila: Ikastola eta Eskola Publikoa 

 

Euskal mugimendu nazionalistaren baitan, hezkuntza sistema propioaren 

eraikuntzari ekin beharra izan da urte hauetako guztietako funtsezko 

aldarrikapena. Kontzeptuak berak adierazitakoari jarraiki, argi dago aldaketa 

inportante bat gertatu dela abertzaleen hezkuntzari buruzko ikusmoldean 

frankismoaren garaian nagusitu zenarekin erkaturik, ezen, orduan ez bezala, 

euskal nazionalismoa jabeturik agertzen zaigu ikastola ez dela kontuan 

hartzeko hezkuntza errealitate bakarra. Ikastolaren eta eskola publikoaren 

balizko osagarritasunari buruzko gogoeta derrigorrezko bilakatzen da, horrela, 

80 eta 90eko hamarkadetan zehar; eta, ondorioz, ikastolaren eta eskola 

publikoaren ulerkera berriak sortzen dira. 
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Ikastolari buruzko pentsakera eskola publikoaz uste denaren pean dago, 

eta alderantziz. Hau da, ikastolaren aldeko oldar nazionalista, oro har, ahultzen 

den neurri berean, irabazten du legitimitatea eskola publikoak abertzaleen 

pentsamoldean. Publikotasunari buruzko diskurtsoen azterketan genioen 

modu berean, asko dira elkarrekin gurutzatzen diren aldaerak ezaugarripen 

berri hauetan; horrela, hura deskribatzean, bereziki alde ideologikoa 

nabarmentzen genuen, baina ikastolaz eta eskola publikoaz egiten den 

irakurketaren bilakaeraz kontuan hartzeko funtsezko datua, berriz, eraketa 

autonomikotik eratorritako egoera soziopolitiko berria dela uste dugu. Maiz 

aipatu bezala, euskal nazionalista guztiek ez dute era berean interpretatzen 

delako aldaketa, eta, hartara, batzuek egoera zeharo diferente batean 

gaudelako iritziari eusten diote, eta besteak etengabe saiatzen dira zenbait 

esparrutan -hezkuntza barne- gauzak sakonki aldatu ez direlako mezua 

helarazten. Beraz, zenbaitentzat, egungo euskal gizarteak ez du kasik 

zerikusirik iraganarekin; beste zenbaitek, aitzitik, gura baino antzekotasun 

gehiago dagoela baiezten du. Hala, eraketa autonomikoari erantsitako 

zilegitasun politikoak eragin argia dauka eskola publikoari atxikitzen zaion 

egokitasunaz eta, ondorioz, ikastolari kendutakoaz. Hau da, frankismoan 

eskola publikoak ez zuen jasotzen gizarte onespen sendorik, baina 

administrazioaren jardunak erabat babesten zuen, eta, ordainez, 

nazionalismoak bete-betean defendatzen zuen ikastola, eskola publikoaren 

kaltean. Egoera politiko berrian, ordea, eskolak atxikimendu soziala81 eta 

ikastolak onespen instituzionala irabazten dute eta hezkuntza mota biak 

nolabaiteko lehiakide bihurtzen dira nazionalismoaren begietara, orduan. Bata 

 
81 Nazionalismoaren jardunetik harago, EAEko eskola publikoak irabazi duen atxikimendu 
sozialaren adibide dira haren alde eratzen diren jaiegunak, nora milaka pertsona bertaratzen 
baitira. Zer esanik ez, pentsaezina dirudi holakorik gertatu ahal izanak frankismoaren garaiko 
eskola publikoaren alde.  
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ala bestea aukeratu behar da, esaten dute, horrela, ahots abertzale batzuek, 

frankismoan egindako hautaketa birpentsatu beharra ekarriz. 

 

Hezkuntza sistema propioaren eraikuntzari begirako diferentziak 

ulertzeko gakoa egoera soziopolitiko berriari buruzko irakurketa dela esan 

dugu, baina ez da hau, noski, esplizituki azaleratzen den zioa. Izatez, 

eskola/ikastolaz berba egitean haizatzen diren gaien artean hiru nagusitzen 

dira: euskara, euskal gizartearen integrazioa eta gizarte sektoreen partaidetza. 

Zer esanik ez, lehenengo biek harreman estua dute nazionalismoak, orotara 

hartuta, eraikitzen duen nazio identitatearekin; eta hirugarrenean, ostera, 

nabariago agertzen zaizkigu talde bakoitzaren ikuskera ideologikoa, 

publikotasunari buruzko ideiak eta esparru horren inguruan dauden elkarren 

arteko mesfidantzak. Hiru osagai horien inguruan bilduko ditugu 

nazionalismoak hezkuntza sistemaren ulerkerari buruz sostengatzen dituen 

ideiak, galdera bati erantzun nahirik, alegia, nazionalismoak zein punturaino 

jotzen dituen lagungarri ikastola eta eskola publikoa bere hezkuntza 

helburuetarako. Edo, bestela esanda, euskal hezkuntza sistema propioak 

erakutsi beharko lituzkeen ezaugarrietatik abiatuz, nolako lekua ematen zaien 

ikastolari eta eskola publikoari.  

 

Esan bezala, hezkuntzaz -eta, bereziki, ikastolaz- hausnartzean, lehenengo 

muga ikastolaren iraganak eta orainaldiak zehaztua dator. Nazionalismoak, 

inolako salbuespenik gabe, begirunez eta -maiz ere-harrotasunez hitz egiten du 

ikastolaz, batez ere aztertzen ari garen prozesu honetako lehenengo urteetan. 

Adostasuna erabatekoa da ikastolaren iraganari begiratzen zaionean, hots, 

ikastolek frankismoaren garaian bete zuten zereginaz berba egiten delarik, 

ikastolaren publifikazio prozesuan hura sare publikoan integratzea sutsuki 
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defendatu dutenen aldetik ere, Euskadiko Ezkerraren inguruko Arnasa 

aldizkaritik hartutako aipu honetan beha daitekeenez:  

 
"El movimiento de ikastolas es uno de los más importantes logros en la historia de 
la lucha del pueblo vasco por la recuperación de su personalidad. Su historia es 
toda una épica de lo que puede conseguir un pueblo bajo la opresión más brutal y 
al margen y en oposición al poder establecido y a sus instituciones." 
(Altadil/Arregi/Agirre 1980: 41) 

 

Inolako dudarik ez dute erakusten abertzaleek ikastolaren sorreraren 

beharrizanaz, sare publikoak zeuzkan hutsuneak eskergak baitziren. 

Ikastolarekiko hurbiltasun txikien dutenek ere ez dute koloka jartzen hasierako 

ikastolaren egokitasuna. Egoera berrian goraipatzen ez dutelarik, edota haren 

beharrizana bukatutzat ematen duten arren, ikastolaren sorreraren zilegitasuna 

ederto finkatua dago mota guztietako ingurune nazionalistetan, eta euren 

burua esplizituki abertzaletzat jotzen ez dutenen artean ere.82 

 

Hutsuneen artean, euskararen egoera jo ohi da garrantzizkoena. Denek 

onartzen dute, hortaz, ikastolak balazta erabakigarria jarri ziola euskararen 

galerari. Euskararekin batera, frankismoaren garaiko eskola publikoan ez 

bezala, berrikuntza pedagogikoaren aldeko lan sakona egin izana ere 

atzematen da sorreraren arrazoi eta justifikazio bezala. Eta, azkenik, herri 

mugimendu zabal baten ekimen izana ere onartzen zaio. Herri partaidetzari 

esker sortua eta mantendua izan zela baiezten da, nahiz eta arlo honetan 

ñabardurak igarri erakundeen artean, batez ere frankismoaren azken urteetako 

garapena aintzat harturik.  

 

Horrela, EA, EAJ eta Ikastolen Elkartea dira ikastola gizarte ekimenaren 

emaitza izana indartsuen azpimarratzen dutenak. Ikastolen Elkarteak, gainera, 

 
82 Lehenen adibide bezala, ikus Onaindia 1988: 26. Bigarrenen artean, ik. Otano 1978: 55. 
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ikastolaren jardunaren bereizgarritzat partaidetza demokratikoa jotzen du, 

ederto islatu ahal izan denez urte askotan zehar garatutako eredu ideologiko 

askotarikoan, betiere Euskal Herrian errotuak dauden ideia eta balore 

politikoekiko zein erlijiosoekiko begirunez (Euskal Herriko Ikastolen 

Konfederazioa 1988: 7 eta hur).  

 

Ugaritasun ideologikoa nabarmendu beharrean, ikastolak arlo publikoari 

nolabait loturik edota abertzaletasunarekiko harreman estuetan jaio zirela 

adierazten da beste sektore nazionalista batzuen aldetik. Eraketa autonomikoa 

indarrean jarri arte, zioen EEk, ikastolak publiko eta pribatuaren arteko 

esparruan egon dira (Euskadiko Ezkerra 1979: 136); eta ELAk sare ezberdin bat 

osatzea ez dela izan ikastolen mugimenduaren helburua baiezten zuen, 

nolabait ere, halabeharrez ekin baitzion irakaskuntza publikotik kanpo lan 

egiteari (ELA 1992: 2). Ugaritasun ideologikoaren kontuarekiko urruntasuna 

are argiago agertzen da, adibidez, HBren inguruneetan. Ikastolak hezkuntza 

sistema propio baten ernemuina, gurea izango zen eskola bat izan nahiarekin 

sortu zirela esaten da. ETArekin batera piztu zen mugimendu nazionalistaren 

eragin zuzenaren emaitza izaki, milaka abertzale ikastolaren aldeko lanean jarri 

izanaren ondorio izan zirela baiezten da (ik. Erkizia 1985: 35).  

 

Adibide horietan beha daitekeenez, erakunde edota korronte nazionalista 

bakoitzak bere desioen arabera interpretatzen du ikastolaren sorreraren 

zergatia, eta iraganaz egiten duen irakurketak orainaldirako proposamenaren 

nolakotasuna iradokitzen du. Era hartara, frankismoaren garaiko eskola 

publikoan hutsuneak zeudelako iritzian adostasun argia dago, baina ezker 

abertzalearen baitan, oro har, eta Ikastolen Elkartean ere soma daitekeen ideia 

da zeregin hori bukatu gabe dagoela; edo bestela esanda, ez zaiola inola ere 

ikastolaren sorrerari subsidiarietate funtziorik atxikitzen. Era hartara, ikastola 
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amaitu gabeko aukera litzateke, etorkizuneko euskal eskolaren diseinulan 

lagungarri izango dena. Ezin daiteke, beraz, salbuespen bezala ulertu gure 

etxean sortutako hezkuntza mota hau ezta egoera arrunt bezala hartu ere 

gainerakoak, alegia, gure herri izateari uko edo itsuarena eginez antolatutako 

ikastetxeak (Apalategi 1994: 304). Gehienbat azken sektore hauen aldetik, 

orduko eskola publikoaren ezin sartuzko eremu izatea azpimarratzen da, 

bunker, kolonizazio tresna, espainolismoaren gotorleku eta abarreko izenlagunak 

erantsiz. Ikastolaren nolabaiteko historia idilikoaren beste aldea, hortaz, 

frankismoaren garaiko eskola publikoaren erabateko deslegitimazioa da. 

 

Ikastolaren sorreraren inguruko adostasuna koloka jartzen hasten da 

ikastolaren kudeantzan parte hartu duten gizartearen eta lan arloko sektoreen 

arteko harremanen jitea zehazten denean. Logikoki, sindikatuak dira 

ikastolaren ibilbidea ilunarazten dutenak. ELA ozenki mintzo da honetaz. 

Ikastola pertsona eta kolektibo askoren lanaren emaitza izan zela onartzen du, 

baina ez da ahaztu behar langileek egindako ekarpena, lan baldintza eskasak 

jasan behar izan dituzte eta. Ikastolen mugimenduaren sorrerari goraipamenak 

egiten zaizkionean, hortaz, kexu agertzen da langileen militantzia gutxiesteko 

joera egoten baita, gurasoena eta herriarena, oro har, aipatzen den bitartean 

(ELA 1992: 2). Askoz ere gogorrago agertzen zaigu EILAS, erabateko 

mesfidantza adierazten baitu: ikastolaren kudeatzaileek langileen egoerarekiko 

erakutsi dituzten jardunak kritikatzen ditu, eta gaitzesten du, bestalde, 

Ikastolen Elkarteak irakasleen funtzionarizazioaren kontra kaleratu duen 

ustezko asmo aurrerazalea, ezen uste baitu gurasoen sakon-sakoneko nahia 

muga legalak saihestea baizik ez dela (Ik. STEE-EILAS 1989: 11). LAB 

sindikatuak ere, zenbaitetan, langileriarekiko jarrera kontrolatzaile eta 

paternalista erakutsi izana aurpegiratzen dio Ikastolen Elkarteari, baina 

kritikak ez dauka EILASenak besteko garraztasunik (ik. LAB 1989: 9).  
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Sindikatuen kezka horiez gain, eta gizarte partaidetzaren historia egitean, 

nabari-nabaria da erakundeen ikuskera ideologikoaren eragina ikastolaren 

baitan. Ustezko izaera berdintzailea zalantzan jartzen da: zenbat eta 

ezkertiarrago izan erakunde nazionalistak, hainbat eta gehiago nabarmentzen 

dituzte ikastolaren sorreran parte hartu duten jarrera klasistak, baina salaketa 

horrek kutsu ezberdina jasotzen du, berriro ere, ikastolari erantsi nahi zaion 

azken helburuaren arabera. Adibidez, 80ko hamarkadaren hasieran, EEren 

inguruko sektoreek ikastolari zegokion izaera elitistaz hitz egiten zuten, 

ikastolaren borondatea herri mailetara heltzea zen arren. Borondatetik harago, 

ikastola ertain eta goi mailentzako instituzioa zela baiezten zuten eta, 

horrenbestez, diskriminazioa eragiten zuela zioten, biztanleriaren parte bati 

ezinezkoa baitzitzaion bertaratzea (Altadil/Arregi/Agirre 1980: 51-54). Era 

hartara, ikastolen mugimenduak eduki duen herri izaera dela medio, 

izkutaturik, edo bigarren maila batean, geratu dira barne desadostasun 

ideologikoak, berauen gainetik garrantzi handiagoa hartu baitu kanpo 

erronkari erantzuteak; erregimen frankistaren hezkuntza politikari aurre 

egiteak, hain zuzen ere (ik. Gurrutxaga 1981). Baina, beste batzuentzat, 

tamalgarria izan da ikastolaren baitako aurkamendu ideologikoak gorpuztu 

izana. T. Erkiziak 1970-77ko ikastolen baitako gatazkei buruz egindako 

azalpena har daiteke honen adibidetzat. Gurasoen titularitatea zela medio, 

diosku, irakasleen kontrol ideologikoa eta jauntxokeriak ahalbidetu ziren; eta, 

ondorioz, langileen klase kontzientzia indartzearekin batera, langilekeriak ere 

garatu ziren, eta jarduera biek ikastolen mugimenduaren batasuna kaltetu 

zuten (Erkizia 1985: 36). 

Bada, euskal nazionalismoa, oro har, baturik agertzen da ikastolaren 

sorreraren beharrizanaren inguruan, eta banaturik, ordea, ikastolaren 

sorreraren azken zioei zein haren ibilbideak erakusitako hezkuntza langileen 
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eta gizarte maila ezberdinen eskuhartzeari begira. Ezkerreko nazionalismoak 

sarritan nabarmentzen du ikastolan zenbait aukera ideologiko egon dela, eta 

ikastolaren sorreraz ez ezik, 80 eta 90eko hamarkadetan zehar behin eta berriz 

agertzen zaigun ideia da ikastolari eustea, eskola publikoaz ezberdindurik, 

hezkuntza elitista sustatzea dela, ezkerreko ikuskeraren bilakaerak erantsitako 

zenbait ñabardura gehituz, alta. Hartara, ikastolak ez dira jotzen maila 

burgesen ikastetxetzat, eta sektore sozial ugari bertaratu izana onartzen da. 

Hala ere, etengabeko kexuak azaltzen dira, hezkuntza pribatuarekin batera, 

ikastolak, bereziki -baina ez bakarrik, beherago ikusiko dugunez- kuoten bidez, 

ateak ixten baitizkio populazio marginatuari, zeinaren ardura eskola publikoak 

hartzen baitu.83 Ikastolak eskuratu duen prestigio soziala, bada, bertaratzen 

diren ikasleen gizarte mailak ematen die, eta ez da ahaztu behar ikastolan 

matrikulatzeak distintzio kutsua dakarrela, eskola publikoak inola ere ez 

dakarrena (STEE-EILAS 1989: 17). 

 

Baina, adierazi bezala, ez da hau ezkerreko nazionalismoaren diskurtso 

bakarra; aitzitik, zenbaitentzat, ikastolarekiko areriotasunak, eta zehazkiago, 

jarrera espainolistek zabaldu dute ikastolak pribilegiozko hezkuntza helarazten 

duelako ideia (ik. Rodriguez 1996: 46). Dena dela, ukaezina da ezkerreko 

abertzaleen aldetik ikastolen arteko ezberdintasunak azaltzeko ahalegina soma 

daitekeela. Era hartara, aipatutako EEz gain, LABek, HBk eta EILASek ere 

nolabaiteko bereizketa egiten dute ikastolen artean, aurrerazaleak eta joera 

pribatuzalekoak daudela esanez. EE eta EILAS dira ikastolak bereizteko saio 

sendoena egiten dutenak. Ikastolen baitan elkarbizitzan aritu dira hainbat 

urtetan irakaskuntza eredu pribatuaren aldekoak eta irakaskuntza publikoaren 

 
83 Honen inguruan zenbait datu eskaintzen ditu J. Lozanok: nolabaiteko ezintasun psikiko 
edota fisiko dituen ikaslegoaren %75ak eskola publikoan ikasten du. Halaber, ijito 
populazioaren ikasle guztiak, inolako salbuespenik gabe, eskola publikoetakoak dira (1992: 
18). Hala, irakaskuntza pribatuarekin erkaturik, eskola publikoak ustez nozitzen dituen 
utzikeriaz eta baliabide ekonomikoen urritasunaz kexu agertu ohi dira ezkerreko abertzaleak. 

 



Euskal nazionalismoa eta hezkuntza publikoa aurrez aurre 515 
 
 
 

                                                

eredua defendatzen dutenak (ik. Gurrutxaga 1981: 26). EILASen aburuz, 

gorago aipatutako distintzioaren bila joateak eragotzi izan du eskola 

publikoaren aldeko joera indartsurik garatu izana (STEE-EILAS 1989: 17). Beste 

erakunde bietan, LABen eta HBn, aldiz, joera pribatuzaleen arriskuaz 

ohartarazteaz gain, behin eta berriz beha daiteke ikastola proiektu bateratu 

batean mantentzeko desioa.84 

 

Edozelan ere, lehenago esan bezala, ikastolaren baitako harremanen 

ulerkera ez da aldatzen den bakarra; ostera, egoera berri honetan, ezkerreko 

nazionalismoaren begietara, oso indar ezberdinez bada ere, ikastolek ez dute 

osatzen frankismoan islatzen zuten proiektu eztabaidaezina, gizartearen 

erabateko atxikimendua jasotzen zuena. Horrelaxe ulertu behar dira, adibidez, 

EEren adierazpenak, non esaten baita ikastolek islatzen dutela 

 
"... una clara expresión del esfuerzo de una parte de la sociedad por el 
mantenimiento-recuperación de la lengua." (Euskadiko Ezkerra 1989a: 2) 
 

Eta, neurri batean honen ondorioz, ikastolak ez dira, aurreko garaian 

bezala, eskola publikoari zeharo kontrajarritako errealitate bat. Eskola 

publikoak ezaugarripen berria jasotzen du nazionalismoarentzat, bereziki 

ezkerreko nazionalismoarentzat. Diskurtso berrian parte hartzen duen 

funtsezko elementua euskara da. Eskola publikoan ematen ari diren euskararen 

aldeko urratsek -diosku, adibidez, HBk- eragotzi egiten dute hura 

frankismoaren garaikoa bailitzan hartzea (Herri Batasuna 1986: 15).  

 

Izatez, euskal nazionalismoaren eraginpeko erakunde guztiek uste dute 

hezkuntza sistemak berebiziko garrantzia duela euskararen berreskurapenean, 

eta denak agertzen dira kezkati hezkuntza sarean eramaten den hizkuntza 

 
84 Ideia hau erakunde bi horien adierazpenen funtsezko mezua da. Ikus, adibide gisa, Antxon 
Izagirre HBko kideak esandakoa (Larrun 1991: 12).  
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politikaren emaitzez. Bada, euskal mugimendu nazionalistak, orotara hartuta, 

zalantzan jartzen du 1982ko Euskararen Erabilera Arauzkotzeko Legearen 

helburuak betetzen ari direla, nahiz eta, espero zitekeenez, batzuk askoz 

baikorrago agertzen diren besteak baino. Zalantzarik gabe, A irakastereduak 

biltzen du kritika gehien, frogatutzat ematen baita eredu honetan eskolatutako 

haurrek ez dutela lortzen hizkuntza ofizial bien ezagutza.85 Ezkerreko 

nazionalismoaren gaitzespena erabatekoa da: EEk, EILASek, HBk eta LABek A 

ereduaren desagerpena bultzatzen dute; EAJk eta EAk hobetu beharra 

defendatzen dute, eta Ikastolen Elkarteak zenbait jarrera erakutsi ditu, 

beherago ikusiko dugunez. Beraz, euskara euskal hezkuntzaren zutabe izan 

behar dela den-denek adierazten dute, baina batzuentzat ikastola da 

euskararen gordailu ezin hobea; beste zenbaitentzat, berriz, eskola publikoak 

du gaitasun gehien zeregin hori betetzeko; eta besteek, azkenik, hezkuntza sare 

osoaren euskalduntzeari ematen diote garrantzia.  

 

Logikoki, zenbat eta bizikiago defendatu eskola publikoa, hainbat eta 

ozenago aldarrikatzen da hezkuntza sare honek euskararen berreskurapenean 

bete dezakeen zeregina. Horrela, EILAS sindikatua da alde hau indar 

handienez azpimarratzen duen erakundea, betiere sare publikoko irakasleek 

jokatu duten zeregina goraipatuz (Ikastoletako STEE-EILAS 1989a: 8). Neurri 

apalagoz, HBk eta LABek ere defendatzen dute eskola publikoaren eragina 

euskararen aldeko ahaleginean. Gustatu ala gustatu ez gisako sarrera berbak 

erabilita -zenbait sektore abertzalek abiapuntu hau nekez onartzen dutela 

iradokituz-, euskararen etorkizuna, estraineko aldiz, eskola publikoari lotua 

atzematen da, hura baita, datu absolutuak kontuan harturik, irakasle eta ikasle 

 
85 Izatez, administrazio autonomikoak berak aitortzen du, zeharka bada ere, D ereduko 
ikasleek bakarrik lortzen dutela, bere gehiengoan, euskaraz zein gaztelaniaz pareko gaitasuna. 
Hala ere, eta beste arrazoi batzuk tartean ere direlarik, Konstituzioaren aurkako dela baiezten 
du A eredua eskatzen duten gurasoei uko egitea, gaztelania hizkuntza ofiziala baita Espainia 
osoan (ik. Zalbide 1990: 238, 244-245).  

 



Euskal nazionalismoa eta hezkuntza publikoa aurrez aurre 517 
 
 
 
euskaldun gehien biltzen duen hezkuntza sarea. Sarritan, horrela, Ezker 

Abertzalearen ingurune batzuentzat euskara da eskola publikoa legitimatzen 

duen osagai bakarra (ik. Iztueta 1993b, 1994). Ez da hau, alabaina, egia osoa, 

beherago ikusiko dugunez.  

 

Eskola publikoaren aldeko jarrerak biguntzen diren heinean, euskararen 

berreskurapen zeregina hezkuntza sistema osoari eransten zaio eta, inplizituki, 

hortaz, ikastolak, sare publikoa eta sare pribatua maila berean jartzen dira. Ildo 

honetatik doaz, besteak beste, EA (1990b) eta EAJ (Zarraoaren bidez kasu 

honetan; ik. 1990). Alderdi nazionalista biok gainerako taldeek baino indar 

handiagoz azpimarratzen dute ekimen sozialeko ikastetxeetara -alegia, 

hezkuntza pribatura- euskararen irakaskuntza ziurtatzeko laguntza 

administratiboak bideratu beharra (ik. Berriozabal 1991; Oregi 1991).  

 

Eta, azkenik, Ezker Abertzalearen zenbait sektore eta Ikastolen Elkartea 

dira eskola publikoaren ustezko izaera euskaldunaz mesfidatien agertzen 

direnak. Lehenek, D ereduaren bermatzaile nagusia ikastola dela uste dute (ik. 

Iztueta 1995: 132). Are gehiago, mugimendu euskarazalearen bitartez hedatu 

den hizkuntza teoria multzoari eutsiz, ikastola euskal hiztun komunitatearen 

benetako eremu trinkotzat hartu behar dela esaten da, diferentzia politikoen 

gainetik euskararen batasunari eusten dion neurrian (Arrieta 1991: 41). 

Ikastolak, horrela, hizkuntzaren sinbolo dira, euskal hiztunen 

autokontzientziaren adierazpen, euskararen lurraldetasuna ziurtatzen dutenak. 

Ikastoletan euskaltasuna eta euskara garatzen dira; beste ikastetxe guztiak, 

aldiz, gurea edo osoa ez den giza sistemaren kultura garatzeko antolatu dira 

(Apalategi 1994).  
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Ikastolaren Elkarteak gai honetaz adierazitakoa eskola publikoari begira 

erakusten duen konfiantzarik falta orokorraren isla dela esan daiteke. 

Horrenbestez, euskararen arloan dituen bete gabeko zereginak oraindik ere 

asko izatea eskola publikoari berari egozten dio. Zentzunik gabetzat ere jotzen 

du baldintzapen hau alboratzea etorkizuneko euskal eskola publikoaren 

eredua taxutu nahi denean (Ikastolen Elkartea 1991: 28 eta hur). Deigarria da 

kritika horren oinarria ez dela nolabaiteko hizkuntza arradikaltasuna, 

ezkerreko nazionalista batzuen kasuan ikusi bezala, ezen, adibidez, F. 

Basurkok ohartarazten digunez (1992: 65), administrazio autonomikoaren 

hizkuntza politikaren inguruan etengabeko kritikak isuri eta gero, 1982ko 

Euskararen Erabilpena Arauzkotzeko Legearen esanetara jarri zen, alegia, 

ezarritako hiru ereduen onarpen esplizitua egin zuen (ik. Ikastolen Elkartea 

1992: VI. atala). Esan gabe doa EILASek (STEE-EILAS 1992: 2) eta HBk (1992) 

kritikatu egin zutela jarrera hura. 

 

Aipatutako mesfidantza orokorra ez dagokio bakarrik Ikastolen 

Elkarteari. Honen ildotik, azaldu behar da eskola publikoari, oro har, 

euskararen normalizazioan zeregin garrantzitsua onartzen zaion arren, ezin 

esan daitekeela hezkuntza sare horrek erabateko zilegitasuna erdiesten duenik 

mugimendu nazionalista osoarentzat. Zerbait falta du beti eskola publikoak 

nazionalismoaren helburuetara molda dadin. Nola edo hala, ikastola Euskal 

Herriak duen berezko hezkuntza dela aldarrikatzen da, eskola publikoaz 

bereizirik.  

 

Horrenbestez, EAk, adibidez, hezkuntza autoktonoa dela dio (Eusko 

Alkartasuna 1987). Mota askotako oztopoei aurre eginez, eta euskal lurralde 

osoan zabaldurik, hezkuntza eredu berri bat taxutu du ikastolak (Eusko 

Alkartasuna 1990b: 10). Ikastolen Elkarteak, bestetik, ikastola euskara eta 
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euskal kulturaren zerbitzuan egon dela eta badagoela kontuan hartuta, hura 

Euskal Eskola Publikoaren jatorri eta funtsa dela ondorioztatzen du (Euskal 

Herriko Ikastolen Konfederazioa 1988: 7 eta hur.). Euskalduntasuna ez da 

baldintza nahikoa euskal hezkuntzaz hitz egiteko orduan, eta, beraz, Euskal 

Eskola Nazionalaren oinarriak zeintzuk izango liratekeen zehaztu gura du. 

Euskaraz gain, hezkuntza edukiak ere aintzat hartu beharrekoak dira, eta 

esparru horretan -baiezten du- ikastolek argi eta garbi erakusten dute, ageriko 

zein izkutuko curriculumaren bitartez, Euskal Herriaren iragana orain eta 

geroarekin lotzeko asmoa (Ibid.: 39). Eskola publikoak ustez frogatu ez duena, 

gainera liteke. Orokorrean, ikastola eskola publikoa baino hobea dela azaltzen 

du Ikastolen Elkarteak; besteak beste, gizarte zibilaren eskuetan baitago. Ezin 

argiago esanda: 

 
"Las ikastolas están más cerca de la sociedad moderna que viene, que el modelo 
actual, caduco y desfasado de la escuela pública transferida (...). La ikastola lleva 
30 años de adelanto a la caduca escuela pública napoleónica." (Campos 1991) 

 

Hau da, nazionalismoaren sektore askorentzat zaila da ikastolari atxikitu 

zaion hezkuntza propioa delako jitea ahaztea eta, besterik gabe, eskola 

publikoari eranstea. Publikotasunaren definizioek eduki lezaketen eraginaz 

gain, deigarria da nazionalista askok, eskola publikoa izenaren ordez, 

eskualdaturiko edota transferitutako eskolaz hitz egiten dutela, nolabaiteko 

kanpokotasuna edo arroztasuna erantsi nahirik hezkuntza sare publikoari.86 

Euren diskurtsotik zera ondorioztatzen da; transferitutako eskola, ez dela gure 

eskola -Euskal Herriaren eskola-, euskal lurraldearen parte batean bakarrik 

indarrean dagoena baizik. Euskal nazioak behar duen eskola oraindik ere eraiki 

 
86 Horrela, HBk 1988an, artean, eskola estatalei buruz hitz egiten zuen EAEko sare publikoaz 
aritzean (Herri Batasuna 1988); eta berriki, F. Rodriguezek, adibidez, izen bera erabiltzen du 
(Rodriguez 1996).  
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gabe dagoela baiezten da, eta, ondorioz, ezker abertzalearen ingurune 

batzuetan, eskola publikoa eskola espainiarra delako iritziari eusten zaio: 

 
"Ikastolak eskola zaharra gainezkatzen du eta guztiz loturik dago Euskal 
Herriaren birreraikuntzarekin. Herri Kolektiboek egindako apostuaren emaitza 
izanik, eskola espainiarra krisi nabarian ipini du hemen." (Agirre 1991: 89) 

 

Zenbaitetan bakarrik, diogun berriro, zeren eta beste batzuetan nabari-

nabaria da baieztapen horrek sorrarazten duen asaldura. Eskola publikoa 

ikastola bezain espainiarra -edota euskalduna- dela argudiatzen dute azken 

hauek, marko administratiboari edota finantzazioari begiratuta, aginte beraren 

pean daude eta (ik. Fernandez Urbano 1993). Eskola publikoa, beraz, geure 

eskola da, ez baitago espainiar eremuan. Eta, bereziki, ez da espainiarra 

borondate argia dagoelako horrelakoa izan ez dadin. Ezker Abertzaleak Euskal 

Herria Espainia ez dela aldarrikatzen duen modu berean, dio adibidez F. 

Urkidik (1993), euskal lurraldean dagoen eskola publikoa bertakoa eta 

euskalduna dela defendatu behar du.87 Euskara salbatu ez ezik, bertan dagoen 

eskola publikoa bertan bizi diren euskal herritar guztien eskola izatera deitua 

dago.  

 

Hasiera batean, eskola publikoari izari espainiarra atxikitzea helburu 

nazionalisten arradikaltasun mailarekin harreman estuan dagoela pentsa 

daitekeen arren, tentu handiz aurrera liteke hipotesi biribilik horren inguruan, 

auzi honetan beha daitezkeen jarrera kontraposatu biak Ezker Abertzalearen 

baitan aurkitzen baitira. Sakoneko argudio nagusi bat haizatzen dute euren 

jarrera justifikatzeko: integrazioaren beharra, baina kezka ezberdinek eraginik 

kasu bakoitzean. Eskola publikoaren espainiartasunetik abiatzen direnentzat, 

 
87 Nork manten ditzake, EILASeko kide batek galdetzen duenez, Gipuzkoako eskola 
publikoetako B eta D ereduetako haur kopurua sare horretako ikasleen %80a izanik, eskola 
publikoaren espainoltasuna eta euskalduntzeko ezintasuna? (Etxaniz 1993).  
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honela, ikastolak euskal lurraldean zehar dauden egoera administratibo 

guztien arteko integrazioa bermatzen du; bera da euskal eskola bakarra, euskal 

lurraldearen trinkotzerako baitezpadakoa dena. Bigarrenek, aldiz, ardura 

berezia adierazten dute euskal herritarren arteko integrazioaren beharraz, kasu 

honetan, normalean, Hego Euskal Herriko eskola publikoa delarik hizpide. 

Esan bezala, zeharo ezberdindurik aurkezten diren jarrera biok nahasturik 

agertzen zaizkigu sektore nazionalista berean, baina horrek ez du ezabatzen 

arestian esandakoa, hots, nolabaiteko iritzi korronte bi kausi daitezkeela gai 

horren inguruan, eta biak ezkertiar nazionalismoaren eraginpeko pertsona edo 

kolektiboei dagozkiela.88 

 

Euskal gizartearen balizko integrazio gabeziaz nazionalismoak urtetan 

erakutsi duen kezka azaldua geratu da dagoeneko (ik. 4.2.2.3). Hezkuntzari 

dagokionez, 70eko hamarkadaren amaieratik aurrera, eskola publikoa eta 

ikastola aldi berean aritzeak eragin zitzakeen integrazio arazoez jabeturik 

agertzen zaizkigu abertzaleak, bereziki ikuskera ezkertiarren aldetik. Garaiko 

eztabaidei jarraiturik, etorkinek egiazko integraziorako eduki zezaketen 

zailtasuna da kezka ohikoena, eta, funtsean, euskal herritar guztiak 

barnehartuko lituzkeen hezkuntza sarearen egokitasunaz hausnartzen da. 

Zalantzarik ez dago, euskal nazionalismoari nola edo hala loturik dauden 

zenbait ikuspegirentzat, komunitate bikoiztasuna apurtzeko gaitasuna duen 

bakarra eskola publikoa dela (ik. Otano 1978: 21; Altadil/Arregi/Agirre 1980: 

56).  

 

 
88 Horrek ez du esan gura euskal zazpi herrialdeen arteko batasuna lortu beharra edota euskal 
herritarren integrazioa gainerako indar nazionalisten ardura ez denik, atal honen hasieran 
aztertzen genuen bezalaxe. Hala ere, eraketa autonomikoari eransten zaion legitimitaterik ezak 
euskal lurralde osoaren batu beharra sarriago eta indar biziagoz oroitaraztea dakar, arestian 
ere esaten genuenez. Halaber, eskola publikoaren defentsa bereziki sektore ezkertiarretan 
indartu da, nondik ondorioztatzen baita eskola mota honi atxikitzea herritar guztientzako 
integraziorako funtsezko tresna izatea. 
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Ikastolak etorkin eta bertakoen bikoiztasuna indar dezakeelako ustea urte 

batzuetan mantentzen da. Eremu politikoan buruz buruko lehiakide diren 

Herri Batasunaren eta Euskadiko Ezkerraren aldetik, kasu, kezka bera azaltzen 

da, oso era ezberdinean bada ere. Bigarrenaren ardura nagusia da ikastolak, 

aparteko hezkuntza sare bat osatuz gero, euskaldunen eskola bihurtuko direla 

eta, ondorioz, eskola publikoak, erdaldunen eta bereziki etorkinen seme-

alabena (Euskadiko Ezkerra 1979: 137).89 Herri Batasunak egonezin bera 

azaltzen du, eta etorkin eta bertakoen arteko bereizketa gaindituko lukeeen 

sare publiko bakarra aldarrikatzen du, ikastolari uko egin gabe, haatik (1988: 

29-31).  

 

Hortaz, gorago aipatzen genuen ikastolaren balizko elitismoa ez dugu 

hartzen oraingoan hausnarketaren gai nagusi bezala. Auzitan dagoena, ordea, 

nazio integrazioa da; alegia, balizko kultura komunitateen arteko elkarbizitza, 

eta beronetan ikastolak eta sare publikoak bete dezaketen zeregina. Ildo 

horretatik joanda, ikastolak euskal haurrak -eta, ondorioz, euskal gizartea- 

banatu egiten dituelako iritziak badu nolabaiteko tradiziorik euskal 

nazionalismoaren sektore batzuen baitan, ikastolari bereizte borondaterik 

egozten ez zaion arren, bederen aztertzen ari garen prozesuaren lehen urteetan. 

Desiatu gabeko ondorioa litzateke ikastolak eragin lezakeen banaketa soziala, 

baina emaitzak ukaezinak dira eta abertzaleak deseroso sentitzen dira 

errealitate horretaz.90 

 
 
"Ikastola ez da euskaldunen ghetto bat, ez da autoktonoen ekintza pribatu bat. 
(...). Gurasoen artean %10-11 dira etorkin. Gutiegi, halere, populazio osoan %30 
direlarik." (Torrealdai 1981: 12) 

 
89 Berriro gogorazten dugu dokumentu honetaz aipatzen dugun data ez dela erreala, lege 
gordailuarena baizik. 
90 Honekiko kezka sarritan adierazten da: ikastolaren hedapena bat dator oso-osoan zona 
euskaldunekin, alegia, inmigrazio gutxikoekin (ik. Altadil/Arregi/Agirre 1980: 56-57). 
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Deserosotasun honek badu sustapen errealik, eduki ere, zenbaiten ustez. J. 

M. Apaolazak, Aguraingo kasuaren azterketan dioskun bezala, ikastola 

gu/eurak dikotomiaren sinbolo nagusi bilakatu baita. Ikerlari honek AEK 

erakunde euskarazaleak erakutsitako jite zabalari kontrajartzen dio ikastolaren 

jarduera eskluientea, eta, zio bezala, besteak beste, Aguraingo talde 

nazionalistaren pentsakeraren etorkizuna bermatu beharra aipatzen du (1993: 

14-15). Zuzena deritzogu, neurri handi batez, Apaolazaren azalpenari, baina, 

gure iritziz, ez da ahaztu behar ikastolak bere sorreratik bertatik eduki duen 

errotiko baldintzapena, alegia, eskola publikoarekiko lehian garatu izana, 

AEKri gertatu ez zaiona, ordea. Hortik ere letorke diferentziak markatzeko 

etengabeko ahalegina.91 

 

Eskola publikoaren jardueraren tankera aldatzen den neurrian, ordea, 

zentzunik gabe geratzen da antzinako lehiari ekitea. Are gehiago, aipatu dugun 

bigarren pentsamendu lerro honen ustetan, eskola publikoak ikastola 

ordezkatu behar du. Ikastolarekin gertatzen zen modu berean, hezkuntza sare 

publikoaren erabateko gorespena egiten da kasu honetan, eta inolako 

diskriminaziorik sortzen ez duen esparru bezala aukeztera jotzen da. Gutxi 

batzuena baino ez den ikastolari kontrajartzen zaio, horrela, euskal gizartearen 

aniztasun ideologikoaren biltzaile den -eta beraz, denei zabalik dagoen- eskola 

publikoa. Hartara, azken urteetan integrazioa sakondu beharrari buruz 

plazaratu diren ideiak ez daude jatorri geografikoan oinarritutako komunitate 

 
91 AEK (Alfabetatze-Euskalduntze Koordinakundea) 70eko hamarkadan sortu zen ofizialki, 
Euskaltzaindiaren babespean, eta aurreko hamarkadan ugaldutako euskara taldeak koordinatu 
zituen. 1981ean EAEko Eusko Jaurlaritzak HABE (helduen alfabetatzerako organismo 
publikoa) sortu arte, euskal lurralde osoan alfabetatze eta euskalduntze zereginean ziharduen 
erakunde autonomo bakarra izan zen. 1982tik aurrera, udal euskaltegiekin, eta bereziki 
HABErekin, nolabaiteko harreman lehiatsuan hasi zen AEK. Prozesu honen deskribapena eta 
ekarri zituen gatazkei buruzko hausnarketa egiten ditu I. Zabaletak (1995). Helduen 
euskalduntzearen arloan sortutako ekimenen deskribapena ere ikus daiteke in Iñigo 1992. 
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bikoiztasunarekin harremanetan, gai hau gainditutzat jo behar da eta, euskal 

nazionalismoak lantzen duen nazio integrazioaren ideiaz esaten genuen bezala. 

Abertzale direnek eta ez direnek osatutako balizko komunitateak ekartzen dira 

hizpidera oraingoan, atal honen lehen zatian ikusten genuen eztabaidaren 

erakusle gisa (ik. 4.2.2.3). 

 

Ikastola ez da nazionalismoaren gordailu, ezta eskola publikoa 

espainiartasunarena ere. Hori dela eta, kritika egiten zaie, hezkuntza 

nazionalaren bermetik abiatuz, ikastolak zerbait aparteko bezala eusten 

saiatzen direnei; funtsean, herria euren parametroetatik baizik ez dutelako 

definitzen, ondoko aipuan argi agertzen denez: 

 
"La diferencia fundamental que existe hoy entre la ikastola y la escuela pública no 
consiste en que las primeras sean las depositarias de la cultura y la esencia del 
nacionalismo, y las segundas el modelo español de escuela transferido aquí, como 
algunos pretenden. No, lo que distingue sobre todo a la escuela pública del resto es 
ser eso, pública, es decir, abierta a todos sin ningún tipo de discriminación 
(económica, ideológica....). (...) Aquéllos que insisten en mantener a las ikastolas 
como algo aparte, que sean conscientes, entre otras cosas, de su cuota de 
responsabilidad si contribuyen al mantenimiento de dos comunidades en Euskadi 
y, sobre todo, que no olviden que nadie tiene la exclusiva de ser, él sólo, el 'pueblo 
de Euskadi'." (Martí 1993) 

 

EILASeko kide den J. Lozano (1992) harago ere omen doa, gure ustez, 

baiezten duenean, ikastetxe bat nazionalistatzat hartzeak, euskal gizartearen 

aniztasunari uko egiteaz gain, diskriminazio ideologikoa ere badakarrela, sare 

pribatuko ikastetxe batzuek euren burua katolikotzat jotzen dutenean gertatzen 

den bezalaxe.92 Sindikatu honen muturreko jarrera adierazten dute iritzi horiek 

nazionalismoaren muga-mugan daudela esatera ausartuko ginateke, baina 

nolabaiteko euspena jasotzen dute ezkerreko sektore abertzale batzuen 

 
92 Ohar bezala, esan dezagun kritika hau partziala iruditzen zaigula, ezen ikastetxe batek bere 
burua definitzeko, aurrerazale, hezkide eta abarreko izenak erabiltzeak ez ei dakarkio 
diskriminazio ideologikorako inolako susmorik pentsamendu lerro horri. 

 



Euskal nazionalismoa eta hezkuntza publikoa aurrez aurre 525 
 
 
 

                                                

diskurtsoan. Dena den, berezko hezkuntza sistemaren aldarrikapenak 

eskuratzen duen oihartzun zabala ezin saihes dezaketelarik, hezkuntza propioa 

hezkuntza publikoa dela baiezten dute (ik. Lozano 1993). Hortaz, sare publikoak 

-eta ez ikastolak- islatzen du euskal gizartearen berezkotasuna.  

 

Ildo antzetsutik doaz EEren gogoetak, agian, publiko eta propio 

kontzeptuen arteko tentsio apalagoa adieraziz. Alderdi horrentzat, eskola 

propioa herritar gehienak ordezkatzen dituen eskola da, eta, horrekin batera, 

euskara da bertako eskola euskal eskola bihurrarazten duena: 

 
"Una escuela que asuma el euskera como lengua que va a impregnar su desarrollo 
y que, además, sea generada participativamente por esta sociedad a la que debe 
responder, va a ser 'per se' la ESCUELA VASCA." (Euskadiko Ezkerra 1989a: 
13) 

 

Hala ere, eskola propioa dagoeneko eraikita dagoela dio, ezen Autonomia 

Estatutuaren ebazpenaz geroztik (alegia, hizkuntza eta hezkuntza eskumenak 

garatzen hasi ziren heinean), euskal hezkuntza sistema ere osatzen hasi baitzen 

(Ibid: 4). Horrenbestez, hezkuntza sistema propioaren aldarrikapenak eduki 

lezakeen azpi nazionalista arradikala desaktibatzen da, eskola propio eta 

euskalduna eraketa autonomikoaren eskutik garaturiko hezkuntza sistema dela 

adieraziz. 93 

 

Ikusi bezala, ahots diferenteak agertzen zaizkigu eskola publikoaren 

izaera propioa edota bertakotasuna defendatzen dituen pentsamendu lerro 

horretan. Batzuengan nabariagoa da kezka nazionalista, eta hortik letorke 

euren egonezina eskola publikoaren ustezko espainiartasunaren aurrean. Beste 

 
93 Frankismoaren garaian euskararen berreskurapenerako sortu zen ikastolak, bada, ez du 
zentzurik egoera demokratiko berrian, dio M. Onaindiak. Planteamendu antifrankistetan 
aztoraturik geratu den mugimendu honek, aitzitik, aldarrikatu egin beharko luke Eusko 
Jaurlaritza euskarazko irakaskuntzaren erantzule izatea (Onaindia 1988: 26-27).  

 



526 Euskal nazionalismoa eta hezkuntza publikoa: ikastolen publifikazioa 
 
 
 

batzuengan, aldiz, publikotasunerantzako joerak gainerako arazo guztiak 

ilunarazten ditu, edo bigarren maila batera eramaten ditu, baina, hala ere, 

nazionalismoaren eraginez finkatu den hezkuntza propioa eraiki behar delako 

ideia ez da erabat errefusatzen, eta, haren kutsapena dela medio, dagoeneko 

oinarriak ipinita daudela erantzuten dute. Hala ere, bi-biei nabaritzen zaie 

hezkuntza sistema propioaren eraikuntzaren aldarrikapenean ikastola 

legitimatu nahia baino ez dagoelako susmoa.  

 

Eskola publikoari espainiar izatea egozten diotenengan ere kausi daiteke 

ideia eta sentimentu ezberdinen nahasmena. Horrela, batzuek, komunitate 

bikoiztasuna saihestu guran integrazioaren alde egindako deiak erabat 

engainagarriak direla diote, ustezko aurrerazaletasunaren azpian, Euskal 

Herriaren berezko eskola den ikastolaren kontrako jarrera baino ez baitago 

(Xamardo 1993b). Eta, besteek, kasu honetan publikotasunaren aldeko oldar 

sozialaren eraginez, behin eta berriz azpimarratzen dute ikastolaren nahia 

guztion eskola izatea izan dela eta oraindik ere badela (Rodriguez 1996: 90).  

 

Era horretara, gutxi dira herritarren integrazioaren beharrari muzin egiten 

diotenak. Izan ere, honaino azaldutako iritzi anabasa alde batera utzirik, 

erakunde abertzale guztiek azpimarratzen dute hezkuntzak, oro har, bete 

behar duen integrazio funtzioa. Alderdi politikoen kasuan, dagoeneko 

azaldurik utzi dugu integrazioa denen ardura dela, adiera politiko eta 

ideologiko ezberdinak eransten badizkiote ere (ik. 4.2.2.3). Gainera, hezkuntza 

arlora etorrita, kontuan hartu behar da zenbait indar nazionalista sare 

publikoaren kudeatzaile izan direla eta horrek zentzunik gabeko bihurrarazten 

duela sare hau euren erantzukizunetatik kanpokoa ulertzea. Baina, esan bezala, 

alderdi politikoetatik harago, ezein erakundek ez du esaten EAEko eskola 

publikoa espainiarra denik. Horretarako zioak ugari dira, eta batzuetaz 
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mintzatzeko aukera edukiko dugu beherago, baina aipa ditzagun, momentuz, 

euretako batzuk, hala nola: sare publikoaren euskalduntzea, batetik; eta 

herritarren integrazioa sendotu beharrak gizartean jasotzen duen onespen 

handiaz ondotxo jabetzea, bestetik. Horrenbestez, mugimendu nazionalistaren 

nazio identitatea eta gizarte integrazioaren arteko arazoez genioena berriro 

gogoraraziz, askoz baldintzatuago agertzen zaizkigu erakunde abertzaleak 

gogaideak baino, azken hauek askeago -alegia, lotura politiko edota talde 

leialtasun zurrunik gabe- sentitzen baitira iritziak plazaratzean. Hortik ere 

dator erakundeen adierazpen ofizialak eta mugimendu nazionalistako partaide 

diren norbanakoek esandakoa bereizi beharra, lan honetan zehar sarritan 

ohartarazi dugun legez.  

 

Edozein modutan, eskola publikoak eta ikastolak bete dezaketen 

integrazio zereginetik harago, abertzale gehien-gehienengan somatzen den 

kezka hezkuntza eredu propioaren eraikuntzarako zutabeak zehaztea da. 

Zenbaitentzat, horrela, ikastolak euskal nazioari dagokion hezkuntza eredu 

izateko baldintza guztiak betetzen ditu, dudarik gabe. Argi eta garbi 

kontraposatzen dira hezkuntza sare biak. Euskal Herriari propio legokiokeen 

hezkuntzak ez du zerikusirik estatuak ezarritako eskolarekin, eta, beraz, eskola 

publikoak aukera bi baino ez ditu: ikastolen proiektura biltzea ala gutxika-

gutxika desagertzea. Horrenbestez, ikastolarekin batera datorren hezkuntza 

eredu berria kontrajartzen zaio eskola publikoaren zahartasunari (ik. Agirre 

1992; Xamardo 1993b). Berritasunaz gain, iraganari lotuak aurkezten dira 

ikastolak, gorago ikusi bezala. Are gehiago, ikastola irakaskuntza eredu 

alternatibo bezala gauzatu dela esaten da, eskola publikoari alternatiba ekarri 

baitio berarekin, euskal lurralde osoan garatzeko eduki duen gaitasunagatik, 

batez ere; hots, euskal lurraldetasunari eusten diolako, eta nazio hezkuntza 

izateko borondate argia erakusten duelako. Adibide bat ipintzeko, Herri 
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Batasunarentzat, Euskal Herrian betidanik egon dira hezkuntza proiektuak 

sortzeko ekimenak, eta ekarpen historiko horiek bizirik mantendu dituzte 

Euskal Hezkuntza Sistema Propioaz hornitzeko beharrizana eta exigentzia 

(Herri Batasuna 1992: 5). Ikastolaz ari da HB, zehazki aipatu gabe, haatik.  

 

Paradoxikoki, indar politiko hau da adierazpen ofizialetan zehar ikastola 

eta eskola publikoaren osagarritasuna gartsuen defendatzen duena. Eta HBk 

eskaintzen du, hain zuzen ere, hezkuntza sistemaren eraketa berriari buruzko 

pentsamolde abertzalea zeharkatzen duen tentsioaren adibide argi bat. 

Horrenbestez, arestian aipatzen genuen bata ala bestea aukeratu behar horretan, 

urraturik agertzen zaizkigu ezkerreko abertzale asko, ez baitute hautaketarik 

egin gura. Eskola publikoaren bilakaerak kezka nazionalista askori nahiko 

egokiro erantzuten diela nabarmen erakusten duen arren, ezinezko zaie 

ikastola alboratzea, nazionalismoaren bereizgarri diren hainbat aldarrikapenen 

oroigarri eta bilgune dela atzematen da eta. Urradura hori, diogun berriro, ez 

dute sakontasun beraz sentitzen abertzale guztiek, eta zenbaitek arazo handirik 

gabe irudikatzen dute ikastola eta eskola publikoaren osagarritasuna. Eta, 

azkenik, beste batzuek, ikastola eta eskola publikoaren balizko osagarritasunak 

ekar lezakeen tentsioaren aurrean, eskola publikoaren aldeko erabateko 

apustua egiten dute. Diskurtso hauek guztiak ikastolari eman beharreko 

irtenbideen justifikazioaren oinarrian ikusi ahal izan ziren.  

 

Era hartara, auziari emandako irtenbideak hobestean, parte hartu zuten, 

batetik, publikotasunari buruzko pentsakerak; eta, bestetik, hezkuntza sistema 

propioaren osaketan, ikastolari eta eskola publikoari emandako zereginaren 

inguruko gogoetak. Baina diskurtso horiekin batera, beste hainbeste aldaera 

dira aipagarri: abagadune politikoak euskal alderdi nazionalistei ezarritako 

baldintzak; sindikatuak eta Ikastolen Elkartearen arteko iskanbilak; abertzale ez 
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ziren alderdien ekinbideak, eta abar. Aurreikus litekeenez, mota askotako 

jokaerak osatu ziren eta leku batera edo bestera bideratu zituzten jarduera 

nazionalistak. Eta ugaritasun horrekin batera, sinesgaitza badirudi ere, aztergai 

ditugun erakunde nazionalista askok euren arteko jardun komunari ere eutsi 

zioten. Horixe da ondoren azaltzen saiatuko garena; alegia, zeintzuk izan ziren 

euskal mugimendu nazionalistaren baitako taldeen arteko komuntasuna eta 

desadostasuna erraztu eta eragotzi zituzten funtsezko gakoak.  

 

 
4.3.4.3.- Hobetsitako irtenbideak: aliantzen eta aurkamenduen ardatzak 
 

O. Fullaten arabera, egungo gizarte modernoetan jendeari ez dio axolarik 

irakaskuntza pribatu edo publiko izateak, eragingarri izateak baizik (Fullat 

1983: 27-28). Abiapuntu ezin desegokiagoa litzateke hau eskuartean dugun 

ikastolen publifikazioaren azterketan, zeren eta, maiz adierazi bezala, prozesu 

honek benetako gatazka eragin zuen, bereziki azkenengo urteetan.94 Honen 

frogatzat Hego Euskal Herriko hedabideetan gai honen inguruan azaldu ziren 

ehundaka iritzi artikulu, erreportaia eta elkarrizketa har daitezke, euren 

eztabaidagunea ez baitzen izan, inola ere, ikastolak ala eskola publikoak, 

zeinek helarazten zuen hezkuntza hobea. Ez zen, beraz, hezkuntzaren balizko 

eragingarritasuna jende askoren kezka eta haserrea piztuarazi zituena. Izatez, 

egun ere, -hots, delako prozesua, teorikoki bederen, amaitutzat eman 

daitekeenean- dudaezina da eskola publikoko D ereduaren ala ikastolaren 

artean aukeratu beharrak hamaika buruhauste dakarkiela abertzale askori. 

Hautaketa ondo asko hausnartu ostean egiten da sarritan, eta ez bakarrik 

zalantzak eduki ditzaketelako ikastetxe mota bi hauetako zeinetan lortuko den 

euren seme-alabentzako euskalduntze egokiaren bermeaz. Hau da, euskararen 

 
94 "La guerra de la Ley de Escuela Pública Vasca" izenburua jarri zion, adibidez, EILASek auzi 
honen gainean kaleratu zuen orri bati. 
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inguruan zein den eragingarriago ez da funtsezko gakoa. Alde hau baztertu 

gabe, gure ustea da, ordea, eskola publikoaren eta ikastolaren balorazio 

ideologiko eta politikoa dela, nagusiki, abertzaleak batera ala bestera 

bideratzen dituena gaur egun. Egungo euskal nazionalistentzat, horrela, ez da 

hutsala irakaskuntza publiko ala pribatuaren artean egin beharreko hautua, eta 

zenbaitentzat ere, kontzienteki egindako aukera militante bilakatzen dela esan 

liteke. 

 

Denboran atzera egiten badugu, ikastolaren publifikazioaren inguruan 

gorpuztu zen gatazkaren azalpenaren gakoak beretsuak direlakoan gaude. 

Erran nahi baita, erakunde abertzaleen artean gauzatu ziren aurkamendu eta 

aliantzen funtsa, bakoitzaren ikuskera ideologikoak eta jokaera politikoak 

eragin zuten, eta hauek aintzat harturik lerratuko ditugu euskal erakunde 

nazionalisten jardunak. Honekin ez dugu esan gura euskara ez dela egon 

presente auzi honetan. Duda barik, ostera, gai errepikari izan da urte hauetan 

guztietan. Hezkuntza gatazkan euskarak eduki duen protagonismoaren froga 

bat baino gehiago ikusi ahal izan dugu ikastola eta eskola publikoaren balizko 

osagarritasunaz gogoeta egitean. Hala ere, euskarari begirako pentsamolde 

jakin batek ez du eduki zio ideologikoek eta politikoek besteko garrantzirik 

erakunde abertzaleen jokaeretan. Edozein modutan, honetaz guztiaz 

sakonduko dugu segituan, aipatu hiru ardatz horiek -hizkuntza, ikuskera 

ideologikoa eta jokaera politikoa- aintzat hartuta. 

 

 
4.3.4.3.1.- Ardatz linguistikoa  

 

Dagoeneko esanik utzi dugu eraketa autonomikoa indarrean jarri zenez 

geroztik, euskararekiko atxikimenduan euskal nazionalista guztiak bat datozen 

arren, euskara euren arteko elementu banatzaile ere bilakatu dela. Euskarari 

 



Euskal nazionalismoa eta hezkuntza publikoa aurrez aurre 531 
 
 
 
buruzko ikuspegiok, horrela, isla zuzena dute hezkuntza sistemari eransten 

zaizkion hizkuntza helburuetan, eta horiek lortzeko proposatzen diren 

neurrietan ere. Gure ustez, ez batzuek ezta besteek ere ez dute muga zurrunik 

marraztu abertzaleek hobetsitako irtenbideetan. Adibide bat baino gehiago 

ekar liteke honen kontura.  

 

Irakaskuntzaren helburuei dagokienez, EAk, esate baterako, hezkuntza 

sistemaren helburua elebitasuna bermatzea dela baiezten du (ik. Eusko 

Alkartasuna 1990b). HBk, aldiz, eskolak ikasle euskaldunak lortu behar dituela 

aldarrikatzen du behin eta berriz. Ondorio praktikoetara joanez, alta, ez dira 

horren mezu ezberdinak. Batetik, pentsatu beharra dago ikasle euskalduna, 

egungo euskal gizartean, elebidun dela derrigor. Eta, bestetik, HBk berak, 

1982ko Euskararen Erabilpena Arauzkotzeko Legeak ezarritako helburuekin -

alegia, derrigorrezko eskolatzea amaituta, ikasle guztiek hizkuntza ofizial biak 

ezagutzea- bat etorriz, berehalako xede bihurtzea eskatu du behin baino 

gehiagotan, administrazio autonomikoak irakaskuntza euskalduntzeko 

benetako borondaterik ez duela gehituz (ik. Herri Batasuna 1992: 11). Jakina, EA 

eta HBren mezuen azpian elebitasun eta elebakartasunaren helburu orokorrak 

daude, eta, are azpiago, proiektu politiko ezberdinen eragina. Gorago ere 

mintzatu gara honetaz. Bestela esanda, eskolak euskarari begira bete behar 

dituen helburuen oinarri-oinarrian ikuspegi politikoen arradikaltasun maila 

islatzen da.  

 

Helburuak albo batera utzita, hezkuntza sistemaren euskalduntzeari 

begira proposatu diren neurriei begiratzen badiegu, antzeko zerbait gertatu 

dela esan daiteke. Azaldurik geratu dira irakastereduen ezarpenaren inguruan 

talde abertzaleen artean sortzen diren desadostasunak. Baina, neurrien balizko 

arradikaltasunak ez du muga zehatzik jartzen euskal erakunde nazionalisten 
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artean ikastola eta eskola publikoaren artean egin beharreko hautu horretan. 

Jar dezagun beste adibide bat honen harira. Ikastolen Elkarteak jarrera 

ezberdin samarrak plazaratu ditu irakastereduen auzian. 1991n, esate baterako, 

gogoeta sakonak egin zituen euskarak nazio hizkuntza estatusera heltzeko 

aurkitzen dituen oztopoez. D eredua argi eta garbi defendatu zuen orduan, 

euskal haurrak euskalduntzeko irakasteredu eragingarri bakarra zela adieraziz 

(Ikastolen Elkartea 1991: 20 eta hur.). Urte bat geroago, alta, 1982ko Euskararen 

Erabilpena Arauzkotzeko Legeak ezarritako hiru ereduen onarpen esplizitua 

egin zuen (Ikastolen Elkartea 1992: VI atala). Irakastereduei buruzko 

ikuspegiaren aldaketa horrek ez dio eragotzi Ikastolen Elkarteari urte hauetan 

guztietan tinko defendatu izana ikastola sarearen biziraupena. EILAS, aldiz, 

zurrunago agertu da administrazio autonomikoaren hizkuntza politikari 

eginiko kritikan: adibidez, irakastereduen kontra argudiatu du, besteak beste, 

Hezkuntza Sailak tokian tokiko egoera soziolinguistikoa erabiltzen duela 

hezkuntza sistemaren benetako euskalduntzeari ez ekiteko aitzakia gisa (STEE-

EILAS 1990: 14 eta hur.). Errepikatu beharrik ez dago, alabaina, nolako 

indarraz eutsi dion EILASek ikastola sare publikora biltzeari. 

 

Ikusten denez, sarritan uste izaten denaren kontra, irakaskuntzaren 

euskalduntzeari buruzko ikuspegien arradikaltasunak ez ditu halabeharrez 

bideratu erakunde abertzaleak ikastola hobestera edo eskola publikoa 

baztertzera. Hain zuzen ere, EILAS sindikatuak eskaintzen du adibiderik onena 

abertzaleen jardunen gakoa prozesu honetan euskara ez dela izan azaltzeko. 

Eskolaren euskalduntzearen defendatzaile sutsua izanik, inolako zalantzarik ez 

du azaldu urte hauetan guztietan zehar ikastolak hartu behar zuen hautuaz.95 

 
95 EILASen inguruko jendea, oro har, sumindurik agertzen da ikastola sare pribatuan 
geratzearen aldekoek euskararen mesedean doalako argudioa erabiltzen dutenean. Alde 
batetik, jatorrizko haur erdaldun gehienak eskola publikoetara doazen heinean, sare horretan 
ikusten baitute euskalduntzearen erronka; eta, bestetik, euskarazale guztien indarrak sare 
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LAB, esate baterako, oso hurbil egon da EILASetik administrazio 

autonomikoaren hizkuntza politikaren salaketa egiteko orduan; ikastolen 

publifikazioaren inguruan, aldiz, desberdin jokatu zuen, eta azken erabakia 

hartu behar izan zenean, ikastola sare pribatuan geratzearen alde agertu zen. 

 

Ikus dezagun, ordea, erakundeetatik aparte, auzi honen inguruko 

eztabaidan parte hartu duten zenbat gogaide abertzalek adierazitakoa. Argi 

utzi dugu gorago nazio identitatea zehazteko euskarak erdietsi duen 

nagusitasuna. Espero zitekeenez, beraz, abertzale askorentzat, prozesu honen 

sakon-sakoneko gakoa euskal hizkuntzaren etorkizunaren bermea izan da. 

Hona hemen adibide bat: 

 
"Politikoki, inori ez zaio itzurtzen Euskal Eskola Publikoaren inguruan jokatzen 
ari denaren garrantzia. Hamabost urte dira Franco hil zela, eta oraindik 
euskararen alde historia osoan inoiz sortu den mugimendurik zabalen eta 
sakonena, Ikastolen mugimendua, bere statusa finkatu gabe dago. Eta zorionean, 
behinolako "Escuela Nacional" haien izaera ahantziz, ikastetxe publiko askok 
euskarazko irakaskuntzari gogotik heldu diolarik, zerk eragozten du sare bakar 
publiko euskaldunaren sorrera?... Badakit mota eta maila ezberdinetako arazoak 
daudela arazo handi honen baitan, baina huts egiteko beldur handirik gabe esango 
nuke, oinarri-oinarrian hizkuntzarena dela faktorerik determinatzaileena. Estatu 
Espainiarrak, Estatu hedakor guztiek bezala, ezin du onartu bere jabegoko 
lurralde batean hizkuntz komunitate diferente baten erakuntzarako zutaberik 
garrantzitsuenetakoa den irakaskuntzaren gizarte-funtzioa eskumenetik gal 
dakion." (Arrieta 1991: 39) 

 

Ez dago batere argi, alabaina, politikoki jokatzen ari zena euskaraz 

helarazitako irakaskuntzaren antolamendu kontu hutsa zen. Bederen, abertzale 

guztiek ez dute era berean ulertu gatazka hori. Izatez, aipatu berben iluntasuna 

alde batera utzita, planteamendu linguistikoen arradikaltasunak ez du muga 

zurrunik zehaztu gogaide abertzaleen artean ikastola edo eskola publikoa 

hobesteko orduan. Hiru pentsalariren jarrerak har ditzakegu baieztapen honen 

 
publikoaren baitan bilduko balira, euskararen aldeko ahalegina eragingarriagoa litzatekeela 
uste baitute (ik. Etxaniz 1993). 
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erakusle gisa. Euskararen berreskurapenari begira Hirurek duten kezka 

nabarmena hezkuntza sistemak eduki behar duen antolamendua da; hots, 

euskarazko irakaskuntza bermatzea jotzen dute helburutzat. Era hartara,  

 
"... euskalduna da hitz sustantiboa; publikoa, aldiz, adjektiboa da." (Iztueta 
1993b: 168) 

 

Oinarri-oinarrizko planteamendu honekin bat etorrita ere, zenbait 

irtenbide plazaratu dute hirurek ikastolen publifikazioaren auzian. J. 

Apalategirentzat, ikastolak bakarrik bermatzen dueuskal irakaskuntza, eta 

etorkizunerako uzten du Euskal Herriko hezkuntza sistemaren erabateko 

antolaketa (Apalategi 1994: 317-318). Ondorio praktikoetara joanez, beraz, 

ikastola sarea bere horretan mantentzea hobesten duela esan liteke. J. M. 

Odriozolarentzat, beste alde batetik, ikastolen mugimendua euskaltasunaren 

inguruan dagoen gune trinkoena da, eta baturik mantentzearen beharra 

nabarmentzen du. Hala ere, inolako dudarik ez du azaltzen ikastola sare 

pribatuan geratzeak dakarren arriskuaz. Ikasle gehien duen sarea publikoa 

dela aintzat harturik, ulertezintzat jotzen du ikastolak saihesbidea hartu eta 

erreserba gisa mantentzea, sare publikoan baitago euskalduntzearen erronka 

nagusia (Odriozola 1993: 26-30). P. Iztuetak, azkenik, ikastolari euskararen 

berreskurapenean bete duen gidaritza onartzen dio, baina, Odriozolaren 

antzera, ez dio irtenbiderik ikusten euskara sare pribatuan geratzeari, nahiz eta 

guztiz ziurtaturik ez duen ikusten sare publikoan. Hartara, ondorioztatzen du, 

pribatizazioak jadanik impassean gauzkalako eta PSOEk eta honen hariko 

alderdi estatalek bultzatzen duten Euskal Eskola Publikoaren ereduak 

euskalduntasunetik deus ez duelako, geratzen den bide bakarra ikastola 

guztien eta sare pribatu nahiz publikoetako lerro euskaldunetan dihardutenen 

arteko batasuna bultzatzea da, plangintza komun baten eskutik (Iztueta 1993b: 

144-146). 
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Dudaezina da urte hauetako guztietako gogoeten gakoetako bat 

euskararentzako sare egokienaren bilaketa izan dela, baina, neurri handi batez, 

diskurtso hori, kasu gehienetan, aldez aurretik egindako hautuaren gehigarri 

bezala aritu dela esatera ausartuko ginateke. Bestela esanda, aukera egiteko 

orduan, ikastola eta eskola publikoari begirako mesfidantza eta atxikimendua 

izan dira eragile inportanteenak. Ikastolaz mesfidati direnek itsu-itsuan 

baiezten dute eskola publikoan -eta ez beste inon- dagoela euskararen 

etorkizuna. Eta gauza bera alderantziz. Horrela, ikastola sare publikoarekin 

bategitea begi onez ikusi ez dutenek indar handiz salatu dute EELP ikastolak 

burutu duen hizkuntza normalizazio zereginaren aurkako eraso bat izana (ik. 

Idiazabal 1993). Eta, ikastola sare publikora biltzeko egokitasuna defendatu 

guran, eskola publikoaren euskalduntze prozesuari buruzko datuak 

azaleratzen direnean, garrantzia ere ken dakieke ustezko datu objektiboei, 

zeren eta 

 
"Ez da (...) aski egitura bera 'euskaratzea', hezkuntzak baditu eta, hizkuntzaz 
gain, beste hainbat betekizun." (Hezkuntz Mintegia 1993: 75) 

 

Diogun berriro, euskarari buruzko diskurtsotik harago joan behar da, 

nolabait esatearren, talde abertzaleen artean gauzatu diren adostasun eta 

desadostasunen funtsaz jabetzeko.  

 

Ostera, euskararen aldeko erreibindikazioak banaketa argi samarra ezarri 

du abertzale eta ez-abertzaleen artean, eta, ildo honetatik, euren arteko 

aurkamenduan funtzio sinboliko inportantea bete duela esan liteke. Argi 

samarra izan dela diogu, kontuan hartu behar delako ikastolen publifikazioaren 

azken aldian PSE-PSOE eta EAJren arteko gobernu koalizioa indarrean zegoela, 

eta, beraz, euren arteko balizko desadostasunak askoz izkutuago garatu zirela. 
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Hala ere, dudarik ez dago, adibidez, Eskola Ituna sinatzeko egon zen oztoporik 

handiena euskararen trataerari buruzko iritzi diferentziak izan zirela. Geroago 

-alegia, EELPren testua adosteko orduan- alderdi biek onartu zuten ezinezkoa 

izan zela aurreko legeriak ezarritakotik harago joatea, eta beste momentu 

baterako utzi behar izan zutela eskola publikoko euskararen presentziari 

buruzko arau multzo berri baten erabateko osaketa.96 

Era hartara, alderdi bi hauek gobernukide izateak apaldu egin du, hein 

batez bederen, adierazitako aurkamendua, baina ezin izan du erabat ezabatu 

euren arteko liskarra; halako moldez non, EEPL ebaztear zegoela, EAJko 

zenbait sektore ere kezkati agertu baitziren PSE-PSOEk, euskarari muzin 

eginez, adierazitakoaz.97 Ikastolen publifikazio prozesuan euskarari erantsitako 

zeregina euskal nazionalista eta ez-nazionalisten arteko elementu banatzaile 

izan zelako beste froga bat zerak eskaintzen du, alegia, auzi honetan, 

ñabardurak ñabardura, UA, PSE-PSOE eta PP bat etorri zirela euskarari ustez 

emandako gehiegizko garrantzian.98 Eta halaxe atzematen zuten erakunde 

abertzale gehienek, Alderdi Sozialistari euskarari beldur izatea eta PPren zein 

UAren planteamenduekin ados egotea egozten zizkiotelarik. Hala, PPrentzat, 

adibidez, EEPLren testuan, hezkuntza euskalduntzearen zerbitzuan jartzen 

zen, eta ez alderantziz. Haren esanetan, lege egitasmoak ez zuen bermatzen 

hizkuntza ereduak aukeratzeko askatasunik (ik. Popular Legebiltzar Taldea 

 
96 Ideia hau errepikatu egiten da EAEko orduko prentsan. Bestenaz ere, urte hauetan zehar, 
EAJ eta PSE-PSOEren arteko desadostasunen funtsa euskararen trataera izan dela adierazten 
du, esate baterako, F. Basurkok (1992: 65). 
97 "Los padres están hartos del debate lingüístico.", edota "Que los alumnos adquieran 
conocimientos en euskera o en castellano no deja de ser accesorio." bezalako baieztapenak egin 
zituen F. Buesa Hezkuntza sailburuak (ik. El Correo español, 1993/I/3, 12. or.). Hurrengo 
legealdian ere, Hezkuntza sailburu honek antzeko adierazpenak egiten jarraitu zuen: "Lo que 
importa al ciudadano es tener un sistema de enseñanza; el euskera no es un problema de la 
enseñanza; es algo accesorio." (El Correo español, 1997/I/3). EAJren eraginpeko Deia 
egunkarian M. Atxagak egindako iruzkin ugariek aipatu egonezina adierazten dute. Ikus, esate 
baterako, Trumoi lehorrak politikan (Deia, 1993/II/13, 8. or.) 
98 Ñabardurak egin beharko liratekeela diogu, PSE-PSOE, gobernukide zenez gero, ez baitzen 
EEPLren kontra azaldu, baina, esan bezala, zenbaitetan argi eta garbi adierazi zuen euskara 
bigarren mailako arazo zela.  
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1993: 4.687-4.688). UArentzat, delako legearen funtsezko helburua, besteak 

beste, gizartearen euskalduntzea zen eta, ondorioz, eskola publikoa ikastola 

bihurraraztea (ik. Askotariko-Unidad Alavesa Legebiltzar Taldea 1993).  

 

EAJtik EILASera, euskal talde nazionalista guztiek azpimarratzen dute, 

ordea, hezkuntzaren euskalduntzea baitezpadakoa dela eta euskal herritarren 

arteko integrazioaren mesedean joango dela. Euskal Eskola eraiki nahi dute 

denek, inolako salbuespenik gabe. Baina batzuek derrigorrezkotzat jotzen dute 

publiko izenlaguna eranstea, gorago ikusi bezala. Ardatz ideologikoa dei 

dakiokeenaren ildotik aztertuko ditugu ondoren euren artean egondako unean 

uneko bereizketak eta adostasunak. 
 
 
4.3.4.3.2.- Ardatz ideologikoa eta sindikala 

 

Hasiera batean, bederen, erraz samarra iduri lezake aldaera ideologikoak 

auzi honetan eragin duen erakunde nazionalisten arteko muga marrazteak. 

Hartarako, dudaezineko erakusletzat har litezke publikotasunari buruzko 

diskurtsoak. Euskal eskolaren izaera publikoa nabarmenduz agertu zaizkigu, 

horrela, ikusi ditugun ezkerreko talde abertzaleak, alegia, EE, EILAS, HB eta 

LAB. Bigarren multzo batean EA, EAJ eta Ikastolen Elkartea leudeke, zeintzuek 

Euskal Eskola eraiki beharra azpimarratzen baitute; eta, azkenik, nolabaiteko 

erdibidean geratzen da ELA sindikatua. Alderdi politiko eta sindikatu 

abertzaleen ikuskera ideologikoaz gain, ez da ahaztu behar euskal mugimendu 

nazionalistaren sektore ezkertiarretan itzel indartu dela urte hauetan 

irakaskuntza publikoaren aldeko jarrera, eta beronek pribatu kutsua eduki 

lezakeen guztiaren arbuio sendoa eragin duela. Jarrera honen indarraz kexu 

agertzen zaizkigu ezkerreko abertzale batzuk, haien ustez, ikastolaren 

biziraupena koloka jartzen baitu: 
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"En las ikastolas el complejo (...) es el de ser privado, porque en este país el ser 
privado, sólo crea complejos en el campo de la enseñanza (...) ... por desgracia, los 
acomplejados vemos la privacidad de las ikastolas como algo transitorio, no tanto 
por la premura de levantar una auténtica escuela pública vasca como porque 
estando en la 'privada' nos sentimos realmente mal." (Bernaola 1993) 

 

Abertzale honen hitzek aipatu egonezina adierazten dute, baina ez dute 

ondo islatzen errealitatea, gure ustez. Maiz azaldu dugu ezkerrak, oro har, arlo 

publikoari eransten dion zama moral eskerga: publiko den guztia bultzatu 

behar da, arlo pribatua berekoikeriaren eremu da eta. Funtsezko ideia hau 

gizarte arlo ezberdinetara eramaten denean, batera ager dakizkiguke ezkerreko 

abertzaleak, zerbitzu publikoen pribatizazioa gaitzetsiz, kasu; baina, hezkuntza 

hizpide delarik, publikotasunari buruzko pentsakera honekiko komuntasuna 

ahuldu egiten da, bestelako aldaerek hartzen baitute parte.  

 

Era hartara, ikastolen publifikazioaren inguruko gatazkan sortu diren 

aurkamendu eta aliantzen ulermenerako, gure iritziz, aipatu diferentzia 

ideologikoak esanguratsuagoak izan dira euskararen inguruko jarrerak baino. 

Alabaina, haiek ere ez dira erabatekoak izan jarrera jakinik defendatzeko 

orduan. Adibide bakarra jarrita, ideologikoki oso hurbil dauden EILAS eta LAB 

sindikatuek irtenbide ezberdinak hobetsi dituzte auzi honetan, gorago azaldu 

bezala. 

 

 Edozein modutan, eta sakontasun ezberdinez izan bada ere, aipatu lau 

erakunde abertzaleen ikuskera ezkertiarrak nolabaiteko komuntasuna ekarri 

die EAJk, EAk eta Ikastolen Elkarteak ustez defendaturiko jarrera 

pribatuzaleak kritikatzean. Bereizketa hau nabarmen agertu zen EIKE 

proiektua eztabaidatu eta, haren ondorioz, EEPA plataforma osatu zenean. 

Ikastolaren Elkarteari, horrela, kritika gogorrak egin zizkioten ezkerreko talde 
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abertzale guztiek, hari egotziz jardun pribatua baina diru publikoz finantzatua 

gauzatu nahi zuela (ik. Euskadiko Ezkerra 1983b: 15; JAKIN 1983). Hain zuzen 

ere, EIKEri begirako jarrerak argi eta garbi banatu zituen euskal nazionalismo 

kontserbadorea eta ezkertiarra. Alabaina, ikastolaren jarraipena ez zen koloka 

jartzen; aitzitik, 
"La alternativa de escuela pública vasca se plantea programáticamente en ciertos 
sectores de la izquierda intentando una normalización que no suponga pura 
oficialización; un carácter público que no sea simple estatalismo." 
(Arpal/Asua/Dávila 1982: 53) 

 

Baina, ordutik aurrera, ardatz ideologikoa ez da izan horren erabakigarri, 

sekula garrantzirik galdu ez duen arren. Bateko, EEren garapen ideologikoak, 

eta, besteko, abagadune politikoaren beraren bilakaerak, lausotu egin dute 

aipatu komuntasuna.  

 

Bada, EE eta Ikastolen Elkartearen arteko areriotasuna apaldu egin zen, 

lehena, publikotasun kontzeptu gogorra bigunduz, sozialdemokraziara 

hurbildu zen neurrian.99 Hein batez, bederen -gorago aztertu bezala-, HBk 

publikotasun kontzeptu bigunerantzako gauzatu zuen hurbilpenak ere 80ko 

hamarkadan zehar Ikastolen Elkartearekin eduki zituen diferentziak 90ekoaren 

hasieran apaldu izana erraztu zuen, baina handik ez zen etorri, adibidez, 

EArekin edota EAJrekin jardun komunik eramatea. Erran nahi baita, askoz 

inportanteagoa izan zen erakunde bakoitzaren jokaera politikoa, zeina, besteak 

beste, abagadune politikoarekiko harreman estuetan egon baita. Eta horrexek 

ere ulertarazten digu, halaber, 90eko hamarkadaren hasieran, Euskadiko 

Ezkerra PSE-PSOEra hurbiltzen zen heinean, haren eta Ikastolaren Elkartearen 

arteko giro mikatza sortu izana. Behin eta berriz, hortaz, ardatz ideologikoak 

eragindako harremanek ardatz politikoa dei diezaiokegunera garamatzate. 

 
99 Ikus, adibidez, Ikastolen Elkartearen izenean mintzo den I. Etxezarretaren adierazpenak, 
EEren aldaketa honi oniritzia emanez (Larrun 1991: 11). 
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Hala eta guztiz ere, aldaera politikoak zeresan handiagoa eduki izanak ez du 

esan gura erakunde abertzaleek atxikitu dituzten ikuskera ideologikoak 

ezabatu egin direnik. Aitzitik, delako ardatz ideologiko horren eragina presente 

egon da publifikazio prozesuaren momentu guzti-guztietan eta, are gehiago, 

zenbait talderen jokaeran funtsezko eragilea izan da, segituan ikusiko dugunez. 

 

Nola edo hala, ardatz ideologiko honen arabera azter genezake harreman 

gatazkatsu beste multzo bat, alegia, Ikastolen Elkartearen eta sindikatu 

abertzaleen artean gauzatu dena. Oro har, hiru erakunde sindikalek 

legitimitatea kendu zioten Ikastolen Elkarteari ikastola osoaren ordezkari 

bailitzan agertzeko, langileen eskubideak eta euren benetako partaidetza bazter 

uzten zituen heinean. Aurreikus litekeenez, tirabira gogorrenak ELAk eta, 

batez ere, EILASek protagonizatu zituzten. Sindikatu abertzaleen 

aurkezpenean esanik utzi dugu ELAren jardunaren osagai nagusia bere alde 

sindikala izan dela eta EILASen kasuan, berriz, alde ideologikoa nabarmendu 

dela. Alde bi horiek itzelean gaiztotu zuten Ikastolen Elkartea eta sindikatu 

horien arteko harremana.  

 

EILASen eta Ikastolaren Elkartearen artekoari dagokionez, bereziki txarra 

izan da prozesu osoan zehar, elkarrekiko deskalifikazioz betea. Ikastolen 

Elkarteak ikastolaren etsaitzat jo du EILAS eta, are gehiago, erakunde 

abertzaleez besteko ezaugarritu du zenbaitetan, CCOO eta UGT sindikatuek 

osatutako multzo berean sartuz. Ikastolaren Elkartearen esanetan, hiru 

sindikatu hauek oztopatu egiten zuten euskal eskola publikoaren eredu berria 

abian jartzea.100 Horren gogor hitz egin gabe ere, baina sarritan era inplizituan, 

Ikastolaren Elkarteak behin eta berriz egotzi izan dio EILASi ikastola askotako 

giro nahasiaren erantzule izatea. Errepikatu beharrik ez dagoela uste dugu 

 
100 Ikus I. Etxezarretak esanikakoa in Larrun 1991: 14-15. 
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EILASek Ikastolen Elkarteari bizkarreratu izan dizkion kritikak, maiz aipatu 

baititugu dagoeneko: laburbildurik, euskal eskola publikoa eraikitzeko 

borondaterik eza. EILASen ustez, Ikastolen Elkarteak sare publikoan egotearen 

abantaila ekonomikoak baino ez zituen baliatu nahi, eta bere jarrera indartzeko, 

eskola publikoa desprestigiatzeari ekiten zion.  

 

ELArekiko eta, batez ere, LABekiko harremana ez da horren gatazkatsua 

izan, edo, bederen, ez da azaleratu argi eta garbi. Izatez, Ikastolen Elkarteak 

ekarpen ideologiko interesgarriak egin izana onartu dio noizbait LABi (ik. 

Larrun 1985: 15); logikoki, publikotasunari buruzko diskurtsoan, ikastolen 

mugimenduaren defentsa atzeman dion neurrian. Dudaezina da, horrela, 

Ikastolen Elkartea eta LABen arteko balizko harreman txarren eragilea alde 

sindikal-ideologikoa izan dela. 80ko hamarkadako une batzuetan, batez ere, 

mesfidantza nabaria somatu zitzaion sindikatuari: esate baterako, 1987ko 

Abenduko hitzarmena sinatu ostean, ikastolaren kudeaketa paritariorantzako 

aurrerapausorik eman ez izanaz kexatzeaz gain, argiro mahaigaineratu zuen 

hartutako konpromiso guztiek sare publikoa eta ikastolaren arteko benetako 

hurbilpena ahalbidetu behar zutela, eta, beraz, gogor salatu zuen bermerik 

gabeko diru publikoaren balizko erabilera. Dokumentu berean, 

administrazioak zein Ikastolen Elkarteak egindako planteamenduei aurre 

egiten zien, besteak beste, Ikastolen Elkarteak ez baitzuen helburu ideologiko 

argirik (ik. LAB 1988: 3-4, 8). Baina 90eko hamarkadaren hasieratik aurrera, 

nabarmen lausotu zen Ikastolen Elkartearekiko aurkamendua. LABen beraren 

esanetan, aldaketarako zio nagusia izan zen ikastoletako gurasoen erakundeak 

ere beraren interesgunea aldatu zuela, eta ordura arteko lehentasuna zuen 

finantzaziotik ikastolen izaeran sakontzera iragan zela, ikastolaren izaera 

publikoa eta euskalduna nabarmenduz. Jarrera horrek kontsentsu zabala 

ahalbidetu zuela gaineratzen zuen, baita, ahalegin horretan, ENAMen 
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inguruko sektoreek berebiziko zeregina jokatu zutela ere (ik. LAB 1991). Ikus 

daitekeenez, LABentzat, interes sindikal hutsen gainetik, lehentasun osoa eduki 

zuen ikastolaren aldeko mobilizazio politikoak, eta honek, berriro esanda, jite 

berria hartu zuen 90eko hamarkadaren hasieratik aurrera, batez ere. Aurretik 

ere ikusi dugu, honen harira, EILASi leporatzen ziola auziaren funts politikoaz 

jabetu ez izana, eta, ondorioz, ikastolekin obsesionatuta egotea eta arazoen 

azalean geratzea (ik. LAB 1992b: 13). 

 

ELAk, aldiz, jardun sindikalari eman dio garrantzi nagusia, aldaera 

guztien gainetik, halako moldez non, EEPL ebaztear zegoela, argi eta garbi 

baieztu baitzuen haren interes nagusia ikastoletako langileen eskubideen 

defentsa zela (ik. Larramendi 1993). Hori dela eta, kritika bat baino gehiago 

egin zizkion Ikastolen Elkarteari, sindikatuekin ez zuela negoziatzen edota 

interes ekonomiko hutsek eraginda aritzen zela esanez.101 

 

Honaino esandakoa laburbilduz, beraz, ardatz ideologikoak eta sindikalak 

zeresanik eduki dute, eduki ere, prozesu honetan zehar euskal talde 

nazionalisten artean gauzatu diren harremanetan. Hala ere, guztiz erabakigarri 

izan ez delako frogatzat zera errepika dezakegu, EEPLk ezarritakoari begira 

hiru sindikatuok ez zutela jarrera bera defendatu, alegia. LABena eta EILASena 

behin baino gehiagotan azaldu dugu. ELAk, aldiz, askoz indefinizio handiagoa 

erakutsi zuen. Haren ustez, ikastoletako langileek tokian tokiko egoera aztertu 

eta gero, euren interesen mesedean joan zitekeen irtenbidea bultzatu behar 

zuten eta, esan gabe doa, sare publikoaren bategitea zen irakasleen baldintza 

onenak eskaintzen zituena. Ezker Abertzalearen baitan, oro har, erabat 

desprestigiaturik egon den funtzionario figuratik aldendu nahi izan zuen, 

baina, ikastola sare pribatuan geratuz gero, lanpostuak koloka egon zitezkeela 

 
101 Ikus, adibidez, ELA -datarik gabe-: Resolución del Consejo Federal. 
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ohartaraziz, etorkizuna ziurtatzea aholkatu zien afiliatuei (ik. ELA 1992). 

Euskal nazionalista batzuek -sindikalki eratu gabeak, logikoa denez- 

ulertezintzat ez ezik, guztiz salagarritzat jo zuten ELAren irtenbide hau, 

irakasleen baldintza materialen hobekuntza sindikatu abertzale gisa zegokion 

ikastolaren aldeko apustuaren gainetik jartzen ari baitzen (ik. 

Herrero/Zalakain 1993). Hain izan zen erabatekoa jardun sindikalaren pisua 

non, EEPLren kontra eratu zen Denon Artean plataformara biltzeari uko egin 

baitzion ELAk, ekimen hartaz Ikastolen Elkartea baino ez zela profitatuko 

adieraziz.  

 

Zenbait abagadunetan delako ardatz ideologikoa edota sindikala guztiz 

erabakigarri izan ez direlako beste froga bat da EILASek aipatu plataforman 

parte hartu izana, barne eztabaida askorekin izan bazen ere. Hala, urte hauetan 

guztietan buruz buruko aurkamendua garatu zuten Ikastolen Elkartea eta 

EILAS plataforma bereko kide izan ziren, beste talde batzuekin batera. Ardatz 

politikoaren arabera baino ezin uler daiteke prozesuaren azkenaldian suertatu 

zen talde abertzaleen bilketa hura.  

 

Eta une horretan ez ezik, prozesu osoan zehar ere aurki daitezke ardatz 

ideologikoa eta sindikala ardatz politikoak zeharkaturik. Honen erakusle 

LABen adierazpenak direla esan dugu gorago, baina badago, egon ere, era 

berean uler daitekeen beste adibide aipagarri bat, Gasteizko Tokieder 

Ikastolako guraso talde batena, alegia. Hain izan zen gogorra ikastola honetako 

barne aurkamendua, non birritan banatu baitzen urte gutxitan. Luze joko luke 

aurkamendu hura zertan zetzan zehatz-mehatz azaltzeak, baina istiluen hari 

eroalea beretsua izan dela esan liteke. Agidanez, arazoak irakasleak alde batean 

eta guraso gehienak bestean ipini zituen. Lehenek, Arabako hezkuntza sare 

publikoan integratu, gurasoen intrusismoari uko egin eta langileen askatasun 
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ideologikoa errespetatu beharra aldarrikatzen zuten; gurasoek, aldiz, 

ikastolaren proiektuari atxikitzea exijitzen zuten baitezpadako baldintza 

bezala, eta, ondorioz, gurasoen partaidetza sendoa ikastolaren norabidean, 

irakasleei leporatuz, horrela, interes gremialista eta korporatibisten eskutik 

aritzea. Baina hemen aurkamenduari buruz gurasoek emandako azalpena 

interesatzen zaigu, 1982an sare publikora iragatea hobetsi zuten irakasleen 

kontra: 

 
"Ese es el tema. Un proyecto, fruto de la lucha contra casi todo, llevado a cabo por 
un colectivo que se ha dotado de los órganos y los criteros pedagógicos que la 
experiencia de estos años ha revelado más idóneos para la viabilidad de una 
enseñanza íntegramente en euskara en un territorio como Alava, se encuentra 
cuestionado en su totalidad. Y ello por un sector que defiende, en lo más profundo, 
intereses gremiales, de casta, íntimamente conectados con los planteamientos 
políticos y educativos de la administración. No se trata de una tercera vía, sino 
del enfrentamiento antagónico en un momento dado entre el Estado 
(representado por la administración vascongada) y los disidentes y un 
movimiento popular de carácter nacional y liberador. De ahí su virulencia y el 
apoyo que los escindidos encontraron en los medios de comunicación, sindicatos, 
trabajadores de la enseñanza, partidos e instituciones políticas regionales." 102 

 

Aurkamenduan datzan azpi sindikal ukaezinetik harago, adierazpenok 

nabarmen uzten dute ikastolaren etorkizunari buruzko eztabaidan proiektu 

politiko ezberdinak zeudela jokoan; edo, agian hobe esanda, zenbait abertzalek 

horrelaxe ulertu zutela gatazka hura. Ikus dezagun segituan, urte hauetan 

zehar ikastolari eman beharreko irtenbideak proposatzeko orduan, nola 

birkokatzen digun delako ardatz politikoak euskal mugimendu nazionalistaren 

jarduna. 
 
 

 
102 Jakin badakigu ikastola horren ibilbidearen historia jasotzen duen dokumentu luze hau 
1994an Tokieder ikastolako guraso talde batek egin zuela; baina, bertan ez da ez egileen izenik 
ezta datarik ere agertzen. Hori dela eta, bibliografia aipamenetan Tokieder -datarik gabe- 
erabiltzea hobetsi dugu. Aipu hau 24. orrialdean dago. 
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4.3.4.3.3. Ardatz politikoa 

 

Zalantzarik gabe, gure iritziz, ikastolen publifikazioaren inguruko auzia 

hoberen bereizten duena gatazka politiko izana da. Zaila da, ordea, noren arteko 

gatazka izan den zehaztea eta, batez ere, hezkuntza sistemaren antolamenduari 

begira talde bakoitzak hobetsi duen jokaeran aldaera politikoak nola eragin 

duen azaltzea. 

 

Lehenengo arazoari dagokionez, gorago ere esanik utzi dugu ikastolen 

publifikazioa abertzale eta ez-abertzaleen arteko tirabira iturri izan dela. Ez 

gara, oraingoan, hezkuntza sistemaren eta euskararen arteko harremanen 

inguruko jarrerez mintzo, ikastolari erantsi zaion esangura politikoaz baizik. 

Gogoratu behar ditugu, honen harira, idazlan honetan zehar behin baino 

gehiagotan aipatu ditugun zenbait ikerlariren iritziak, zeintzuetan ikastola 

euskal mugimendu nazionalistaren jarduera esklusibista edo baztertzailearen 

emaitzatzat jotzen baita.103 Bada, urte hauetan guztietan zehar, ikastolarekiko 

gero eta distantzia handiagoa -eta ondorioz, arian ariko mesfidantza- somatu 

ahal izan zaizkie euskal nazionalismoaren kritikoei, eta, EEPL ebatzi berri 

zegoela, batek baino gehiagok kexua adierazi zuen ikastola euskal arazo bilakatu 

izanaz; alegia, Euskal Herriak urtetan eduki dituen arazo endemikoetako bat, 

arau demokratikoak onartzen ez diren neurrian, irtenbiderik ez duena (ik. 

Bezunartea 1993). Paradoxikoa bada ere, iritzi hau bat dator, hein handiz, 

zenbait abertzalek adierazitakoarekin, nortzuentzat inolako dudarik ez baitago 

ikastolaren biziraupena euskal arazo ezaugarritzean, hots, euskal nazioari 

dagokion arazo dela baieztean. Abertzale orok ez dute, ordea, berdin 

 
103 Gogoratu, adibidez, Escuderok (1978: 151) eta Heibergek (1991: 155) adierazitakoa. Euskal 
nazionalismoa kritikatu barik, beste ikerlari batzuek antzeko ezaugarripena ere egin dute. 
Aipatuak utzi ditugu, horrela, Apaolazaren azalpenak, ikastola gu/eurak dikotomiaren 
adibidetzat hartzen dutenak (ik. 1993: 14-15).  
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irudikatzen ikastolaren etorkizuna. Luze mintzatu gara honetaz euskal 

mugimendu nazionalistak publikotasunaz sostengatzen dituen diskurtsoak eta 

ikastola eta eskolaren arteko balizko osagarritasunaren inguruko usteak 

aurkeztean. Iritzi anabasa hartatik ateratzen genituen ondorioetako bat zen 

abiapuntuan gutxieneko komuntasuna kausi zitekeela. Erran nahi baita, 

guztiek aldarrikatzen dute Euskal Herriarentzako Hezkuntza Sistema Propioa, 

baina esangura ezberdina eransten diote horren eraikuntzari. Ikastolaren 

publifikazioaren auzia noren arteko gatazka izan den galdetzean, beraz, argi 

dago erantzuna: abertzale eta ez-abertzaleen artekoa izateaz gain, abertzaleen 

arteko aurkamendu politikoa ere islatu du, neurri handi batez. 

 

Gatazka politiko bikoitz hau azaltzen saiatuko gara segituan, baina, aldez 

aurretik ohartarazi gura dugu euskal nazionalismoaren aurkakoen 

adierazpenak hartuko ditugula kontuan, batez ere, euskal mugimendu 

nazionalistaren jokaera jakin bat eragiten duten neurrian, edo, bestela esanda, 

euskal nazionalismoak berak ez-abertzaleen diskurtsoa aintzat hartuta jarduten 

duen heinean; gure interes nagusia, maiz esan bezala, mugimendu 

abertzalearen baitan gorpuztu diren irtenbideen azterketa baita. Aldaera 

politikoak eragindako ezberdintasunen analisian hiru dira, gure ustez, hartu 

beharreko aldeak. Lehena, esparru politikoaren eraldaketa eta hemendik 

ondorioztatu diren abagadune diferenteak. Bigarrena, mugimendu 

abertzalearen baitan beha daitekeen ugaritasun politikoa, bereziki nazio 

askapenari begira hobetsiz joan diren taktika politikoen arabera aztertua. Eta 

hirugarrena -aurreko biekin harreman estuetan dagoena- euskal mugimendu 

abertzalearen baitan gertatu den errotiko bereizketa ekarri duena: alderdi 

politiko nazionalista baten aldetik gobernu ardurak eskuratu izana urte 

hauetan zehar. Faktore hauek guztiek prozesu honetako partaideen arteko 

zenbait aliantza eta aurkamendu gorpuztu, eta, ondorioz, unean uneko 
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irtenbide diferenteak kaleratu izana eragin dituzte.104 Ikusten denez, azterketa 

kronologikoa egitea dugu helburu, eta, hartarako, aldi bitan bereizi dugu 

prozesua. Eraketa aurreautonomikotik EAJk eta PSE-PSOEk osatu zuten 

estraineko gobernu koaliziora arte heltzen da lehena, eta ordutik EEPLren 

ebazpenera arte, 1993an, doa bigarrena.  

 

Aipatu lehen aldian, funtsezko banaketa bat kausi daiteke mugimendu 

nazionalistaren baitan. Alde batean EAJ zegoen, nagusitasun politikoari esker, 

administrazio autonomikoaren kudeatzaile bilakaturik; eta, berarekin batera, 

Ikastolen Elkartea, zeina biziki indartsu sentitzen baitzen, ikastola sareak 

lortutako hazkunde esanguratsua eta abertzaleek harekin adierazitako 

atxikimendua zirela medio. Erakunde biok izan ziren urte hauetan zehar 

ikastolaren norabidearen dudaezineko protagonistak. Harreman gozoak garatu 

ziren euren artean, eta horren adibide bezala arian-arian ebatzitako hezkuntza 

legeria har liteke. Gorago ikusi bezala, kaleratu ziren legeen edota egitasmoen 

oinarri filosofikoa EAEko hezkuntza sistemaren antolamendua trantsiziokotzat 

jotzea izan zen, etorkizunerako uzten zelarik euskal eskola publikoaren 

erabateko ordenamendua. Bitartean, beraz, ikastola aparteko sare bezala, baina 

administrazioaren babes osoz, mantentzea defendatu zuen EAJk. Noski, jardun 

honetan bat etorri zen bete-betean Ikastolen Elkartea, zeinaren interes nagusia 

ikastola sarearen biziraupena baitzen. Adibide modura ulertu behar da, EIKE 

proiektua eztabaidatu zenean, Ikastolen Elkartea izana haren alde egin zuen 

erakunde abertzale bakarra.  

 

 
104 Esan gabe doa proposamenok orain arte aztertutako hainbat aldek zeharkaturik agertzen 
zaizkigula uneoro; hala nola, publikotasunari buruzko diskurtsoak eta eurekin batera datorren 
ikuskera ideologikoak; eskolan euskarari emandako zereginaren garrantziak eta, azkenik, 
abertzaleen aldetik ikastola eta eskolaren artean irudikatzen den osagarritasunak.  
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EAJri dagokionez, hezkuntza arloan hartu zuen jokaera ulertzeko, 

funtsezkoa deritzogu garai hartan zerabilen jardun orokorraz jabetzeari. 

Arestian ikusi bezala, diskurtso politikoaren ardatza Autonomia Estatutua bete 

gabe zegoela zen eta, ondorioz, botere zentralarekiko menpekotasunaren 

salaketari ekiten zion behin eta berriz. Hartara, erresistentzia nazionalismoa izan 

zen alderdiaren jardunaren bereizgarria, eta hemendik etorri zen PSOEk eta 

gobernu zentralak ustez eramandako politika antiautonomikoaren kontra indar 

biziz borrokatu izana. Nabarmen agertu zen alde hori aipatu EIKE 

proiektuaren defentsan azaleratu zituen argudioetan. Berauetako bat zera izan 

zen, eskola transferitua estatu mailako arauketaren menpeko zela, eta, beraz, 

sakonki aldatzerik ez zegoela, besteak beste, sare publikoko irakasleen 

lekualdaketak estatu mailan egiten baitziren. Ikastola transferitutako bidean 

sartzeak, horrela, haren nortasuna galtzeaz gain, Espainiako Legeriaren 

babesean aritu beharra ekarriko zuen (ik. Jakin 1983: 70-72). Nagusiki, eraketa 

autonomikoa amaitu gabeko proiektu atzemate horretan markoztatu beharko 

litzateke, gure iritziz, EAJk ikastola sareari emandako babes instituzional 

eskerga. Nagusiki, diogu, eta ez bakarrik. EAJren ikuskera ideologikoak eskola 

publikoaren defentsa gartsurik ez zuela ekarriko albo batera utzirik, kontuan 

hartzeko beste alde bat da alderdiaren kontrol maila hezkuntza sistemaren 

barruan. Batetik, berriro EIKE proiektua hizpide hartuta, ez da ahaztu behar 

administrazio autonomikoaren kontrola ere aurreikusita zegoela bertan; eta, 

beste batetik, hezkuntza eskumenak lorturik zeuden arren, ez zegoela modurik 

estatu mailako irakasle funtzionarioen etorrera eragozteko, artean zehaztu 

barik baitzeuden eskola publikoetako irakasleen hizkuntza perfilak. Erran nahi 

baita, 80ko hamarkadaren lehen erdialdean nazionalismo kontserbadoreak, 

nagusitasun politikoa zuen arren, ez zuen guztiz kontrolatzen sare publikoaren 

norabidea. Honen harira, ez dirudi sare honetako irakasleen eta Hezkuntza 

Sailaren artean harreman onik gauzatu zenik urte hauetan, haiek burutatako 
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greba inportante batek baino gehiagok erakusten duten moduan. L. Otanoren 

arabera, sare publikoko irakasleak zein gurasoak jabeturik zeuden EAJ ez 

zegoela oso kezkaturik ikastetxe horien egoeraz. Argi ikusten omen zuten, 

horrela, 

 
"... (d)el trato discriminatorio en que se encuentra la enseñanza pública, que no es 
asumido por la Administración autónoma como la red escolar pública vasca, sino 
que se reserva esta condición a las ikastolas quedando los actuales centros públicos 
como los centros transferidos del Estado." (Otano 1983: 46).  

 

Ezkerreko erakunde guztiek ustezko utzikeria egozten zioten EAJren 

eskuetan zegoen administrazioari, baina, gure iritziz, baieztapenok ez dute egia 

osoa azaleratzen, zeren ezin esan daiteke alderdiak sare publikoa jardun 

instituzionaletik kanpo utzi zuenik, EAEko eskola publikoaren bilakaeraren 

azterketan ikusi dugun bezala. Hala ere, nabarmen islatzen dira aipatu berba 

horietan, batetik, EAJren jokaera politikoaren jitea; eta, bestetik, ezkerreko 

mugimendu abertzaleak gauzatu zuen EAJrekiko oposizio politikoaren zenbait 

gako. 

 

Hortaz, alde batean EAJ eta Ikastolen Elkartea zeuden, eta bestean, 

idazlan honetan aztertzen ari garen mugimendu abertzalearen gainerako 

erakundeetatik, EE, HB eta EILAS.105 Prozesuaren hasieran ardatz 

ideologikoaren araberako banaketa ukaezina egon zela esan dugu gorago, eta 

geroago ez zela horren argi islatu. Ardatz politikoaren arabera, antzeko zerbait 

 
105 Salbuespen gisa utziko dugu ELA. Aipatu dugun indefinizioa aintzat hartuta ere, 
prozesuaren azken urteetan sindikatu honen jokaera nagusia ikastola sare publikoan 
integratzea izan zen, gorago esan bezala. Badirudi, alabaina, lehen aldi honetan hurbilago egon 
zela EAJ eta Ikastolen Elkartearen planteamenduetatik, edo, bederen, halaxe salatu zuten 
geroago beste talde abertzaleek, ELAri pribatizazioaren bidea amorru biziz defendatu izana 
egotziz (ik. LAB 1989: 9). Gainera, kontuan hartu behar da EAJren eszisioa eta ondorengo 
EAren sorrera beherago aztertuko dugun bigarren aldian gertatu zela. Halaber, gogorarazi 
behar dugu LAB Irakaskuntza ez zela 1986ra arte sortu, eta sindikatu honetara bildu ziren 
irakaskuntzako langile asko ordura arte EILASeko kide zirela. 
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gertatu zen, talde bakoitzaren jardunaren azalpenerako gakoak berdinak izan 

ez arren. Erran nahi baita, ezkerreko talde abertzaleak EEPA izeneko 

plataforman bildurik agertu izanaren arrazoia denek sostengatzen zuten 

ikuskera ideologiko ezkertiarra izan zen; hala ere, ardatz politikoaren eskutik, 

talde guztiek ez zuten abiapuntu bera. Logikoa denez, EILAS sindikatua neurri 

handi batean bazterturik utzi behar dugu azterketa honetan, haren jardunaren 

gako nagusia, maiz esan bezala, ikuskera ideologikoaren defentsa izan baita, 

eta ez, horrela, alde politikoa. Zail suertatzen zaigu, gainera, orduko EILASen 

jokaera politikoaren ezaugarripen zehatzik egitea. Hori dela eta, EE eta HBra 

mugatuko gara oraingoan, baina kontuan hartuta, dena dela, neurri handi 

batean, hiru erakundeok batera agertu zirela EAJrekiko oposizio lana eginez. 

 

Agian, betekizun horretan Euskadiko Ezkerrak eraman zuen 

protagonismo nagusia. EAJren hezkuntza asmoen kontrako iritziak plazaratuz, 

saio ugari, parlamentarioak barne, egin zituen EEk bere hezkuntza pentsakera 

azaleratzeko. Izatez, urte horietako EEren jardun politikoaren ildoetako bat 

EAJrekiko areriotasuna izan zen. Bada, lehen aldi honen hastapenean jadanik, 

argi eta garbi agertzen zen ikastolak sare publikoarekin bategitearen 

beharrizanaz, baina saio hori kontu handiz egin behar zela adierazten zen, eta 

ez zenbait ezkerreko taldek proposatzen zuten berehalako integrazioaren 

bidez. Bide hori ikastola gutxi batzuek baino ez zutela hobetsiko aurreikusiz, 

egoera horretatik ondoriozta zitekeen arrisku nabaria atzematen zuen, zeren 

eta EAJk, etorkizuneko Eusko Jaurlaritzaren bidez, ikastola gehienak 

kontrolatzeko aukera edukiko baitzuen (ik. Altadil/Arregi/Agirre 1980: 59). 

Hala, ikastola sare pribatuan mantentzeak EAJren hegemonia politikoaren 

mesedean zihoala baieztu zuen: 

 
"Todos (...) sabemos lo hegemónica que es la ideología del nacionalismo burgués 
en la sociedad civil y ni qué decir tiene en la sociedad ikastolera. Por ello, el tema 
de las unificaciones de las ikastolas y escuelas estatales en una única red lleva 
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consigo el tema de la hegemonía. El PNV no es tan hegemónico en el mundo de 
las escuelas estatales, por ello no le resulta interesante la unificación por cuanto 
ello conlleva disputa y pérdida de hegemonía." (Euskadiko Ezkerra 1979: 138) 
 

Ikastola eta sare publikoa banaturik egotearen aurka agertzen zen, baina 

hastapenean ez zuen, esan bezala, berehalako integraziorik proposatzen. 

Eskola publikoan euskarazko irakaskuntzaren alde emandako aurrerapausoak 

onartu arren, artean halako batuketarako baldintza ez objektiborik ez 

subjektiborik ez zegoela baieztu zuen (ik. Gurrutxaga 1981: 28-29). Hala ere, 

aipatu EAJrekiko lehiaz gain, Euskadiko Ezkerraren urte hauetako jardun 

politikoaren beste ildo bat autonomia sakontzearen alde egindako apustua izan 

zen eta, horrexek bideraturik, gero eta argiago defendatu zuen ikastola sare 

publikora biltzeko egokitasuna, betiere hezkuntzak nazio eraikuntzan bete 

zezakeen zeregina nabarmenduz. Bada, PSOEk EAEren administrazioaren 

eskumenak murrizteko erakusten zuen jokaera zentralistari etengabeko 

kritikak egin zizkion, baita hezkuntza eskumenak sakonki garatu beharra 

aldarrikatu ere (ik. Gurrutxaga 1983a). Are gehiago, EEren helburua 

Euskadiren autogobernua zela adierazten zuen, eta ez deszentralizazio 

administratibo hutsa. Baina, testuinguru politikoa aldatu ezean, bide bakarra 

ikastolak sare publikoarekin bategitea ikusten zuen, euskal agintarien menpe 

jarri behar baitzen hezkuntza sistema bateratua (ik. Letamendia 1982: 19-20). 

EIKE proiektuaren kontra erabili zituen argudioetako bat izan zen Autonomia 

Estatutuak ahalbidetu egiten zuela sare publikoak nazio eraikuntza bideratzea, 

eta ikastola ezin gera zitekeela saio horretatik aparte (Euskadiko Ezkerra 1982). 

Argiro aitortu zuen EEk ikastolaren instituzionalizazioari buruzko iritzia 

aldatu izana, gero eta konfiantza handiagoa jartzen ari baitzen Eusko 

Jaurlaritzaren jardunetik ondoriozta zitekeenaz (ik. Gurrutxaga 1983b); eta, zer 

esanik ez, Ikastolen Elkarteak gogor kritikatu zuen EEren aldetik horren 

denbora gutxitan jarrera aldatu izana, koherentzia falta iritzi baitzion (ik. 

Campos 1983).  
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Euskadiko Ezkerraren aipatu zenbait oinarrizko planteamendurekin bat 

agertzen zen Herri Batasuna, eta horrela ulertu behar da EErekin batera agertu 

izana EEPA plataforman; funtsean, EAJren hezkuntza asmoen kontra zihoana. 

Euskal Eskola Publiko Bakarra izan zen plataforma haren lema nagusia, eta, 

logikoa denez, ez zen Ikastolen Elkartearen gogokoa izan. EErekin erkaturik, 

alta, HBren jardun politikoaren ildo nagusia ez zen izan autonomia 

sakontzearen alde egitea, eraketa autonomikoaren mugak salatzea baizik. 

Euskadiko Ezkerrak bezalaxe, EAJri EIKE proiektua alderdiaren kontrola 

gehitzeko asmoz bultzatzea egozten zion. HBren esanetan, Madrilgo 

gobernuak deszentralizazioa baino ez zion transferitu Gasteizkoari; ez, ordea, 

hezkuntza arautzeko autonomiarik. Gasteizko gobernu erregionalistak 

ahalmenik ez zuen eskola publikoa eraikitzeko, ez baitzuen kontrolatzen eskola 

transferituetako irakaslegoa. Ondorioz, eskola transferituarekiko zabarkeria 

nabarmentzen zen haren jokaeran, eta ikastolak bereganatzen saiatzen zen, sare 

paraleloa sortu ahal izateko (ik. JAKIN 1983: 82 eta hur.). Joera kontraposatu bi 

atzematen zituen, beraz, ikastolaren norabidea zehaztean; batak, ikastola eta 

eskola transferituaren arteko konbergentzia bultzatzen zuen; besteak, aldiz, 

ikastolen ghettoa sakondu nahi zuen. Lehenengo bidea zen, HBren ustez, Eskola 

Nazionalaren eraikuntza bermatzen zuena, eta, hartarako, behar-beharrezkotzat 

jotzen zuen eskola transferituaren eta ikastolaren arteko batasuna indartzea. 

Eskola mota biok sare bakarrera bildu beharra behin eta berriz defendatu zuen, 

eskola transferituan baitzeuden haur gehienak, eta, ikastolak, bestalde, 

euskarazko irakaskuntza bermatzen baitzuen. Ikastolen geroa, hartara, sare 

publikoan baino ez zuen aurreikusten. Estaldurarik gabe adierazten zuen HBk 

nolako zailtasunak ekar liezazkiokeen berari jarrera hark bere gogaideei begira: 

 
"Ez dago ukatzerik berdinparatze honek zenbait beldur sortzen dizkigula. Lehenik 
eta behin, administrazioaren eskuetan zerbait uzteak beti dakarkigulako 
mesfidantza. Eta arrazoi guztiaz, gainera; zeren eta administrazioa ez da izan, ez 
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lehen eta ez orain, herrikoia. Bestetik, aipaturiko administrazioa oraindik ere 
madrildarren eskuetan dagoenez gero, gure mesfidantza gehitu egiten zaigu. " 
(Herri Batasuna in JAKIN 1983: 88) 
 

Hala ere, gehitzen zuen, herri bat nola osatu eta nola euskaldundu jotzen 

zuen apustuaren gakotzat, eta, beraz, kontraesanak eta beldurrak gainditu 

beharra zegoen. Baina, ikastola desegin gabe eraiki behar zen delako sare 

bakarra, zeren eta 

 
"Ikastolak suntsitzea astakeria litzateke. Areago, Alderdi abertzale batentzat 
barkaezina. Baina ikastolak 'ghetto' gisa mantentzea ere, sozialistak garen 
abertzaleontzat suizidioa, geure buruaren urkamena bilakatzen zaigu." (Herri 
Batasuna in JAKIN 1983: 87) 

 

Ikastolen Elkartearen jarrerekin kritiko agertzen zen HB urte horietan, 

jarrera pribatuzalea atxikitzeaz gain, EAJren planteamendu eta interesetara 

moldatzen baitzen eta Autonomia Estatutuaren ahalmen murritzak zalantzan 

jartzen ez baitzituen (Ik. Herri Batasuna 1986: 7-8). Marko juridiko-politikoa 

aldatzea zen, horrela, onesten zuen irtenbide bakarra, hark baino ez baitzuen 

bermatzen euskal nazio osoari zegokion eskolaren eraikuntza (ik. Erkizia 1985). 

Hortaz, EE baino harago zihoan PSOEri egindako kritiketan; HBren aburuz, 

Alderdi Sozialistak espainoltasuna indartu eta antieuskalduntasuna berpiztu 

nahi baitzituen eta, hartarako, ustezko bi komunitateentzako eskola bana 

eraikitzea bilatzen baitzuen. Eta saio horretan bat egiten zuen EAJren 

interesekin (Herri Batasuna 1986: 2).  

 

Hala, EAJrekiko areriotasunaren ondorioz, EE eta HB baturik agertu ziren, 

hein batez bederen, ikastola sare bereizi bezala mantentzearen kontra, eta 

hortik ere etorri zen Ikastolen Elkartearekiko harreman egokirik garatu ez 

izana. Baina, ikusi bezala, abiaburu politikoak erabat diferenteak ziren, eta 

horien eragina ere soma daiteke ikastola sare publikoarekin biltzeari bakoitzak 
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eransten zion esanguran. Erakunde bien arteko ezberdintasuna sakondu, eta 

harreman politikoak gaiztotu ere egin ziren bigarren aldi batean, esparru 

politikoan gertatutako aldaketak zirela eta; ondorioz, hezkuntzari erantsitako 

esangura politikoa gero eta dibergenteago gertatu zen.  

 

Honaino ikastolen publifikazio prozesuaren lehen aldia. Berarekin 

erkaturik, bigarrenean gertatu ziren abertzaleen arteko aurkamendu eta 

aliantzen azalpena egitea askoz konplexuagoa da, ordea. Konplexutasun horri 

argi apur bat eman nahirik, lehenik eta behin gatazkan parte hartu zuten 

erakundeen egoera berriaren aurkezpen arin bat egingo dugu, atalaren 

hasieran azaldutakoa gogoraraziz. Ondoren, arian-arian azaleratu ziren gaien 

arabera nola kokatu ziren ikusiko dugu, eta, finean, EEPLren inguruan, 

erakunde bakoitzak hobetsitako irtenbideak aztertuko ditugu. Hain zuzen ere, 

delako legea prozesuaren gaindia edo inflexio puntu bezala ulertu behar da, 

zeren eta, aurreko urteetan kaleratutako diskurtso eta jarreretatik harago, 

EELPk ezarritakoari jarraiki, ikastolarentzako irtenbide jakin bat -ekar 

zitzakeen ondorio guztiekin eta anbiguotasunik gabe- defendatu behar izan 

zen. Ez zen egon erdibibidetarako lekurik, edo bederen, inoiz baino zailago 

izan zen indefinizioari atxikitzea, eta euskal nazionalismoa nolabaiteko 

bidegurutzean aurkitu zen. 

 

Erakunde abertzaleen egoerari dagokionez, aintzat hartu beharreko 

lehenengo datua EAJk nagusitasun politikoa galdu izana da, 1986an nozitutako 

barne eszisioaren ondoren. PSE-PSOErekin gobernatzeak eta, horrez gain, 

Hezkuntza Saila Alderdi Sozialistaren esku geratzeak aurreko urteetan 

ikastolaren norabidean atxikitutako protagonismoa jeitsiarazi zioten. Nolabait 

esanda, ageriko eszenatokitik desagertu, eta pertsonaia ikustezin bilakatu zen, 
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nahiz eta rol izkutua jokatzen segitu, Ikastolen Elkartearekin halamoduzko 

negoziazioak burutuz, adibidez. 

 

Baina Hezkuntza Saila haren ardurapean egon ez arren, EAJ ez zen libratu 

oposizioko talde abertzaleen kritiketatik. Hartara, eta indar ezberdinez izan 

bazen ere, talde horiek ez zuten mugatu gura Hezkuntza Sailaren jarduna PSE-

PSOErenera, eta, aldiz, gobernu osoa egiten zuten hezkuntza sistemaren 

inguruan garatutako ekimen instituzionalen erantzule. Ezkerreko 

nazionalismoak, beraz, aldatu egin zuen bere kritiken erdigunea: EAJ aurreko 

aldian, baina -ñabardurak ñabardura- gobernu koalizioa prozesuaren azken 

urteeetan. Ohartarazi beharra dago, horrela, Hezkuntza Saila PSE-PSOEren 

ardurapekoa izan zen neurrian, urteotako gatazkan Alderdi Sozialistak 

irabazitako protagonismoa. Handik aurrera, abertzaleen diskurtsoaren osagai 

inportante bat Alderdi Sozialistaren jokaera salatzea izan zen eta, horren 

ondorioz, ikastolen publifikazio prozesuaren azken urte hauetako gatazka, hein 

handi batez, abertzale eta ez-abertzaleen artean ere garatu zela esan liteke. 

Beste alde batetik, oposizioko talde abertzaleen multzoa askoz 

dibertsifikatuago agertzen zaigu. Euretako zenbaitek jardun komuna 

gauzatzeko prestutasunik erakutsi bazuten ere, ezin esan daiteke 

administrazioaren hezkuntza politikari begira guztiek konpartitu zutenik 

gutxieneko adostasunik.  

 

Alderdi nazionalistetatik hasita, lehenik eta behin, indar politiko berri 

baten sorrera kausitzen dugu -Eusko Alkartasuna, alegia-, zeinaren jokaera 

EAJrekiko lehiak zeharkaturik egon baitzen. Bigarren lekuan, kontuan hartu 

behar dira abagadune politiko ezberdinak HBn eragindako aldaketak, oso 

denbora laburreran gailurrean egotetik -1987ko hauteskundeen emaitzak eta 

negoziazio prozesua bitarte- PSE-PSOEk bultzatutako eta gainerako indar 
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politikoek babestutako bakartze saioak nozitzera iragan baitzen. Alderdi 

Sozialista izan zen, horrenbestez, HBren diskurtso politikoaren erasoen 

erdigune. Eta, hirugarrenik, Euskadiko Ezkerrak eramandako jokaera 

politikoaren iraupen falta hartu behar dugu aintzat, EAJrekiko edota PSE-

PSOErekiko areriotasun eta kidetasun harremanak aldian-aldian ordezkatuz 

ibili baitzen, finean, esparru abertzaletik desagertu arte.  

 

Honetaz guztiaz mintzatu izan gara dagoeneko, baina azpimarragarria da 

aipatu datuok ikastolen publifikazio prozesuaren inguruan eduki zuten 

eragina. Hartara, lehenengo aldiko oposizio talde abertzaleen protagonismoa 

nagusiki EEri ematen genion, baina, azken urteetan, HBk eta bere inguruko 

sektoreek izan zuten, duda barik, zeresan handiena. Izatez, Euskadiko Ezkerra, 

EAJ bezalaxe, pertsonaia ikustezin samar bilakatu zen, baina EAJk ez bezala, 

ezin esan daiteke ikastolaren norabidean eraginik eduki zuenik. Alde batetik, 

arian ariko indar politikoaren galerak, eta, bestetik, euskal nazionalismoaren 

funtsezko aldarrikapenetatik aldenduz joateak, Euskadiko Ezkerraren 

diskurtsoan ikastola gero eta mundu arrotzago bihurtu izana eragin zuten, 

halako moldez non, 90eko hamarkadaren lehen urteetan, ikastolaren 

publifikazioari begirako EEren alternatibak kasik diferentziarik ez baitzeukan 

Alderdi Sozialistak kaleratutakoarekin.  

 

Har ditzagun hizpide sindikatu abertzaleak. Espero zitekeenez, LABek 

HBren ildo beretsutik segitu zuen. Hala ere, gure ustea da, erakunde bi horien 

diskurtso ofizialen arteko antzekotasunetik harago, HBren baitako militanteek 

edota gogaideek, oro har, ugaritasun handiagoa erakutsi zutela ikastolari eman 

beharreko irtenbideak azaleratzean. Horrela izan zela pentsatu behar da 

kontuan hartzen badugu, adibidez, HBko zenbait kide edota gogaide EILASeko 
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afiliatu zirela prozesu hau garatu zen urteetan zehar.106 EILAS sindikatuak, 

halabeharrez, PSE-PSOE hartu behar izan zuen bere jopuntuan, eta maiz 

kritikatu zion publifikazio prozesuaren aurrean eramandako jardun politikoa, 

baina, nagusiki, antzera jarraitu zuen EAJrekiko eta Ikastolen Elkartearekiko 

areriotasunean. HB eta LABekin ez zuen, zenbaitetan, harreman gozorik eduki, 

baina, normalean, eta batez ere iritzi publikoari begira, ez zien sekula kritika 

espliziturik egin. Besteak beste, oraintsu aipatutako datuak, alegia, HBko 

gogaideak sindikatu honetako kide izateak, azal lezake jarrera zuhur hau. ELA 

izan da, gure iritziz, eragin gutxien -bederen, agerikoa- eduki duen sindikatua, 

nahita geratu baita eztabaida politikotik at. Dena dela, EILASena bezalaxe, 

Ikastolen Elkartea izan da haren kritiketako erdigune nagusia. 

 

Aipa dezagun, finean, Ikastolen Elkartearen azkenengo urteetako 

ibilbidea. Daturik azpimarragarriena PSE-PSOErekiko erabateko areriotasuna 

izan zen eta, horren ondorioz, HB eta LABenganako hurbilpena. 

Aurkamenduak ez zuen, dena den, EAJtik aldenduarazi; aitzitik, hura izan zen, 

abertzaleen artean, EAJrekiko harreman hobeak garatu zituena. Edozein 

modutan, zinez zail suertatzen da zehaztea zertan zetzaten harremanok, 

gorago esan bezala, isilpeko samarrak izan baitziren, eta halaxe izan ziren 

gainerako erakunde abertzaleen aldetik kritikatuak. 

 

Laburbildurik, lehen aldiko gatazkak EAJ eta Ikastolen Elkartea, alde 

batean; eta ezkerreko euskal nazionalismoa, bestean, ipini zituen; bigarren 

aldiko aurkamenduaren hari eroale nagusietako bat, berriz, PSE-PSOEri aurre 

egitea izan zen, eta horrela ulertu behar da EAJ eztabaidaren partaide 

esanguratsu izan ez izana; edo, bederen, partaidetza berezi samarra eduki 

 
106 Bestenaz ere, datu honetaz gain, ezker abertzaleak askotariko jarrera eta diskurtsoak 
gorpuztu dituela maiz azaldu dugu atal honetan zehar. 
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izana; horrez gain, aurreko aldiarekin erkaturik, askoz banatuago agertzen 

zaizkigu azken urteotan oposizioko nazionalismo moderatua eta arradikala.  

 

Urte hauetako gatazka politikoaren nondik norakoen erakusle gisa, bi 

eztabaidagai hautatu ditugu. Lehena, ikastolaren integrazioa versus 

baterakuntza107 dei dakiokeena da; eta, bigarrena, normalizazioa versus borroka 

izendatu dugu. Kontrajarritako pare bi horien inguruan lerraturik agertzen 

zaizkigu talde abertzaleak, era askotako adostasun eta desadostasunak 

gauzatuz. 

 

Eskuartean dugun aztergaira hurbilduz gero, harrigarri ere irudi lezake 

ikusteak zenbat bider eta zelako indarraz kontraposatu ziren integrazioa eta 

baterakuntza kontzeptuok ikastolari eman beharreko alternatibari buruzko 

diskurtso nazionalistan. Eta are harrigarriagoa da kontzeptuon erabileraren 

azpian asmo politikoa baizik ez zela egon ohartzea, zeren -abertzale izanda ala 

ez- gatazkan egon ziren ikuspegi politiko ezberdinetatik batek ere ez zuen 

baieztu ikastolaren integrazioa bultzatu behar zenik.  

 

Egin beharreko lehenengo galdera da ia diferentzia sakonik dagoen 

kontzeptu bien artean. Baterakuntzaren bidez, badirudi errealitate biren 

elkarketaz hitz egiten dela, euretako ezeinek nortasunik edo jatorrizko izaerarik 

galdu gabe. Integrazioarekin, aldiz, bietako batek berezko zuen zerbait galtzen 

duela iradokitzen da. Ezin esan daiteke euskal talde nazionalistek saio sendorik 

egin zutenik kontzeptu biok bereizteko, baina azaldu dugun moduan ulertu 

behar delakoan gaude, argi eta garbi ikusten baita ikastola sare publikoan 

 
107 Hezkuntzari buruzko eztabaiden harira kaleratu ziren idazkietan, confluencia berba 
erabiltzen da beti gaztelaniazko testuetan. Euskarazkoetan, aldiz, ugaritasun handia topa 
daiteke kontzeptu bera adierazteko. Erabiliak izan ziren, adibidez, baterakuntza, bategitea, 
bateragarritasuna eta konfluentzia. 
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integratzea ikastolaren kontra joatea bezala atzematen zutela abertzaleek. 

Balizko integrazioari ukoan, horrela, bildurik ikus ditzakegu euskal 

nazionalista guztiak PSE-PSOEren kontra, azken honi egotziz, baterakuntza 

bilatu ordez, ikastolaren desagerpenaz obsesionatuta egotea. Alderdi 

Sozialistak halako susmoa indartzeko aukera bat baino gehiago eman bazuen 

ere,108 deigarria da administrazio autonomikoak ez zuela sekula erabili 

integrazio kontzeptua ikastolak sare publikoarekin bategiteari buruz hitz 

egiteko orduan, F. Buesa sailburuaren unean uneko adierazpenak aintzat 

hartuta ere. Alde batetik, jabeturik baitzegoen integrazio kontzeptuak, 

ikastolari erantsita, abertzaleen artean -EAJ barru zelarik- sorrarazten zuen 

asalduraz. Eta, bestetik, hezkuntza legeria guztiak ikastola sarearen 

baterakuntza prozesuaz hitz egiten baitzuen, eta ez, ordea, integrazioaz. Hain 

zuzen ere, Hezkuntza Sailak Ikastolen Elkarteari egin dizkion kritiketako bat 

horixe izan da, baterakuntza gura zuela esan, baina haren bila joan ez izana, 

alegia. De facto, beraz, administrazio autonomikoak ere bazter utzi zuen 

integrazio kontzeptuaren erabilera, gure iritziz, etekin politiko gutxi ekar 

ziezaiokeelakoan. EELPk ezarritakoaren ondorioz, sare publikora iragango 

ziren ikastolak gainontzeko ikastetxe publikoak bezala arituko zirela tinko 

defendatu bazuen ere, adierazpenetan nolabaiteko zuhurtzia somatu ahal izan 

zitzaion, salbuespenak salbuespen, eta baterakuntza ikastolaren kontrako 

neurri bezala ez zela ulertu behar argitu zuen.109 

 

 
108 "Dagoeneko ez da ikastolez zertaz hitz egin beharrik" esan zuen, adibidez, F. Buesa 
Hezkuntza sailburuak 1993ko Maiatzaren 27ko prentsan, hots, EELP ebatzi eta gero. Honen 
harira, "Ikastolekin sartzeko eszefinikazioan urrunegi" joan eta "etengabe probokatzen" aritu 
izana kritikatu zion Ikastolen Elkarteak Buesa Hezkuntza sailburuari. Ikus Iban 1993: 25. 
Buesaren adierazpenek J. Egibar EAJko kidearen kritikak ere jaso zituzten, probokazio 
nabarmentzat jo baitzituen. Horren ondorioz, Hezkuntza sailburuak atzera egin zuen, bere 
berbak txarto ulertuak izan zirela adieraziz. Esan gura zuena, baieztu zuen, ikastola sarea 
formalki desagertu egingo zela baino ez zen. 
109 Ikus, adibidez, J. L. Avila Hezkuntza sailburuordearen adierazpenak in Iban 1993: 23.  
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Kontzeptuon erabileratik harago, zinez zaila litzateke baieztea EEPLk 

ikastolari zabaldu zion bideak integrazioa ala baterakuntza erraztu zuen. 

Denbora gehiago iragan beharko da sare publikoarekin bategin zuten ikastolen 

norabideaz gogoeta sustatuagorik egin ahal izateko. Oraingoz, behintzat, 

ikastola horiek ez dira desagertu sare publikoan; hau da, ikastetxe bakoitzeko 

irakasleak eta ikasleak ez dira sakabanatu gainerako eskola publikoetan 

zehar.110 Hain zuzen ere, EELP ebatzi ostean, ikastola sare publikora iragatearen 

defendatzaile izan ziren ezkerreko abertzaleek, adibidez, behin eta berriz esan 

zuten publifikatutako ikastoletan ez zitzaiola hasierako filosofiari uko egin, eta, 

beraz, hizkuntza perfilek, proiektu pedagogikoek eta jardun ereduek beren 

hartan jarraitzen zutela baieztu zuten (ik. Madariaga / Gutierrez/ Zugadi 

1994). Eta, era berean, sare publikora ez biltzea hobetsi zutenentzat, legeak ez 

zuen ikastolen integraziorik lortu, eta horrelaxe frogatuko luke, adibidez, 

1995ean osatu zen Ikasbatuaz elkarteak.111 Ezinezkoa da, beraz, auzi honetaz 

erantzun teorikorik -edo, nahi bada, zientifikorik- ematea, integrazioa versus 

baterakuntza delako eztabaida normatiboa -hots, politikoa- izan baita, oinarri-

oinarrian. 

 

Halaxe erabili dute euskal nazionalista gehienek PSE-PSOEri ikastolaren 

integrazioa bultzatzen zuela kritikatu diotenean, harekiko aurkamendua, 

batzuetan, eta mesfidantza, besteetan, azaleratuz. Ustezko integrazioari 

kontrajarritako baterakuntza kontzeptua, hortaz, arma politiko gisa erabili da 

nagusiki abertzaleen aldetik. Abertzale gehien-gehienak batera agertu direla 

 
110 Honako azalpenok eman zituen Avila Hezkuntza sailburuordeak sare publikoarekin 
bategingo zuten ikastolen etorkizunari buruz: "Nabarmendu behar da administrazio publikoek 
onartutako pertsonala, irakasle zein ez irakasle asumituko dituztela, dagokien mailan; gainera, 
aurretik ematen ari ziren lerro eta mailak ematen jarraituko dute, eta autonomia zabalez garatu 
ahal izango dute beren aktibitatea, 1/1993 legearen barruan. Horrekin batera, irakasleen 
mugikortasun eskubidea errespetatu beharko den arren, 1996ko abuztuaren 31 arte bermatzen 
da beren irakasleen permanentzia." (J. L. Avila, in Iban 1993: 23).  
111 Elkarte honen baitara bildu ziren, hasiera batean, sare publikora iragandako 21 ikastola; 
gutxi gora behera, publifikatu zirenen erdia. Ikus honetaz Zugadi 1995.  
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esan dugu, eta horixe frogatzen saiatu gara ikastolaren eta eskola publikoaren 

osagarritasunari buruzko diskurtsoak azaldu ditugunean (ik. 4.3.4.2). Hala ere, 

baterakuntza kontzeptua ez da izan esangura bakarrekoa; aitzitik, eta esan 

dugunez, hain da kontzeptu labainkorra, non desadostasun handiak ekarri 

baititu abertzaleen artean hura benetan bultzatua zen ala ez erabakitzeak. 

EILASek, adibidez, baterakuntzaren kontra egotea egozten zion Ikastolen 

Elkarteari,112 eta honek, berriz, baterakuntzarako baldintzarik ez zegoela 

adierazten zuen. Azken adibide bat jarririk, EAJk guztiz bideragarri ikusten 

zuen ikastolen baterakuntza, urrats hau askatasunez emanez gero (EAJ-PNV 

1990: 7), baina HBk behin baino gehiagotan kritikatu zion jarrera hori, PSE-

PSOErekiko akordioari loturik egotean, eskola publikoa eta ikastolaren 

baterakuntza prozesuaren oztopotzailetzat jotzen baitzuen EAJ (ik. Izagirre 

1989). Teorikoki, gehienak zeuden baterakuntzaren alde, baina zenbaitengan 

nabaria zen baterakuntzari zioten beldurra, funtsean, integrazio huts bihur 

zitekeelakoan. Bestenaz ere, beldur hori aspaldikoa dela esan liteke eta, nola 

edo hala, azaleraturik geratu da Hezkuntza Sistema Propioari buruz 

abertzaleek eraikitzen dituzten diskurtsoetan.113 Nabarmen agertzen da beldur 

hau HBk adierazten duenean: 

 
"Ikastolak eta eskola transferituen bategitea, status juridiko berri bat 
gauzatzearen ondorio gisa baino, berez helburua den zerbait aurkezteko arriskua 
dago. (...). Administrazioak oraingo ereduaren luzapen huts gisa inposaturiko 

 
112 Adibide ugari  jar daiteke honen inguruan. Ikus, besteak beste, Ikastoletako STEE-EILAS 
1989a, 1989b, eta Nogales 1992.  
113 Ikus, horren harira, A. Perez-Agotek elkarrizketatutako abertzale baten iritziari egiten dion 
iruzkina: "Desde luego, en el conflicto sobre escuela pública-ikastola, los que abogan por la 
ikastola como solución para el desarrollo de la EGB, tienen en la cabeza el miedo a la 
continuación del control de la escuela 'por Madrid'. Para I-1 no es clara la identificación de la 
ikastola con la escuela privada y de la escuela pública con la pública, para él, sobre la 'ikastola' 
existe mayor posibilidad de 'control vasco' y la 'escuela pública' significa meterse en la 'red 
central', sujetarse a la 'política de Madrid', que puede cambiar (..); y aún reconociendo el 
peligro de que por el 'sistema ikastola' puede crearse una red de enseñanza privilegiada por la 
ayuda institucional autónoma, su veredicto final es claro: 'deshacernos de las ikastolas es 
demasiado riesgo'." (Pérez-Agote 1987: 41-42) 
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edozein formula arbuiatuko dugu, ez bait du balio izango dagoen gatazka 
konpondu eta Eskol eredu Berri bat eskaintzeko." (Herri Batasuna 1992: 25) 

 

Honaino iragarri dugun lehenengo eztabaidagaia, integrazioa versus 

baterakuntza ziharduena. Ikus dezagun, bigarrenean, nola kokatu ziren indar 

abertzaleak normalizazioa versus borroka delako pareari begira. 

 

1989an EEPLren zirriborroa agertu zenez geroztik, hezkuntza sistemaren 

eta bizitza politikoaren normalizazioa parekidetzeko joera egon zen erakunde 

abertzale eta ez-abertzale guztien aldetik, baina, logikoki, abiaburu zeharo 

ezberdinek bideraturik. Gure iritziz, erabateko garrantzia eduki zuen gai honek 

EEPLri begira hobetsi ziren irtenbideen ulermenerako. Bigarren eztabaidagai 

honetan, banaturik agertzen zaizkigu nazionalismo moderatua eta arradikala, 

baina ñabardura asko eginda, zeren eta jarrera ezberdinak zeuden 

nazionalismo moderatuaren barruan. Alde batetik, erantzukizun 

administratiboak zituena zegoen, alegia, EAJ. Bestetik, erantzukizun 

administratiboen bila ari zena aurkitzen zen, hots, EE. Eta, azkenik, gobernu 

autonomikoari begira oposizio jarduna garatzen zuena aipatu behar da, hau da, 

EA. Hau guztia kontuan hartuta ere, multzo nagusi bitan sailka daitezke 

erakunde abertzaleek urteotan erakutsi zituzten jokaerak: lehenean, 

administrazio autonomikoa sustatzen zutenak zeuden, eta bigarrenean 

oposizioko nazionalismoa zegoen, jarrera moderatuez eta arradikalez osaturik. 

 

Aztertzen ari garen denbora tartean, EAJren mezu ofiziala izan zen 

ikastolaren normalizazioa (alegia, hirugarren sarearen desagerpena) 

mesedegarri izango zela euskal gizartearentzat. Esan zutenez, ikastolek, 

zorionez, paper inportantea betea zuten, baina heldua zen ordua egoera bitxi 

hari amaiera emateko. Ez zuen arazo handirik adierazteko, EEPL Alderdi 

Sozialistarekin egindako akordioaren fruitu zen neurrian, zenbait aldetan 
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galtzaile irten zela, baina, oro har, onuragarri eta beharrezkotzat jo zuen 

emandako pausoa.114  

 

Dagoeneko aipaturik utzi dugu Euskadiko Ezkerrarenean gero eta joera 

handiagoa somatu ahal izan zela ikastola frankismoaren testuingurura 

mugatzera eta, beraz, eraketa autonomikoa indarrean jartzearen ondorioz, 

mugimendu hura esanguraz hustera (ik. Onaindia 1988: 26-27). 

Derrigorrezkotzat jo zuen hezkuntza sistemaren antolamendu berriari ekitea, 

iraganalditik zetozen oztopoak, behin-behinekotasuna eta lehia zaharrak 

gainditu ahal izateko. Hezkuntza sistemaren mesederako ez ezik, esparru 

sozial eta politikoarentzako ere onuragarri izango zela baieztu zuen (Euskadiko 

Ezkerra 1990: 2); eta EAJk azaldutako pragmatismo politikoa berdinduz eta 

gaindituz, harremanetan ipini zituen ikastola sarearen desagerpena eta euskal 

gizartearen egoera politikoaren normalizazioa. Hona hemen adibide bat: 

 
"Las ikastolas han sido importantes para este país, pero han cumplido su función, 
y hoy son una rémora para la vida normalizada. (...). La existencia de tres redes 
no es una riqueza, sino síntoma de que todavía queda mucho por solucionar en la 
vida política de este país." 115 

 

Bigarren multzoan oposizioko euskal nazionalismoa sartu dugu, esan 

bezala. Aztergai dugun ardatz politikoaren eragina, logikoa denez, alderdi 

 
114 "Normaltasunera etorri beharra" defendatu zuen, adibidez, L. M. Bandres EAJko kideak 
(Egin, 1993/II/10). 
115 Adierazpen horiek J. Letamendia eta X. Markiegi EEko kideek egindakoak dira. Ik. 1992ko 
Apirilaren 9ko prentsa. Aipatu berbok, zehazki, Egin egunkarian jasoak daude (1992/IV/9, 42. 
or.). EEren diskurtso hau PSE-PSOErenarekin bat etorri zen, F. Buesak esandakoari, adibidez, 
begiratzen badiogu: "Las leyes de Educación son el ajuste de cuentas con el pasado." (ik. Diario 
Vasco, 1993/II/14, 6. or.). Alderdi honek, horrela, oposizioko nazionalismoari aurpegiratu zion 
euskal gizartearen normalizazio politikoa oztopatzea eta barne zatiketa indartzea: "La 
dicotomía entre escuela vasca y escuela española surge de quienes quieren crear dos 
comunidades." (M. Huertasen adierazpenak, 1993ko Otsailaren 20ko prentsan). Izatez, PSE-
EEren inguruko sektoreek EELPren ebazpenaren ostean ere, legearen defentsa sutsua egin 
zuten. EAEko gizartearen normalizaziorako, modernizaziorako eta aniztasunaren 
onarpenerako erabakigarri izan zela esan zuten, eta euskal nazionalismoaren ikuspegi 
baztertzaileen kontra lortutako arrakastatzat jo behar zela baieztu. Ik. Elkarlanean 1994. 
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politiko abertzaleetan nabaritu da nagusiki. Bistan da, adibidez, alderdiez 

besteko erakundeen eta gogaideen ikuspegietan abagadune politikoarekiko 

lotura askoz nasaiagoa izan dela, eta, orduan, alde ideologikoaren eskuhartze 

handiagoa edota planteamendu politikoen arradikaltasun maila altuagoa 

gertatu dela.  

 

EA dugu garai honetako oposizioko nazionalismo moderatuaren alderdi 

politiko bakarra, arestian esan bezala, EuE nahita utzi baitugu azterketa 

honetatik kanpo. Dagoeneko, adierazirik utzi dugu EAren ibilbide politikoa 

EAJrekiko lehiak zeharkaturik egon zela eta, ildo horretatik joanda, HBren 

helburu politikoetara hurbildu zela, hein batez bederen. Ez, ordea, haien bila 

hobetsi duen taktika politikoan. Gauza berbera baiez liteke ikastolen 

publifikazioaren inguruan eramandako jokaerari buruz. Oro har, hezkuntza 

sistemaren erabateko antolaketan indar politiko guztien arteko kontsentsua 

lortzea aldarrikatu bazuen ere (ik. Eusko Alkartasuna 1990b: 19-20), ezin esan 

daiteke jardun komuna gorpuzteko prestutasun handirik erakutsi zuenik. EAJ 

bezalaxe, sare bakar bi -pribatua eta publikoa- ezartzearen alde agertu zen eta, 

ondorioz, etorkizuneko Euskal Eskolaren eraikuntzan ikastolak bete duen 

berebiziko papera behin eta berriz goraipatu zuen arren, ez zuen defendatu 

ikastola sare bereizi bezala mantentzea. Hala ere, argiro jarri zen EELPren 

kontra, eta alderdi politiko biren arteko akordioaren emaitza hutsa zela esan 

zuen (ik. Eusko Alkartasuna Legebiltzar Taldea 1993: 4.412). EAJren barne 

kontraesanak agerian uztea bilatu zuen etengabe eta, helburu horrekin, 

lehentasuna PSE-PSOErekiko akordioari ematea aurpegiratu zion, nahiz eta 

ondo jakin EAren planteamenduekin ados eta legearekin deseroso zegoela.116 

EAJrekiko aipatu lehiak eta EAren diskurtso politikoa ezaugarritu duen 

Autonomia Estatutuaren eskumenak sakontzearen aldeko jarrerak eragin zuten 

 
116 Ikus I. Oliveriren adierazpenak in Euskaldunon Egunkarian (1993/I/28). 
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delako legeari uko egin izana, Euskal Herriak behar zuen Hezkuntza Sistema 

Propioaren eraikuntzarako oztopo bat zela uste baitzuen. EAk Alderdi 

Sozialistaren lorpentzat jo zuen EELP, haren funtsa espainiar estatuko 

hezkuntza sistemarekin parekidetzea baino ez baitzen, baina, honekin batera, 

behin eta berriz adierazi zuen EELP ez zela Buesaren legea, hainbat abertzalek 

esatea gogoko zuten bezala, gobernu osoarena baizik, horren bitartez, EAJren 

eskuhartzea nabarmendu guran: 

 
”Es gravísima la responsabilidad del PNV, que cede ante el estatalismo 
homogeneizador y uniformista en un aspecto fundamental para la pervivencia del 
país, como es la consolidación de un sistema educativo propio” (Oliveri 1993) 
 

Ikastolen Elkartearekin, beste alde batetik, ez zuen, normalean, harreman 

txarrik eduki. 90eko hamarkadaren hasieran, adibidez, egokia iruditu zitzaion 

erakunde hark egindako proposamena (ik. Ikastolen Elkartea 1990), ñabardura 

batzuk gehituz, hala nola, proiektuak eduki zitzakeen zailtasun legalak edota 

Euskal Herriko herrialdeetan erritmo diferenterik aurreikusi ez egitea (Eusko 

Alkartasuna 1990b: 15). Baina prozesuaren azkenaldian, gero eta gehiago 

gaiztotu ziren harremanok, agian Ikastolen Elkarteak EAJrekin negoziatzeari 

eman zion lehentasuna zela medio. Hortaz, erakunde hari egotzi zion, 

adibidez, alde ekonomiko eta materialak baino ez negoziatu izana.117 

 

Gorago aipatu normalizazioa versus borroka delako eztabaidaren arabera, 

EA erdibide batean geratu zela baiez daiteke. Hori dela eta, ez zen bat etorri ez 

EELP bultzatu zutenekin, ez lege hark ikastolari eskaintzen zion irtenbidea 

erabat errefusatu zutenekin. Ez zuen alternatiba argirik plazaratu, eta ikastola 

sare pribatuan geratu ala publikora biltzeko aukera zehatzik hobetsi ez zuenez 

gero, bere gogaideei askatasunez erabakitzea aholkatu zien. Hala ere, 

gobernuaren kontrako oposizio zereginari irmoki eutsi zion eta, honen 

 
117 Ikus, esate baterako, I. Oliveriren adierazpenak 1993/X/11ko Diario Vasco egunkarian.  
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ondorioz, parte hartu zuen, adibidez, Denon Artean plataformak EELPren 

kontra deituriko manifestaldian.  

 

Neurri batez behintzat, antzeko zerbait gertatu zen ELA sindikatuarekin. 

Sindikatu honetan alde politikoak eduki duen garrantzi txikia kontuan hartuta 

ere, autogobernua sakontzearen alde agertu zen etengabe, eta Hezkuntza 

Sailari gobernu zentralaren esanetara aritzea egotzi zion, Eusko Alkartasunak 

bezalaxe (ik. ELA in Herria 2000 Eliza 1989: 31). Hortaz, ezin esan daiteke 

EELPren alde agertu zenik, baina nabarkiro jarri zen hiru hezkuntza sare 

mantentzearen kontra. EAren antzera, errefusatu egin zuen lege hura 

gobernukide bakar baten -alegia, PSE-PSOEren- erantzukizuntzat jotzea, 

ezberdintasunak ezberdintasun, legeak ez baitzukeen aurrera egingo alderdi 

bien jarrerak beretsuak izan ez balira (ik. Larramendi 1993). Beste aldetik, 

Ikastolen Elkartearekiko jarrera kritikoa agertu zuen adierazpen guztietan, eta 

baterakuntza atzeratzen saiatzea eta ekonomikoki bideragarri ziren ikastolen 

etorkizunaz baino arduraturik ez egotea leporatu zion.118 Gorago ere adierazirik 

utzi dugu erakunde honetan alde sindikalak edukitako paper nagusia, nondik 

ondorioztatu baitzen inolako jardun komunik garatu ez izana EELPren kontra 

jarri zirenekin. Dena dela, oro har eta alde sindikalari emandako garrantzia 

zela eta, ikastola sare publikora biltzearen alde askoz argiago agertu zen ELA 

EA baino.  

 

Ikastolen Elkarteaz mintzatu behar dugu segituan. Alderdi politiko ez 

denez, apur bat zailago gertatzen da esparru politiko nazionalistan eduki zuen 

jokaera zehatz-mehatz kokatzea. Izatez, gorago azaldu bezala, ikastolen 

publifikazioaren lehenengo aldian EAJrekin lerratu zen, neurri handi batean, 

baina aztertzen ari garen azkenengo urteotan Ezker Abertzalearen 

 
118 Ik. ELA -datarik gabe-: Resolución del Consejo Federal. 
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planteamenduetara hurbildu zela esan dugu ere. Nolabaiteko anbiguotasun 

honen eskutik, Ikastolen Elkarteak mota askotako adierazpen politikoak egin 

zituen. 1988an, adibidez, ikastolaren normalizazio prozesuaren oztopo nagusia 

estatu mailako legeria zela esan zuen (ik. Euskal Herriko Ikastolen 

Konfederazioa 1988: 11); eta 1991n, berriz, hezkuntza sistemaren antolaketari 

irtenbidea topatzeko, Eusko Jaurlaritzak eskumen nahikoak zituela baieztu 

zuen (ik. Larrun 1991: 19). Bere ibilbidearen bereizgarri izan den jardun 

pragmatikoaren arabera, hortaz, mezu arradikal samarra eta jokaera 

eragingarria elkartu zituen aldi berean, halako moldez non, aipatu 

normalizazioa versus borroka delako eztabaida horren arabera, normalean, EA eta 

ELA bezalaxe, erdibide batean geratu zela esan bailiteke. Bada, HBren ildo 

beretik, lurralde zatiketa gaindituko lukeen Euskal Eskola Nazionalaren 

eraikuntzaren alde agertu zen (ik. Ikastolen Elkartea 1991), baina, horrekin 

batera, behin eta berriz adierazi zuen indar politiko guztiekin hitz egiteko prest 

zegoela. Eta halaxe egin zuen, betiere ikastola sarearen bideragarritasuna 

ziurtatu guran. Ahalegin berezia garatu zuen, horrela, EAJrekin akordioak 

lantzeko eta gainerako alderdi nazionalistekin harreman on samarrak 

mantentzeko. Arestian esan bezala, Euskadiko Ezkerra izan daiteke salbuespen 

bakarra, baina kasu honetan ere, ez ziren beti aurrez aurre egon.119 EEPL 

gauzatzen zihoan neurrian, gaiztotuz joan ziren PSE-PSOE eta Ikastolen 

Elkartearen arteko harremanak, eta erakunde honek, zenbait arazotan, Alderdi 

Sozialistarekin inolako konponbiderik ez zuela ikusten aitortu zuen (ik. Iturria 

1990: 28-29). Elkar ulertezinek gaindia eduki zuten legearen ebazpenaren 

garaian, noiz Ikastolen Elkarteak uko biribila eman baitzion legeari eta Denon 

 
119 Gorago ere mintzatu gara honetaz. Harreman aldakor hauen beste adibide batzuk gehi 
litezke. Esate baterako, 1991ko Urtarrilean osatu zen estraineko hiruko gobernu koalizioa 
txalotu zuen, EE barne zelarik (ik. Iñaki Etxezarretaren adierazpenak in Larrun 1991); eta, 
aldiz, kritika bortitzak egin zizkion EEri, ikastolaren desagerpenaz obsesionaturik zegoela 
egotziz (ik. Confederación de Ikastolas de Euskal Herria 1991). Orokorrean, alta, denbora 
pasatu ahala, gero eta txarragoak izan zirela esan daiteke. 
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Artean plataformaren baitara bildu baitzen orduan, zenbait ezkerreko talde 

abertzalerekin batera. Legea ebatzi ostean, EAJrekin negoziatzen jarraitu zuen, 

aurreko denboraldian bezala, era horretara EAJ PSE-EEren ardurapeko 

Hezkuntza Sailetik bereizi guran. Finean, alta, azken erabakia hartzeko unea 

heldu zenean, Ikastolen Elkarteak intsumisiora deitu zien ikastolei; alegia, sare 

batera zein bestera biltzeko asmorik ez adieraztera (logikoki, sare pribatua 

hobesten zen horrela). Hura ikastolek proposaturiko bidea ez zela, baina 

orduko marko legalak beste biderik uzten ez ziela baieztu zuen azkenik.120 

 

Diferentziak diferentzia, EAJ, EE eta PSE-PSOEren diskurtsoak mutur 

batean ipin ditzakegu, eta hari zuzen-zuzenean kontraposaturik, Ezker 

Abertzalearena aurkituko dugu beste muturrean, honena ere guztiz 

homogeneoa izan barik, ikusiko dugunez. LAB eta HB erakundeen aldetik, 

1989an EELPren zirriborroa agertu zenetik, harreman estu-estuetan jarri ziren 

EAEko hezkuntza sistemaren birrantolaketarako saioak eta Ezker 

Abertzalearen helburu politikoekiko aurkakotasuna. Hartara, lege zirriborroari 

egoera politikoa finkatzea eta Hego Euskal Herriaren zatiketan beste urrats bat 

eman gura izatea, edota sakoneko arazo politikoa estali nahi izatea, kritikatu 

zizkioten PSE-PSOEri eta EAJri, besteak beste. PSE-PSOEri bereziki 

irakaskuntzaren auziari bukaera ematen saiatzea aurpegiratu zioten, horren 

bitartez, EAEko -eta, ondorioz, Hego Euskal Herriko- gizarteari normaltasun 

itxura eman guran (ik. Herria 2000 Eliza 1989: 32-35).  

 

Euskal Eskola Nazionalaren eraikuntza Ezker Abertzalearen proiektu 

politikoaren zati bazterrezintzat jo zuten aipatu erakunde abertzale biok, eta 

ikastolari esangura politiko eskerga erantsi zioten. Horrela, ikastolaren 

 
120 Ikus 1993ko Maiatzaren 16ko prentsa 
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existentzia ez zen frankismoaren garaiaren heredentzia hutsa, Alderdi 

Sozialistak esandakoaren kontra, baizik eta 

 
".. una realidad fruto de la incapacidad de los Estatutos vascongado y navarro 
para dar una solución real y válida al problema de la enseñanza. El PSOE 
necesita ocultar esa realidad por cuanto se convierte en un elemento discordante y 
desestabilizador de su proyecto de acomodar a Euskal Herria en el Estado 
español." (Izagirre 1989) 
 

HB eta LABen ustetan, ikastolak eta euskararen aldeko ekimenak oztopo 

bat ziren PSOEk Hego Euskal Herrian zeraman estrategiarako, zeinaren funtsa 

euskal gizartearen espainolazioa besterik ez baitzen, ustezko normalizazioaz 

mozorroturik (LAB 1989: 5). Ardura nagusia, hortaz, Alderdi Sozialistari egotzi 

zioten, baina EAJren erantzukizuna ere nabarmentzen saiatu ziren, zeren eta 

 
"... PNVren utzikeriak eta interes pribatuzaleak, egoera 'normalizatuan' eskola 
publiko estatalaren eta pribatuaren arteko aukera egitera beharturik egotera 
eraman gaitzake, Euskal Herriak eskatzen duen Euskal Eskola Nazionalaren 
kaltean." (Herri Batasuna, in Herria 2000 Eliza 1989: 34) 

 

PSE-PSOEren kontra garatutako diskurtso honek, bada, EAJren 

kolaborazionismoa eta, horrekin batera, administrazio autonomikoaren botere 

politikorik eza salatzea eduki zituen etengabeko osagarri urte hauetan 

guztietan zehar (ik. Arrieta 1991: 41). Era hartara, 

 
"Vascongadasen zein Nafarroan konstituzio-markotik eratorritako euskal 
instituzioek ez dauzkate Berezko Euskal Hezkuntz Sistemaren eraikuntzari 
itxaropenezko erantzun egokia emateko behar diren oinarri politikoak." (Herri 
Batasuna 1992: 5) 

 

Ikastolaren eta eskola publikoaren norabidea zehazteko entsaiatu diren 

hezkuntza proiektuak onartezintzat jo ziren, sostengu gisa zeukaten eraketa 

politikoak inolako zilegitasunik ez zeukan neurrian. Euskal Herriaren 

desnazionalizazio nahia atzeman zitzaien, oro har, eta marko juridiko-
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politikoaren aldaketaren testuinguruan kokatu zuten ezker abertzaleko 

erakundeek ikastola eta eskola publikoaren etorkizuna. Baina, logikoa denez, 

honi buruzko irakurketak jite ezberdina jaso zuen abagadune politikoaren 

arabera. Era hartara, 80ko hamarkadaren amaieran, ETA eta gobernu 

zentralaren negoziazioen menpe jarri zuten zuzen-zuzenean hezkuntza 

sistemaren antolaketaren erabateko irtenbidea (ik. Herri Batasuna 1988: 31; 

LAB 1989: 2).  

 

Gerora, alta, jeitsi egin zuten hezkuntza gatazkari erantsitako irakurketa 

politiko maila, baina, nola edo hala, ikastolak sare publikoarekin bategitearen 

azpian legokeen normalizazio politikoaren asmoen kontra jarri dira betiere. 

Hona hemen, adibidez, 90eko hamarkadaren hasieran esandakoa: 

 
"PSOEk aurkeztu eta PNVk kontzentzuaturiko oraingo lege proposamenak, 
estatutuak indarrean dirauen hamabi urteen ondoren, gizartearen aurrean 
normaltasun eta legebidezkotasunezko ikuspegia eskaintzeko beharrizana dauka 
kari, dagoen gatazkaren eta hezkuntz beharrizan eta premien tamainako eredua 
(...) eskaintzeko borondatea baino." (Herri Batasuna 1992: 26) 

 

Hortaz, ikastola zazpi herrialdeetan hedaturik egonik, lurraldetasuna 

bermatzen zuela eta administraziotik kanpoko hezkuntza sare autonomo 

bakarra zela zioten. Hori dela eta, onartezintzat jo zuten ikastolen 

mugimenduaren balizko deuseztapena. Hala ere, gorago ikusi bezala, Ezker 

Abertzalearen sektore askotan eskola publikoaren aldeko jarrerak gero eta 

indar handiagoa zeukan neurrian, HB derrigortuta egon zen jende multzo 

horren ikuspegia barnehartzeko eta, ondorioz, ikastola eta sare publikoa jo 

ziren borroka gunetzat, ondoko aipuan beha daitekeenez: 

 
"La colaboración y coordinación puede y debe estar garantizada entre todos los 
sectores euskaltzales y progresistas, estemos en una red escolar u otra. Y es más, 
la existencia de un movimiento de ikastolas autónomo de la Administración será 
en muchos momentos un apoyo importante para la actual Escuela Pública y 
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viceversa. Como no nos fiamos de la Administración actual, resulta necesario y 
complementario luchar desde dentro y desde fuera." (Erkizia 1993) 

 

Era horretara, ikastolak normalizazio politikoaren kontra berez eduki 

zezakeen eragina nolabait apalduz joan zen Ezker Abertzalearen protagonista 

politikoen ikuskeran, eta eskola publikoa ere barnehartu gura izan zen borroka 

politikorako eremu gisa, sare bien osagarritasuna aldarrikatuz. Are gehiago, 

eskola publikoen eta ikastoletako zenbait sektoreren elkarketarako gunea 

eraikitzeak premia larria zuela esan zen (ik. Izagirre 1992).  

 

Esan bezala, ezkerreko abertzale asko agertu ziren diskurtso horrekin 

ados, baina ezin esan daiteke Ezker Abertzalearen gogaide guztiengan somatu 

ahal izan zenik halako aldaketarik. Segituan aztertuko dugun ikuskera horren 

arabera, ikastola eta eskola publikoa buruz buru aurka ari diren errealitateak 

dira, eta administrazioaren kezka nagusia ikastolak dakarren boterea 

bereganatzea da: 

 
"..en todos los sectores privados que defiendo, siempre existe un contrapoder 
público, que lejos de ser complementario es claramente competidor. Unas veces 
real, como el sistema educativo erdaldun y/o pseudoeuskaldun, otras ficticio." 
(Bernaola 1993) 
 
 

Eskola publikoarekiko mesfidantza hori zela eta, ikastolari eustea 

hobesten zen, bestela den-dena gal baitzitekeen. Konponketa zaila atzematen 

zitzaion, beraz, ikastola eta eskola publikoaren arteko elkarketari, baina, esan 

denez, ikastolari eutsi beharra defendatzen zen, zeren eta 

 
"... ikastoletan argi eta garbi geratu dena zera dugu, ikastolek euren proiektua 
EUSKAL-HERRIko marko geografikoan kokatzen dutela. Marko orokor honetatik 
aparteko egoera bat finkatzea eta horri Euskal Eskola Publikoa deitzea 
atzerapausu arriskutsu bat izango litzatekeela uste dugu, alde batetik egoera 
administratiboa eta politikoaz aparte, beste esparru batetan ere (irakaskuntzan) 
Euskal-Herriak jasaten duen zatiketa legeztatuko bait litzateke, eta bestetik 
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Komunitate Autonomikoko ikastola eta eskola transferituen egoera normalizatuz, 
arrisku bizian geldituko bait lirateke hainbat urtetan euskal irakaskuntzaren 
ezaugarri izan diren faktore bi: elkartasuna eta konbatibitatea." 
(Fernandez/Gorostiza 1990: 68) 

 

Era hartara, normalizazioa tranpa bezala erabiltzea salatu zuten, ezen, 

funtsean, ikastolen mugimenduaren desagerpena baino lortu gura ez zelako 

susmoa nagusitzen zen (ik. Basurko 1993: 25). Estatu administrazioaren joera, 

baiezten du F. Rodriguezek, ikastolak islatzen dituen joera ezberdintzaileak 

berbideratu eta normalizatzea izan da (1996: 77). Sektore hauen aldetik, askoz 

gartsuago plazaratu zen EELP Euskal Herria eta estatuaren arteko gatazkan 

markoztatzeko beharra. Horren arabera, ikastola Euskal Herriak estatu 

espainiarrari egindako erresistentziaren emaitza zen, eta EAJk, PSOEk eta EEk 

bultzaturiko legeak gune hori suntsitzea besterik ez zuen bilatzen. Haien 

esanetan, boteredunek, Nazio-Estatuaren aginduz, eskuetatik ihes egiten zien 

indar bat desegin nahi zuten (ik. Hezkuntz Mintegia 1993: 73-74). 

Horrenbestez, ikastolak sare publikoarekin bategitearen kontra agertzen ziren 

su eta gar, zeren eta 

 
"... gaur egun Euskal Herrian erakunde herritarrak instituzio publikoetan 
integratu behar direla (ikastolak sare publikoan, esate baterako) defendatzeak 
likidazio bikoitza dakar argi eta garbi: autonomia galtze subitoak dakarren edozein 
mugimenduren akaboa batetik, eta bestetik, Estatua dakar, Euskal Herriaren 
subiranotasunaren zapaltzailea den Estatu espainiarra. " (Agirre 1991: 88) 

 

Honaino azaldutakoaren arabera, aurreikustekoa da Ezker Abertzaleak, 

bere osotasunean hartuta, ez zuela irtenbide eta aliantza beretsurik hobetsi 

EELPri begira. Hain zuzen ere, haren baitan hiru jokaera gorpuztu zirela esan 

daiteke.  

 

Lehena HBk eta LABek islatu zuten. Eskola publikoaren defendatzaile 

izan ziren biak eta, aldi berean, ikastolen mugimenduari tinko eutsi nahi izan 
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zioten. Horrenbestez, doikuntza zailak egin behar izan zizkioten euren 

diskurtsoari, gogaideei begira unean uneko jokaera justifikatzeko orduan. 

Biotatik, HBk merezi du arreta gehien. Batetik, LABek baino eragin sozial 

handiagoa daukalako, eta bestetik, haren izaera zabala dela medio, askoz 

ageriago somatu ahal izan zirelako barruko desadostasunak, HBren diskurtso 

politikoa, neurri handi batez, Ezker Abertzale osoaren diskurtsoaren ordezkari 

baitzen. Ikastolen publifikazioaren auzian ezkerreko nazionalismoan zeuden 

muturreko jarrera biak bildu ziren bertan: a) edozeren gainetik, ikastola sarea 

mantendu nahi zutenak eta, beraz, Ikastolen Elkartetik hurbil zeudenak; eta b) 

nagusitasun osoa ikastola sare publikora biltzeari ematen ziotenak, eta, 

ondorioz, EILASen planteamenduekin bat zetozenak. HBk, horrela, aurre egin 

behar izan zion bere gogaideen jokaera kontraposatu bi horien elkarketa 

gauzaezinari; hemendik hezkuntza diskurtsoa kaleratzeko orduan, mutur 

batetik bestera etengabe ibili izana. Ikastola eta eskola publikoa ez zituen 

aurkeztu gura izan buruz buru ari ziren errealitate gisa, eta, esplizituki eta 

sarritan, uko egin zion hezkuntza sareen arteko balizko gatazkari, gorago ikusi 

bezala. Bategitearen beharra ez zuen sekula zalantzan jarri, eta gainera, sozialki 

aldarrikatutako gaia zela ere aitortu zuen. Hala ere, ezin esan daiteke eskola 

publikoaren defendatzaile gartsua izan zenik. Begibistakoa da eskola publikoak 

ez zeukala irabazirik HBrentzat konfiantza osoa. Halaxe ulertu behar da, gure 

iritziz, eskola publikoaren aldaketa kualitatibo sakona ipini izana benetako 

baterakuntzarako baitezpadako baldintza gisa (ik. Herri Batasuna 1992: 25).  

 

Erakundearen barne aniztasuna gordetzea gura izan zuten diskurtsoetatik 

harago, EELPri begira HBk hobetsi zituen aliantza eta irtenbideen azalpenerako 

gako nagusia aldaera politikoa izan zelakoan gaude. Esan dugunez, ikastolen 

publifikazioaren auzia zela eta, etengabeko ahaleginak burutu zituen prozesua 

euskal nazioaren eraikuntzarako behar ziren tresna politiko gabezian 
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markoztatzeko. Asmo horrekin, talde abertzaleen arteko adostasuna lantzen 

saiatu zen, eta EAJri koldarkeria eta PSE-EErekiko morrontza leporatzearekin 

batera, elkarlana ere proposatu zion zenbaitetan.121 Ikastolen batasunari eustea 

auzi politikotzat jo zuen neurrian, Ikastolen Elkartea eduki zuen hurkoen, eta 

erakunde horrekin garatu zituen harreman onenak prozesuaren azken uneetara 

arte, jarrera pribatuzaleak edukitzea egotzi zion arren. Ikastolen Elkarteak 

haren alternatiba oinarritzat hartu izana erabili zuen argudio nagusi bezala, 

nahiz eta indarreko legeriarekiko fideltasun handiegia atzeman zion (ik. Herri 

Batasuna 1992). Baina, aldi berean, ezinezkoa izan zitzaion EILASen kontra 

buruz buru jarri, oso kontziente baitzen, gure ustez, sindikatu horren 

diskurtsoak erakundearen gogaide askorengan zeukan atxikimenduaz. Sare 

publikoko sektore aurrerazale eta euskarazaleekin batera lan egin beharra 

defendatzeak ekarri zion, adibidez, EILASekin batera Denon Artean 

plataforman parte hartzea. 

 

Era hartara, egoeraren irakurketa politikoak eta hemendik eratorritako 

ikastolen batasuna defendatu izanak ez zioten jardun errazik ekarri HBri 

ikastolak egin beharreko hautuaz proposamenak egiteko orduan. Nolabait 

esanda, bere jarrerak ekar zitzakeen ondorioak saihestu gura izan zituen behin 

eta berriz, erakundearen barruan somatu ahal izan ziren ikuspegi biak elkartu 

guran. Era hartara, EELP ebatzi aurretik, eztabaida ez zela haren edukietara 

mugatu behar zioen; ostera, eskola ereduaz hitz egin beharra aldarrikatu zuen. 

Alde batetik, egokitzat jo zuen sare bi baino ez egotea, baina ez zuen onartzen 

Buesak egindako eskola publikoaren diseinua. Ikastolen Elkartearen antzera, 

bada, hiru sareak mantentzearen alde agertu zen. Legea ebatzi ostean -alegia, 

ikastolek sare pribatua ala publikoa hautatzeko unea heldu zenean- amore ez 

ematea aholkatu zien, eta batean edo bestean sartzeko erabakirik ez hartzea. 

 
121Ikus, esate baterako, 1993ko Otsailaren 4ko prentsa. 
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Hala ere, horrelako gomendioak, praktikan, sare pribatuan geratzea zekarren, 

zeren, EELPk ezarritakoa gogoratzen badugu, ikastolei emandako epea 

bukatuz gero, sare publikoarekin bategiteko erabakirik adierazi ezean, sare 

pribatura biltzea hobesten zutela ulertuko zen. Ondo asko ohartarazi zuen HBk 

erabaki hura abagadunearen ondorio zela: 

 
"Pribatua izatea, pribatuaren bidea hartzea ez da Ikastolentzat helburu bat gaur 
egun, koiuntura honetan bide bat baizik (...)., ikastolek duten izaerari eta 
nortasunari eutsi ahal izateko formula juridiko bat besterik ez da."122 
 

Ustez koiuntural hutsa zen erabaki haren defentsan su eta gar aritu zen 

Herri Batasuna EELP ebatzi osteko hileetan, ikastolei sare pribatuan geratzeko 

erabakiaren aldeko deiak eginik, betiere eginkizun horrek zeukan azpi 

politikoa nabarmenduz. Pozik agertu zen HB ikastolak tinko mantentzen ari 

baitziren euren arteko batasunean, alegia, sare publikora iragateari ukoan. 

Jarrera hura zela eta, EAJ urduri jartzen ari zen HBren ustez, ezen beraren kide 

eta gogaide askori, ikastolaren alde egonik, ulertezin egiten zitzaien euren 

alderdiaren jarduna, ikastolen arteko banaketa bultzatzen baitzuen eta ikastola 

boteretsuen eta sistema pribatuaren aldeko apustua egiten zutenen alde baino 

ez baitzegoen.123 

 

Espero zitekeenez, HBk prozesuaren azken aldian hobetsitako irtenbideak 

alde bat baino ez zuen poztu; alegia, eskola publikoaz erabat mesfidati zen 

korrontea. Ez guztiz, ordea; abertzale hauentzat, Ikastolen Elkarteak 

bultzatutako hezkuntza ereduak bakarrik berma baitzezakeen nazio eskola. 

Korronte honek erabat errefusatu zuen EILASen jokaera, Ikastolen Elkarteari 

aurre egitea eta ikastolaren desagerpena baino ez baitzuen bilatzen eta, 

 
122 HBren adierazpenak dira hauek, 1993ko Maiatzaren 1eko Eginetik hartuak. 
123 Ikus T. Erkiziaren adierazpenak, 1993ko Martxoaren 14ko prentsan. 
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ondorioz, euskal nazionalismoaren aldarrikapenen kontra jartzen baitzen 

buruz buru. Ezin argiago ikus daiteke salaketa hau ondoko aipuan: 

 
"Nos gustaría saber, de una vez, si para el STEE una ikastola es equiparable a un 
colegio de monjas. Si esto no es así, los análisis habría que hacerlos teniendo en 
cuenta la existencia de tres proyectos educativos: el regulado por las normas del 
Estado, el privado y el popular y nacional de las ikastolas. (...)... el STEE está 
actuando de avanzadilla del PSOE (...) Lo que verdaderamente nos preocupa es 
que estas tesis puedan ser compartidas por algunos sectores de base de este 
sindicato y de la izquierda abertzale, atenazados todavía por el viejo y caduco 
discurso, supuestamente antagónico, de lo público y lo privado." (Muinarbe 
1991) 

 

HBren jarduna zuzen-zuzenean kritikatu gabe, kasu honetan, bistan da 

zenbaiten egonezina Ezker Abertzalearen diskurtso homogeneorik ezaren 

kariaz. Nola edo hala, EILASekiko konplizitatea salatzen zuten, baina, beste 

batzuetan, esplizituki izan zen gaitzetsia HBren jokaera hezkuntza publikoari 

begira, ez omen baitzetorren Ezker Abertzalearen printzipioekin bat. 

Desadostasun hori ederto geratzen da islaturik, ikastolen publifikazioa amaitu 

berri zegoelarik, ondoko berbetan:  

 
"Para Tasio Erkizia, a la escuela nacional, objetivo del mañana (no encajable en el 
marco jurídico actual), se debía llegar mediante la escuela pública euskaldún, 
nacida de la confluencia de las redes: las ikastolas de un lado y las escuelas 
transferidas de otro. Ahora bien, ¿qué tipo de escuela pública era esa que, cabiendo 
en el marco jurídico señalado por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, 
pudiera servir en su evolución para llegar a la Escuela Nacional? ¿No existe aquí 
una contradicción? Por las mismas razones que se argumenta que el estatuto de 
autonomía no constituye un paso intermedio para el reconocimiento de la 
soberanía, sino precisamente su negación, ¿no habría que admitir que la famosa 
Escuela Pública Euskaldún en vez de camino provisional para la escuela nacional 
se configura también como su negación?" (Tokieder -datarik gabe-: 52) 
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Deseroso sentitu ziren sektoreok Herri Batasunak eta LABek ustez eduki 

zuten jarrera anbiguoa zela eta, ikastolaren kaltean zihoalakoan.124 

 

Deserotasun honek bazuen, eduki ere, sustapen errealik, zeren dudarik ez 

dago HBko kide edota gogaide asko eskola publikoaren aldeko benetako 

militante izan zirela, eta, zer esanik ez, erakundeak hobetsitako irtenbideak ez 

zituen batere poztu hauek ere. Ulertezin egin zitzaien HBk sare pribatua 

hautatzea ikastolaren irtenbide gisa, erakunde berak, beste arlo batzuetan -

adibidez, osasungintzan- indar handiz ari zenean zenbait instituziok 

sustatutako sare pribatuak desegitearen alde, publikoaren mesedean (ik. Artola 

1993).  

 

Sare publikora, dudarik gabe izan zen sektoreok atxikitu zuten lema. Haien 

ustez, euskararen aldeko grinak ez zuen HBk hobetsitako bidea justifikatzen, 

ezta orduko eskola publikoaren antolamenduak ere, ikastolak zituen hainbat 

ezaugarri salbu geratuko baitziren sare publikoarekin bateginez gero. 

Arriskutsua zen, baieztu zuten, pribaturako urrats hura, zail ikusten baitzen 

etorkizunean atzera egin ahal izatea. HBk defendatzen zuen ikastolen arteko 

batasunaren ordez, horrela, euskal eskola publikoaren aldeko ahaleginak 

biltzearen onurak nabarmentzen zituzten, eta ikastolak omen zekarren Euskal 

Herri osoko hezkuntza ereduari garrantzia kentzen zioten.  

 

 
124 Izatez, eskola publikoarekiko mesfidantza ez da desagertu. Bada, HBko militanteek, egun 
ere, berdin har dezakete parte Ikastolen aldeko jaietan zein Eskola Publikoaren aldekoetan, 
baina hau ez da ezkerreko abertzale guztien gogoko. Adibide bakarra jarrita: 1997ko Apirilaren 
27an egin zen Eskola Publikoaren aldeko Festan parte hartzeko deialdia egin zuen HBk. Bertan 
PSE-EEren ordezkaritza ere, besteak beste, egon zen. Handik egun batzuetara, zenbait 
abertzalek euren egonezina adierazi zuten. Onartezintzat jo zuten HBk festa hartara deitu 
izana, eskola publikoa frantziarra edo espainiarra baitzen, baskongadoz mozorrotuta agertzen 
bazen ere bigarren kasuan. Mingarria zen, euren esanetan, HBk PSOErekin bat egin izana 
deialdi hartan (ik. Xamardo/Zalakain 1997). 
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Ardatz politikoaren eragina askoz apalago agertu zen ikuspegi hauetan. 

Ezkerreko abertzale izanda ere, alde batetik, ez zuten abagadune 

politikoarekiko lotura esturik somatzen, eta bigarren maila batean uzten zuten 

ikastolak sare publikoarekin bategiteak zekarren tirabira politikoa. Gure iritziz, 

sare publikora iragatea ez zuten atzematen administrazio autonomikoaren 

arrakasta bezala. HBk bai, ordea. Beste alde batetik, sare publikoa ondo 

ezagutzen zutela pentsatu behar da, eta, ildo honetatik, EAEko eskola 

publikoaren eraldaketa eskerga aintzat harturik, asebeturik ikusten zituzten 

Ezker Abertzaleari zegozkion aldarrikapen asko, euren artean, irakaskuntzaren 

arian ariko euskalduntzea. Eta, azkenik, sektore hauetan pisu handia eduki 

zuen ardatz ideologikoak, eta horrexek eragin zien sare pribatuan jarraitu nahi 

zutenekiko mesfidati agertzea. 

 

Aipatu ditugun hiru alde hauek ulertaraz diezagukete EILASek hobetsi 

zuen jokaera ikastolen publifikazioaren inguruan. Eremu nazionalistan 

egindako sailkapenaren arabera, hirugarren multzoan sartu dugu hura -alegia, 

oposizioko nazionalismo arradikalean- baina zinez zaila da sindikatu hau 

Ezker Abertzalearen jokaeran zehatz-mehatz kokatzea. Zalantza sortzen zaigu, 

horrela, LABek ez bezala, sindikatuak ez baitu bere burua Ezker Abertzaleko 

kidetzat erreklamatzen. Hala ere, arestian genioenez, abertzale denik ere ez du 

esaten, eta guk erakunde abertzaleekin batera aztertu dugu. Non koka 

genezake, orduan, ezkertiar eta abertzaletzat jo dugun erakunde hau? 

Ezkerreko nazionalismoan, bai; ez, ordea, ENAMen eraginpean. Antzeko 

zerbait baieztu dugu Zutik alderdiaz (ik. 4.3.1). Dena dela, kontuan hartu behar 

da erakunde sindikal batez mintzo garela, eta, beraz, alderdi politiko batekin 

erkaturik, askoz ere planteamendu politiko zabalagoak kaleratu ohi dituela. 

Baina, horrez gain, aintzat hartzekoa da aipatu erakunde abertzale guztietatik 

hurbilen eduki duena HB izan dela eta ez da ahantzi behar indar politiko 
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honetako irakaskuntza arloko kideak LABkoaz gain, EILASeko afiliatu ere izan 

daitezkeela; eta, de facto, Ezker Abertzalearen gogaide asko sindikatu horretako 

kide direla. Hain zuzen ere, zaila da publifikazioaren azken urteetan 

kaleratutako hainbat iritzi EILASeko kideei, estu-estuan, eranstea ala gorago 

aipatzen genituen Ezker Abertzalearen -edota HBren- inguruko gogaideen uste 

bezala hartzea; sarritan, euren arteko mugak ez baitira egon batere zehazturik.  

 

Era hartara, HBren baitan, EILASen planteamenduetatik hurbil egon diren 

kideen egonezina somatu ahal izan dugu, baina gauza bera esan liteke EILAS 

sindikatuak egindako zenbait gogoeten harira. Baterakuntza lantzeko orduan, 

HB-LAB sindromea gainditu beharra defendatu zuen afiliatu batek, oztopotzat 

jotzen baitzuen erakunde haiekiko begirunea, Ikastolen Elkartearen menpe ari 

baitziren. Hala eta guztiz ere, mota horretako adierazpenik ez du sekula azaldu 

publikoki EILASek.125 Maiz azaldu dugun moduan, aztergai dugun auzi 

honetan sindikatuaren jardunaren erabateko eragilea ikuskera ideologikoa izan 

da, eta, ondorioz, gutxiespena erantsi die aldaera politikoei, baina jokaera hau 

ezin izan du eroso garatu.  

 

Rekalde Hezkuntza sailburuak EELPren zirriborroa kaleratu zuenetik 

jadanik, EILASek adierazi zuen diskurtso nagusiak Hezkuntza sailburuarena 

eta Ikastolen Elkartearena zirela eta ez ziola onirizten ez bati eta ez besteari ere. 

Aitzitik, hezkuntza arloko ezkertiarren jardun komunean jarri zuen itxaropena 

ikastola eta eskola publikoaren arteko baterakuntza bultzatzeko orduan (ik. 

Herria 2000 Eliza 1989: 29-30). Beste alde batetik, uneoro agertarazi zuen ez 

zuela inolako konplizitaterik Alderdi Sozialistaren ardurapeko Hezkuntza 

Sailarekin, sare publikoarekiko baterakuntzaren alde egiteak ez baitzekarren 

 
125 Izatez, EILASen barne eztabaidarako erabilitako dokumentua da hau, hots, kaleratu gabea; 
eta, are gehiago, sindikatutik kanpo zabaltzeko debekua dakarrena. Ikus J. N. 1991. 
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derrigor haren tesiekin bat etortzea (ik. Nogales 1992: V). Onartezintzat jo zen 

EILASen eta haren diskurtsoarekin bat etorri zirenen aldetik Buesaren alde 

egotea egotzi izana: 

 
"... se confunde a Buesa con todos los que dentro de la escuela pública luchan 
contra el mismo Buesa."(Martí 1993).  
 

Izatez, Hezkuntza sailburu horren jarduna sarritan salatu zuen, besteak 

beste, ikastolaren etorkizunari buruzko hainbat alde ez zituelako argitzen eta, 

EELP ebatzi barik zegoenean ere, ikastola sare publikora iragatea baino ez 

baitzuen gura. Tentu handiz hitz egin zuen ikastolak sare publikoarekin 

bategitearen ondorioez, ikastolaren hizkuntza ereduen desagerpena ez zuela 

ekarri behar adieraziz, esate baterako. Honen harira, gainerako talde 

abertzaleen antzera, gogor kritikatu zuen PSE-PSOE, berau euskararen beldur 

zela egotziz. Administrazio autonomikoak integrazio hutsa gura izatea 

leporatu zion, benetako baterakuntzaren ordez (ik. STEE-EILAS 1992: II).  

 

Baina sindikatuaren eta beraren inguruneen kritiketako erdigunea EAJ 

eta, bereziki, Ikastolen Elkartea izan ziren. Lehenari eskola publikoaz 

arduratuta ez egotea egotzi zion; eta bigarrenari, sare publikoaren abantaila 

ekonomikoak besterik ez bilatzea. Arazo nagusiak, gure iritziz, HBri buruzko 

jarreran eduki zituen. Alde batetik, ondo jabeturik zegoen HBk emandako 

aldaketaren azpi politikoaz. Horrelako azalpenak eman zituen, adibidez, 

Lozano EILASeko kideak HBk Ikastolen Elkarteari adierazitako atxikimenduaz: 
"Si en épocas anteriores se ha colocado, en su mayoría, en terrenos críticos, llega 
ahora al consenso con la Federación (...). No es un paso que se dé como resultado 
de un debate interno y que suponga una modificación teórica de su línea. Es una 
medida práctica. Mientras el autodenominado bloque democrático busca el 
aislamiento de HB, el acuerdo con la Federación supone conectar mejor con un 
sector dinámico y con capacidad de movilización, y tender puentes de actividad 
conjunta con el PNV y EA." (Lozano 1991: 16) 
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Aldi berean, gogor kritikatu zion HBri Ikastolen Elkarteari eskainitako 

babesa. Barne sektore batzuek, horrela, sindikatua HBren planteamenduetatik 

desmarkatu nahi izan zuten: Ikastolen Elkartearen politikari uko egiteaz beldur 

zela egotzi zioten, 

 
"... porque meterse con esta organización es un tabú, ya que es quien 
patrimonializa el sentir 'profundo y esencial' de la sociedad vasca y quien 
discrepe con ellos o es un españolazo o lo que es lo mismo no está a favor del 
euskara, de Euskadi, etc.... es un monaguillo del PSOE, hace juego a la derecha 
española,... etc. " (J. N. 1991: 5) 
 

Hala ere, gure iritziz, funtsean, sindikatuaren gogaideen balizko harrera 

txarraz ere beldur izan zen EILAS, eta, de facto, ez zuen sekula HB, agerian 

edota era ofizialean, kritikatu. HBk bezalaxe, sare bietako pertsona aurrerazale 

eta euskarazaleen ahaleginak biltzearen onurak nabarmendu zituen, baina hark 

ez bezala, sare publikoaren izaera herritarra eta euskalduna indartzeko 

helburuz.  

 

Argi eta garbi adierazi zuen EAEn hezkuntza sare bi baino ez zirela egon 

behar, eta ikastolak sare publikoarekin bategiteak denon mesederako izango zela. 

EILASen diskurtsoarekin bat etorri ziren, horrela, Ezker Abertzalearen zenbait 

sektore, eta, sarritan, gorago esan bezala, diferentziatuezin bilakatu ziren. Hona 

hemen adibide bat: 

 
"Con la confluencia ganaremos todos; aunque algunos pierdan su silla y su 
parcelita de poder en la Confederación. Son éstos y no otros los interesados en 
seguir denostando la actual Escuela Pública y en acusarla de inmovilismo y 
españolidad (...). Su vocación por lo privado es clarísima en aquellas zonas, 
euskaldunes o no, en las que compiten, nariz con nariz, con centros públicos de 
EGB y Enseñanzas Medias en los que existe modelo D y nula sospecha de 
españolidad. Aquí ya no hacen falta, pero si es el euskara y la vertebración del país 
lo que mueve sus esfuerzos aún queda mucho por hacer en Nafarroa e Iparralde. 
Centremos pues ilusiones e interés en las regiones hermanas." (Fernandez 
Urbano 1993) 
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EAEko eraketa autonomikoari legitimitaterik eman gabe ere -alegia, 

normalizazioa versus borroka delako eztabaidaren testuinguruan lehenengoari 

atxikitu barik-, ez zen somatu HBren diskurtsoan besteko tentsio politikorik. 

Era hartara, bertako sare publikoaren eraldaketak ikastolaren zeregina, nola 

edo hala, bukatutzat jotzera eraman zuen. 

 

Hala ere, ezkerreko nazionalismoak, osotasunean hartuta, jardun komuna 

garatzeko prestutasuna erakutsi zuen, eta ikastolarentzat hobetsitako 

irtenbidetik harago, EELPren kontra jarri ziren sektore hauek guztiak, Ikastolen 

Elkartearekin batera. Emaitzak ez ziren makalak izan, eta horren adibidetzat 

har liteke, EELP ebaztear zegoelarik, Denon Artean plataformak Bilbon 

deituriko manifestaldira hogei bat mila pertsona bertaratu izana. 

 

EELPk, beraz, EAJ alde batean, eta oposizioko talde abertzale guztiak 

bestean ipini zituen; baina, legeak ebatzi osteko hiru hileetan zehar -alegia, 

ikastolek azken erabakia hartu behar izan zutenean-, ikaragarri mikaztu zen 

giroa, eta inoiz baino argiago azaldu ziren auzi honetaz erakunde bakoitzak 

zituen planteamenduak. Arian-arian berotzen ari zen giro nahasi hartan 

botaketari ekin zioten 114 ikastolek, zeintzuek 70.000 ikasle biltzen baitzituzten. 

Ikastolen %56ak, ikasleen %64a barnehartzen zuenak, sare pribatuan geratzea 

hobetsi zuen; eta %36a, ikasleen %25arekin, sare publikora bildu zen. 

Gainerako %8an, ikasleen %11a biltzen zuena, sare publikora iragateko 

erabakia hartu arren, ezin izan zen hura gauzatu, kooperatiba izaki, kideen 

heren biren aldeko botoak behar ziren eta. Azken datu hau prozesuaren 

gogortasunaren erakusle gisa har daiteke, ezen ikastola hauek, elkar ulertu 
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ezinaren ondorioz, epaitegietara jo zuten erabateko irtenbidearen bila, eta, 

ebazpenaren zain, beraietako batzuk bikoiztu ere egin ziren.126 

 

Izatez, zinez mingarria izan zen gertatutakoa. Egundoko aurkamenduak 

eta elkarrekiko deskalifikazioak suertatu ziren hile gutxiren epean, eta, dudarik 

gabe, oraindik ere zauri asko sendatu gabe daudela esan daiteke. Hain izan zen 

gogorra, ezen, behin baino gehiagotan azaleratu zen iritziak edo iruzkinak 

zioenez, hura EAJren eszisiotik aurrera abertzaleen artean ezagututako 

banaketa bortitzena baitzen. Ezkortasun itzela igarri zen abertzale askoren 

adierazpenetan, indartu zen zatiketa giroa gaitzetsiz, betiere.  

 

Ikastoletan ez ezik, gauza jakina da erakunde politiko eta sindikal 

abertzale guztietan egon zirela barne eztabaida eta tirabira ugari. Dena den, 

gure aburuz, gatazkak eragindako urradura gehien nozitu zuena Ezker 

Abertzalea izan zen, honaino ikusi den bezala, euskal nazionalismoak egin 

behar zuen hautuaren azalpenerako aldaera guzti-guztiak haren baitan bildu 

ziren eta. Horrenbestez, ikuskera ideologikoaren eta jokaera politikoaren arteko 

lehia hartan, bateraezin bilakatu ziren eskola publikoaren defentsa eta ikastola 

sareari eutsi nahia. Oraindik ere posible da HBko gogaide batzuei entzutea 

ikastolen publifikazioaren ukoari askoz gogorrago ekin behar izan zitzaiola; eta 

alderantziz ere, hots, herabeegi aritu zela eskola publikoaren alde. 

 

Arestian genioenez, ikastolen publifikazioaren eszenatokian euskal 

nazionalismoaren jardunera bideratu dugu fokua, baina beste batzuk ere erabil 

 
126 Ikastola hauen baitako aurkamenduek luze jo dute, jo ere. Beasain eta Elorrioko ikastoletan, 
adibidez, 1997ko Uztailera arte ez zen argitu sare publikoan eta pribatuan geratu ziren 
ikastetxeei zegokien azpiegituraren banaketa. Era horretara, ikastola hauen erabateko estatusa 
ezartzeak alternatiba kontraposatu bien defendatzaileak aurrez aurre jarri zituen berriro ere, 
denbora askotan zehar; eta, Ezker Abertzalearen gogaideen artean, bereziki, egonezin ugari 
sortu zituen. Ikus, adibidez, Madariaga /Gutierrez/ Zugadi 1994. 
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zitezkeen, auziaren beste alde batzuk nabarmentzeko. Gizarte arazo orotan 

jazotzen den bezalaxe, tokian tokiko ikastolak harturiko erabakiaren zioak 

ugari izan zirela pentsatu behar da. Ikastetxearen bideragarritasun 

ekonomikorik ezari zitzaion beldurra, konparazionera, inportantea izan zela 

ondoriozta daiteke, ikastola txiki gehienen joera sare publikora iragatea izan 

zela aintzat hartzen badugu. Erran nahi baita, erakunde abertzaleen mezu 

ideologiko eta politikoez gain, aztertzekoa litzateke zeintzuk izan ziren 

erabakietan parte hartu zuten bestelako gakoak eta zein neurriraino eragin 

zuten haiek gogaide abertzaleen jarduna hautua egiteko orduan. Baina honek 

guztiak beste nonbait eta luzeago mintzatzea mereziko luke.  

 

 

 



Ondorioak 591 
  
 
 
 

 

 

ONDORIOAK 

 

Nazionalismoa estatuaren integrazio eta desintegraziorako tresna dela izan da 

gure abiapuntua. Lehenik eta behin, nazionalismoa baitezpadakoa izan da 

mendebaldeko gizarteetan nagusitu den estatu subiranoaren eraikuntzarako; 

aurreko lotura zaharren ordez, kohesio mota berri bat eskaini baitu. Kohesio hau 

nazio politikoan eta, geroago, nazio kulturalean oinarritu da, eta bien elkarketaren 

emaitza estatua nazio terminotan legitimatzea izan da. Baina Nazio-Estatuaren 

osaketarako baliagarri izan den elkarketa hau haren desintegraziorako ere erabili da. 

Estaturik gabeko nazionalismoak gorpuztu dira, horrela, estatuak helarazitako nazio 

identitateari beste bat kontrajartzen diotenak eta beraren biziraupenerako egitura 

politiko egokia aldarrikatzen dutenak.  

 

Ahalegin horretan, estaturik gabeko nazionalismoak nazio identitatea zehazten 

du, horretarako elementu multzo nagusi bitan susta dezakeelarik. Lehena kultura 

ezberdintasunean oinarritzen da. Ugari izan daitezke nazioaren bakantasuna 

nabarmentzeko erabil daitezkeen elementuak, ezen inportanteena aukeratutako 

ezaugarrien eragingarritasun soziala da. Bigarren multzoa azpi politiko argiagoa 

duten lurraldeak eta lurraldeko biztanleen borondateak osatzen dute. 

Nazionalismoak, lurraldea zehaztean, honentzako egitura politiko alternatibo bat 

hobesten du, eta proposamenak independentziatik nolabaiteko autonomia eskaerara 

joan daitezke, baina, edozein dela erreibindikazio mota, nazioa da legitimitate 

politikoaren iturri nagusia. Lurraldearekin batera, gizarte modernoetako biztanleen 

heterogeneotasunak aldarrikapenak haien borondatean sustatzera bidera dezake 

nazionalismoa. 
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Beraz, nazioa nazionalismoak eraikitzen du, bilakaera historikoa eta unean 

uneko zirkunstantzien arabera. Hemendik eratortzen da nazio identitatearen 

eraikuntza ez datzala faktore bakarrean, asko izan baitaitezke prozesu honetan parte 

har dezaketen aldaerak, eta honexek eragozten digu nazionalismo etniko eta zibiko 

ereduak era zurrunez kontrajartzea. Hori dela eta, nazionalismoak testuinguru 

ezberdin askotara moldatzeko duen gaitasuna nabarmendu dugu, eragingarritasun 

politikoa bilatzen baitu. Saio honetan, eremu politikoaren baldintzapenak jasotzen 

ditu, eta haren eraginez ere, mugimendu nazionalistaren baitako ugaritasuna 

jazotzen da; eta, ugaritasun politikoaz gain, ikuskera ideologiko ezberdinak ere susta 

ditzake mugimendu nazionalistak, barne homogeneotasuna ez baita, derrigor, haren 

bereizgarria izan behar. 

 

Ezaugarri horiek guztiak aintzat hartu behar dira nazionalismoak hezkuntzari 

begira erabil dezakeen jokaera ulertzeko. Funtsezkoa da, horrela, nazioaren 

eraikuntzan hezkuntzak bete lezakeen zeregina aztertzea eta, hartarako, hezkuntza 

sistemaren ezaugarriei buruzko gogoetari ekin diogu. Mendebaldeko hezkuntza 

sistemen jatorri eta garapenean eredu nagusi bi jarraitu dira, estatuak hezkuntzaren 

orokortze eta derrigortzean eduki duen inplikazio mailaren arabera, zeina, bestalde, 

estatuaren beraren osaketa prozesuaren ezaugarriekiko harremanetan egon baita. 

Eredu bakoitzaren emaitza hezkuntza sistema zentralizatu eta uniformizatu edo 

deszentralizatu eta dibertsifikatuen ezarpena izan da. Herrialde jakin bateko 

hezkuntza sistemaren garapenaren nolakotasunaz jabetzeko, zenbait faktore hartu 

behar dira kontuan, baina, tokian tokiko diferentzietatik harago, masa eskolatzea 

nazio integrazio prozesuekin batera gauzatu da. Nazio-Estatu modernoetan, horrela, 

hezkuntzak eransketa politiko maila handia erakusten du eta nahiko botere dauka 

norbanakoa herritar bihurrarazteko; hots, Nazio-Estatuari lotzeko nazio identitate 

indartsu baten bidez. Hori dela eta, egungo hezkuntza sistemak Estatu Hezkuntza 
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Sistema dira, estatuari eransten baitzaio eskola sare pribatu zein publikoaren jarduna 

bermatu beharra, gizarte modernoetan, hezkuntza nazio arazotzat jotzen da eta. 

 

Beraz, herritarren sozializazio nazionalistan hezkuntzak duen ahalmenaren 

kariaz, estaturik gabeko nazionalismoa hezkuntza sistemaren kontrola erdiesten 

saiatzen da; eta, ondorioz, Nazio-Estatuaren eskutik eraikitako eskola sarearen eta 

arlo pribatuaren artean nolabaiteko hautua egitera derrigortuta egoten da. 

Mugimendu nazionalisten joera arlo pribatura abiatzea aspaldiko egiatzat hartzen 

den arren, zenbaitetan, esparru publikoa aukera dezake eta, besteetan, esparru 

bietan eragiteko joera hobetsi.  

 

Esparru publikoa hautatzeko ala gutxiesteko joeraz gogoeta egitean, kontuan 

hartu behar den lehenengo arazoa da egungo gizarteetan eremu pribatu eta 

publikoaren artean egiten den banaketa normatiboa -alegia, ideologikoa eta 

politikoa- dela. Publikotasunari buruzko diskurtsoak, horrela, estatua eta gizarte 

zibilaren arteko harremanen ulerkeratik eratortzen dira. Liberalismoak gizarte 

zibilari eransten dio hezkuntza ekimenak eratzeko zilegitasun osoa, eta estatuari, 

berriz, horiek bermatzeko betebeharra. Ezkerraren baitan, bestalde, joera bi nagusitu 

dira: lehena, publikotasun kontzeptu gogorra, zeinaren arabera estatuari nolabaiteko 

aginte morala ezagutzen baitzaio gizarte zibilaren baitako ezberdintasunak 

apaltzeko orduan; eta, bigarrena, publikotasun kontzeptu biguna, gizarte zibila eta 

estatua bereiziz, hezkuntza ekimenak eratzeko zilegitasuna lehenengoari eransten 

diona, merkatu lehiari uko egiten dion arren. Mugimendu nazionalistak 

askotarikoak izaten direla kontuan hartuta, beraz, publikotasunari buruzko hainbat 

diskurtso sor daitezkeela aurreikus daiteke.  

 

Bigarren arazoa da ikerlariak berak hezkuntza publikoaren definizio jakin bati 

eutsi behar diola. Batetik, egungo gizarteetako esparru publiko eta pribatuaren 
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arteko mugak oso ilunak direlako; eta, bestetik, diskurtso nazionalistak beraren 

eraginpeko ekimenak publiko direla baiez dezakeelako. Hezkuntza publikoa, beraz, 

estatuaren edota maila administratibo ezberdinen jabetzakoa dela izan da gure 

abiapuntua. Gainerako guztiak pribatu direla esan dugu, abiapuntu ideologiko 

ugari, estatus juridiko ezberdinak eta administrazioaren kontrol eta finantzazio 

maila altuak eduki ditzaketen arren. 

 

Hartara, hezkuntza sistemaren zentralizazio eta uniformizazio maila, batetik, 

eta mugimendu nazionalistaren osaketa politikoa eta ideologikoa, bestetik, 

adierazgarri bihurtzen dira nazionalismoak hezkuntza saioak gorpuzteko orduan. 

Eta horiek biak testuinguru soziopolitikoak jartzen dituen baldintzapenetan kokatu 

behar dira. Hori dela eta, ezin esan daiteke Mendebaldeko estaturik gabeko 

nazionalismoetan ildo nagusi bakar bat orokortu denik. Horren adibidetzat, Ipar 

Irlandako eta Kataluniako mugimendu nazionalisten joerak har daitezke. Lehena, 

gizartearen errotiko banaketa sozioekonomiko eta erlijiosoak eraginda, sare pribatu 

katolikoan babestu da, batik bat; eta, bigarrena, aldian-aldian erdietsi duen botere 

politikoaren eskutik, sare publiko autonomikoaren kontrola erdiesten saiatu da. 

Euskal nazionalismoaren bilakaeran ere zenbait joera kausitzen dugu. 

Nazionalismoaren aurrekari zen mugimendu foruzalea euskal herrialdeen bizimodu 

soziala arautzen zuten antzinako legeetan oinarritu zen arau deszentralizatzaileak 

erreibindikatzeko, Espainiarekin loturik segitzeari uko egin barik, haatik. Eskubide 

historikoen defentsak eta euskararen inguruko kezkak bideratu zuten mugimendu 

foruzalea hezkuntza arloan ere neurri deszentralizatzaileak eta, elebitasuna 

bermatzeko asmoz, orduko eskola publikoaren jardunaren aldaketa proposatzera.  

 

Besterik egin zuen Bizkaian sortu zen lehen nazionalismoaren aitzindariak. 

Sabin Aranak, foruzaletasunetik zetorren eskubide historikoen defentsatik abiatu 

bazen ere, arrazari eman zion lehentasun osoa, hizkuntza eta erlijioarekin batera, 
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nazio identitatea zehaztean. Foruzaleekin erkaturik, zazpi herrialdeentzako 

egituraketa politikoa independentearen erreibindikazioa izan zen Aranaren ekarpen 

berezia, eta honek bideraturik, foruzaleek hezkuntza publikoari adierazitako kritika 

heredatu zuen, baita sakondu ere. Maisu-maistra gehienen izaera eta jokaera euskal 

nazionalismoaren helburuen etsaitzatz joz, eskola publikoa -alegia, estatu zein udal 

eskolak- hasierako mugimendu nazionalistaren lan esparrutik zokoratua izan zen. 

Diskurtso mailara mugatu zen eskolarekiko areriotasuna, eta botere politiko 

nahikorik ez zuenez gero, ez zen gauza izan bere eraginpeko ekimen paralelorik 

burutzeko. 

 

EAJ lehen alderdi nazionalistaren eskutik, mugimendu nazionalista apurka-

apurka hedatzen eta politikoki gorpuzten hasi zen. Hasieratik agertu ziren jokaera 

nagusi bietatik (autonomizalea eta independentzizalea) aldarrikapen autonomikoak 

arrakasta lortzen zuen heinean, lehena nagusitu zen alderdiaren baitan, XX. 

mendeko bigarren hamarkadan. Fase hartan, euskal gizartearen birnazionalizazio 

zereginak eta Autonomia Estatutuaren lorpenak bideratu zuten alderdiaren jarduna, 

eta hori guztia nazionalismoaren nagusitasun politikoaren testuinguruan. 

Koordenada horietan kokatu behar dira Bizkaiko Auzo Eskolak, herrialde honetan 

nazionalismoak gehiengoa zuen Diputazioak bultzatuak. Mugimendu abertzalearen 

baitan hezkuntzarekiko ardura teorikoa eta erantzukizun politikoa indartu ziren, eta 

horrek guztiak, Auzo Eskolak abian jartzeaz gain, estatu zein udal eskolen egoerari 

buruzko diskurtso berria eragin zuten. Mugimendu autonomizalea lehia bizian aritu 

zen estatuarekin eta, lehen urteetako jarrera defentsiboa alboratuz, botere politikoa 

exijitu zuen, eta zeukanaz baliatu zen hezkuntza sistemaren norabidea eragiteko, 

betiere lau herrialdeak bildu behar zituen proiektu autonomikoaren asmoaren 

eskutik.  
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Alderdiaren banaketa eta Primo de Riveraren diktadurak ezarritako etenaren 

ostean, II. Errepublikaren etorrera arte ez zuen gauzatu nazionalismoak hezkuntza 

saio esanguratsurik. Autonomia bidea lantzeko espektatibak berriro zabaldu 

zitzaizkion orduan nazionalismoari, baina, gerra hasita egon arte, ez ziren gauzatu, 

eta independentzizaleen indarra emendatuz joan zen. Era hartara, elkarrekin bizi 

izan ziren EAJren barruan Autonomia Estatutua lortzeko praktika posibilista eta 

independentziaren aldarrikapen teorikoa. Euzko Ikastola Batzaren sorrera, hartara, 

Yagi-Yagi inguruko sektore independentzizale eta honen eraginez sortutako 

erakunde ezberdinen emaitza izan zen, eta helburuak sozializazio nazionalista 

bermatu gura izatea eta II. Errepublikako laizismoaren kontra egitea izan ziren. Arlo 

publikotik arlo pribaturako iraganbidea mamitu zen horrela. 

 

Diktadura frankistaren ezarpenak erabateko etena ekarri zion jardun 

nazionalistari, baina, aldi berean, nazionalismoaren eraberritzea etorri zen 

gazteriaren eskutik, lehenik Ekinekin eta, geroago, ETAren bitartez. Hizkuntzari 

eman zitzaion nazio identitatearen paper nagusia, eta independentzian gauzatu 

ziren helburu politikoak. Arian-arian sozialismoari eutsi zitzaion, borroka nazionala 

eta soziala prozesu beraren alde biak bezala ulertu baitziren. Nazionalismo osoa 

kutsatuko zuen nazio kontzeptu berriarekin batera, alta, gero eta gehiago 

nabarmentzen hasi ziren mugimendu nazionalistaren baitako desadostasun 

ideologikoak. Ikastolaren sorrera, horrela, giro politiko erasokorrak eta euskarak 

erdietsitako nagusitasunak marraztutako testuinguru berrian kokatu behar da eta, 

horrez gain, nazionalismoak eskola publikoa ezin sartuzko eremu atzematearen 

ondorio gisa ulertu behar da. Hezkuntza ekimen honek arrakasta eskuratzen zuen 

neurrian, abertzaleen arteko aurkamendu ideologikoak nabaritu ziren, baina, era 

berean, mugimendu nazionalista gero eta gehiago jabetu zen ikastola estatuari 

irabazitako eremu zela, eta gogoz eutsi zion haren finkapenari. Eskola publikoa, 



Ondorioak 597 
  
 
 
 
ondorioz, ezin sartuzko eremu izatetik jardun nazionalistak nahita alboratutako 

eremu izatera iragan zen.  

 

Ipar Euskal Herriko ikastola oso testuinguru ezberdinean garatu da. Bateko, 

nazionalismoaren ahuldadearen eta, halaber, jardun bateratuaren emaitza izan da. 

Besteko, eskola publikoaren izaera frantziar gartsuak mugimendu nazionalista arlo 

pribatura abiatu izana eragin du. Bestalde, euskarazko irakaskuntzari berriki 

zabaldu zaion zirrikituak, nazionalismoaren gizarte finkapen murritzak eta ikastolari 

eransten zaion esangura politikoak bideratu dituzte zenbait nazionalista sare 

publikoaren elebitasuna bultzatzera. Hala ere, testuinguru soziopolitikoaren 

aldaketa handirik ez dagoen bitartean, ez dirudi saio bi hauek lehiakide bihurtuko 

direnik.  

 

Mugimendu abertzaleak hezkuntza publikoa ala pribatuaren artean egin 

beharreko benetako hautua frankismoaren amaierak eta ondorengo eraketa 

autonomikoak taxututako egoera berrian gertatu da. Zehazkiago, 1993an EAEn 

ebatzitako EELPren ondorioz, ikastola sare publikora biltzeari buruzko erabakia 

hartu behar izan zuen; hau da, ikastola ala eskola publikoa aukeratzera derrigortuta 

egon zen. Une horretan hobetsi ziren jokaerak ulertzeko, mugimendu 

nazionalistaren baitako aldaketak eta ikastolaren zein eskola publikoaren bilakaera 

hartu behar dira kontuan. 

 

Euskal mugimendu nazionalistari dagokionez, indar politiko abertzaleen arteko 

dibertsifikazio eskerga nabarmendu behar da. EAEko eraketa autonomikoari 

erantsitako eragingarritasunak, batetik, eta kristau demokraziatik sozialismora 

doazen ikuskera ideologikoek, bestetik, bloke nagusi bitan banatu zituzten alderdi 

nazionalistak. Hasieran, joera moderatukoak eta arradikalekoak ezberdin zitezkeen, 
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eta 80ko hamarkadaren erdialdetik aurrera, lehenengoen artean botere 

instituzionalaren jabe zirenak eta ez zirenak bereizi behar dira. 

 

Alderdi politikoetatik harago -alegia, mugimendu nazionalista osotasunean 

hartuta-, lurralde irizpideak garrantzi handia hartu du nazio identitatea zehaztean, 

baina horrek ez du baztertu hizkuntzari emanikakoa. Izatez, euskara nazio 

hizkuntza delako aldarrikapenean baturik agertzen zaizkigu abertzale guztiak, 

baina, era berean, euskara euren arteko elementu banatzaile ere bilakatu da, egoera 

politiko berrian diskurtso kontrajarriak garatzen baitira euskararen berreskurapenari 

begira. Nolabaiteko gatazka somatzen da, hartara: bateko, mugimendu 

euskarazalearen eta alderdi abertzaleen artean; eta, besteko, proiektu politiko 

ezberdinak sostengatzen dituzten alderdi nazionalisten artean. 

 

Horrenbestez, hizkuntzan eta lurraldean oinarritutako nazionalismoa da 

egungo euskal mugimendu abertzalean nagusitzen dena. Abertzale ez direnek 

ikuspegi etnikoak eta naziokideak abertzaleekin parekidetzeak komunitate 

bikoiztasuna eragiten dutela egozten diote mugimendu nazionalistari. Baina, 

funtsean, hizkuntzaren eta lurraldearen arteko lehia azaleratzen da nazio 

identitatearen definizioan, zeren nazionalismoak ezin saihes ditzake alde biak, hau 

da, euskarak dakarren ezberdintasun sentimendua eta herritartasuna orokortu 

beharra.  

 

Nolabaiteko adostasunak eta, aldi berean, esparru anitzetan garatzen diren 

ikuspegi nazionalisten dibertsifikazioak hezkuntza arloan diharduten erakunde 

abertzaleak -alderdiak, sindikatuak, ikastoletako gurasoen elkarteak- eta gogaide 

nazionalistak banaturik eta, halaber, baturik egotea ekarri dute, ikastola ala eskola 

publikoaren arteko hautua egiteko orduan. Hezkuntzari buruz eraikitzen den 

diskurtsoa lau herrialdeetarako antzetsua den arren, Nafarroako hezkuntza sisteman 
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euskarak duen egoera eskasak eta nazionalismoa botere instituzionalaren jabe izan 

ez izanak abertzaleen arteko nolabaiteko batasuna erraztu dute, bai eskola publikoari 

begira eta bai, neurri apalago batez, ikastolaren kasuan.  

 

EAEri dagokionez, alta, benetako hezkuntza gatazka gorpuztu da eraketa 

autonomikoa indarrean jarri zenetik aurrera. Bateko, EAEko administrazioaren 

ardurapeko eskola publikoaren arian ariko euskalduntzeak eta, besteko, ikastolak 

jasotako onespen instituzionalak ekarri dute hezkuntza sare bi horiek lehiakide 

bihurtu izana abertzale askoren begietara. Bata ala bestea aukeratzeko garaia heldu 

dela aldarrikatu du zenbaitek eta, ondorioz, frankismoan gorpuztu zen 

ikastolarekiko erabateko atxikimendua birpentsatu beharra ekarri. 

 

Hortik abiatuta eraiki dira publikotasunari buruzko diskurtso ezberdinak, 

zeintzuetan erakunde bakoitzaren ikuskera ideologikoa izan baita eragile nagusia. 

Ezkerrari dagozkion publikotasun kontzeptu gogorrak eta -neurri apalago batez- 

bigunak indar handia hartu dute ezkerreko erakunde eta gogaide abertzaleen artean, 

eta horren ondorioz, jarrera pribatuzaleen kontra aritu dira. Nazionalismo 

moderatua, berriz, ekimen pribatu eta publikoen osagarritasunaren alde agertu da. 

Hala ere, guztiek eduki dute helmugatzat Hezkuntza Sistema Propioaren eraikuntza; 

nahiz eta diskurtso ugari garatu hezkuntza sistema propioan ikastolak eta eskola 

publikoak bete beharko luketen lekuari begira. Eskola eta ikastola publikoari 

erantsitako ezaugarri horietan, islaturik agertu da nazio identitatearen 

zehaztapenean somatu ahal izan den gatazka. Publikotasunari buruzko ikuskerez 

gain, beraz, euskarari, nazio integrazioari eta lurraldeari emanikako garrantziak 

abertzaleen hezkuntza pentsakerak bereizi dituzte. Baina, diskurtsoetatik harago, 

ikastola sarearen balizko desagerpenaren aurrean hartu beharreko erabakia izan da 

abertzaleen arteko banaketaren funtsezko eragilea. 
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Antolaketa arreautonomikoa ezarri zenetik EELP ebatzi arte garatu zen 

ikastolen publifikazio prozesuan, era askotako aldaerek hartu zuten parte. Hartara, 

erakunde nazionalistek unean-unean hobetsi zuten jokaera eta, honen ondorioz, 

euren artean gauzatu ziren aliantzak eta aurkamenduak, batik bat, ardatz biren 

inguruan uler daitezke: ardatz ideologikoa eta sindikala, batetik; eta ardatz politikoa, 

bestetik. Euskarari buruzko ikuspegien arradikaltasun mailak -alegia, ardatz 

linguistikoak-, ostera, ez zuen muga zehatzik marraztu ikastola edo eskola publikoa 

hobesteko orduan, Euskal Eskolaren eraikuntza abertzale ororen abiaburua izan zen 

eta; baina euskarari emandako garrantziak indar abertzaleak eta ez-abertzaleak ipini 

zituen aurrez aurre. 

 

80ko hamarkadaren erdialdera arte, ardatz ideologikoak alde bitan banatu 

zituen ezkerreko nazionalismoa eta botere instituzionalaren jabe zen nazionalismo 

moderatua. Lehenengoak, diferentziak diferentzia, hezkuntza publikoaren 

onuragarritasunetik abiaturik, ikastola aparteko sare bezala gelditzea errefusatu 

zuen; eta bigarrenak, administrazioaren kontrolpean egonik ere, ikastola sarea 

mantentzea defendatu zuen. 80ko hamarkadaren erdialdetik aurrera, ezkerreko 

nazionalismoaren bilakaera ideologikoak -bereziki, EErena- eta, batik bat, 

testuinguru politikoaren aldaketak hasierako adostasun hau indargabetu zuten, eta 

elkarren arteko adostasunak eta aurkamenduak ardatz politikoaren arabera garatu 

ziren gehienbat. Ardatz sindikala, bestalde, diferentzia gutxi batzuk kenduta, 

antzetsu mantendu zen prozesu osoan zehar, eta, oro har, sindikatuen eta Ikastolen 

Elkartearen arteko harreman onak eragotzi zituen. 

 

Ardatz ideologiko eta sindikalak sekula garrantzirik galdu ez zuen arren, 

gatazka honetan eragingarriagoa izan zen ardatz politikoa. Honen arabera, aldi bitan 

bereiz daiteke aztergai dugun prozesua. Lehenengo aldian, EAJrekiko areriotasunak 

bildu zituen HB eta EEren jardunak, oso helmuga politiko ezberdinak eduki 
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bazituzten ere. Ikastolaren balizko ghettizazioa gaitzetsi zuten biek, eta euskal eskola 

publiko bakarra aldarrikatu.  

Bigarren aldian gertatu ziren adostasun eta desadostasunak askoz 

konplexuagoak izan ziren, eta euskal mugimendu nazionalistaren baitako indarren 

kokapen politiko berriaren arabera garatu ziren. Bi izan ziren ikastola sare 

publikoarekin bategiteari buruz erabili ziren aurkamendu guneak. Lehena 

ikastolaren integrazioa versus baterakuntza izan zen. Indar handiz azaleratu zen gaia 

izan bazen ere, komuntasun handia egon zen indar abertzaleen artean ikastolaren 

integraziorik ez zela bilatzen adieraztean; aldiz, PSE-PSOErekiko aurkamendurako 

tresna bezala erabili zen, hein handiz, kontraposaketa hura. Erakunde abertzaleak, 

ostera, normalizazioa versus borroka diskurtsoaren inguruan lerratu ziren bereziki. EA 

erdibide batean mugitu zen. EAJrekiko lehiak eraginda, EELPri ezetz biribila eman 

zion, eta lege hori hezkuntza sistema propioaren eraikuntzarako oztopotzat jo zuen, 

baina ez zuen jarrera argirik erakutsi ikastola sare bereizi bezala mantentzeari begira. 

ELA ere, erdibide batean geratu zen, baina alde sindikalak eraginda, ikastola eskola 

publikora biltzea hobetsi zuen. EAJ, beste alde batetik, PSE-PSOErekiko gobernu 

koalizioaren ondorioz, arian-arian hezkuntza sistema normalizatzearen alde jarri 

zen, nahiz eta, alderdi modura, ez zuen sare publikoa ala ikastola hobetsi.  

 

HB eta LAB, aldiz, nabarmen jarri ziren aipatu normalizazioa versus borroka 

eztabaidaren beste muturrean. Ikastolari esangura politiko eskerga eman zioten, eta 

hura sare publikora biltzea administrazio autonomikoaren -eta, batik bat, PSE-

PSOEren- arrakasta izango zela uste izan zuten. Horren ondorioz, EAEko gizartea 

Ezker Abertzalearen kontrako asmoetara egokitzea ekarriko zuela atzeman zuten. 

Beldur horren kariaz, nahiz eta eskola publikoa eta ikastola lehiakide gisa aurkeztea 

saihestu gura, ikastola sare pribatuan geratzea proposatu zuten. Eurekin bat egin 

zuen Ikastolen Elkarteak, EAJrekin harreman onak mantendu zituen arren, ikastola 

sarearen biziraupena ziurtatu gura izan baitzuen. Eta, azkenik, EILASek -batik bat, 
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alde ideologikoak eraginda- gogoz defendatu zuen ikastola sare publikora biltzea, 

EELPren kontra argiro agertu bazen ere. Bigarren maila batean utzi zuen, horrela, 

auziak eduki zezakeen esangura politikoa. Hala ere, diskurtso ofizialetatik harago, 

Ezker Abertzalea, oro har, izan zen jarrera ugaritasun handiena erakutsi zuena, eta, 

ondorioz, barne urradura sakonena nozitu zuena; haren baitan bildu baitziren, alde 

batetik, herritar guztientzako eta euskaldun atzematen zen eskola publikoaren 

aldeko militante sutsuak; eta, bestetik, ikastola sareak islatzen zuen nazio 

proiektuaren defendatzaile gartsuak.  

 

Hortaz, ikastolen publifikazioaren inguruan gertatutakoak nabarkiro frogatu 

zuen mugimendu nazionalista batek hezkuntza publikoari begira gara ditzakeen 

diskurtso eta jardunak mugimenduak berak eraikitzen duen nazio identitatearen eta 

haren baitan gorpuzten diren ikuskera ideologiko eta jokaera politikoen ondorio 

direla eta, horrez gain, testuinguru jakin batean baino ezin uler daitezkeela. 
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