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aila da Eugenio Arrai-
zaren ibilbidea (Iru-

ñea, 1936) hitz bakar ba-
ten bidez azaltzea. Apaiz

izan da. Eusko Ikaskuntzako
idazkari eta arduradun nagusi Na-
farroan. Bertsolaritzaren eta kan-
tugintzaren bultzatzaile herrialde-
an. Euskalerria Irratiaren sortzai-
le. Udako Euskal Unibertsitateko
kide, eta Eusko Kultur Fundazioa-
ren buru. Euskalgintza izan du beti
lan esparru nagusia. Babesle eta
sustatzaile izan da. Proiektuak
martxan jarri, eta beren bidea egi-
ten utzi die. Ardura hartu du, ardu-
ra hori beste norbaiten esku utzi
ahal izan duen arte. Iruñeko Arro-
txapea auzoko etxean, Eusko Kul-
tur Fundazioaren egoitzan, bizitza
osoan gidari izan duen ezagutzeko
grinaz aritu zaigu. Ezagutu, saia-
tzeko eta ekiteko. Ekimenetan isla
ez duen ezagutza alferrikakoa bai-
ta Arraizarentzat.

Zure lanaren azken uzta laster bil-
duko duzu. Durangoko Azokan ero-
si ahal izanen da beste hainbat egi-
lerekin batera (Eduardo Apodaka
eta Jose Manuel Odriozola, eta Gaiz-
ka Aranguren koordinatzailea) ida-
tzi duzun Euskal Herria ardatzli-
burua; Udako Euskal Unibertsitate-
ak (UEU) atera du.
1994. urtean Eusko Kultur Gaiak
izeneko saila jarri genuen mar-
txan UEUren baitan. Helburua
zen lortu behar dugun euskal uni-
bertsitatean Euskal Herriko gaiak
lantzea. Hemengo gaiak jorratzea
baita gure eginkizuna, hemengo
arazoak, hemengo ekonomia,
hemengo politika, hemengo natu-
ra, hemengo kultura. Ikastaroe-
kin erakutsi genuen gaiak bazire-
la, interesgarria zela horiek
erakustea. Hainbat urtez ez geni-
tuen antolatu, ikusi genuelako
gainontzeko mintegietan bazutela
isla gure gaiek, baina anekdota
huts bilakatzen ari zirela ohartu
ginenean berriz ekin genion lana-
ri. Arriskua bazelako folklore mai-
lan jartzeko euskal kultura, eta ez
ekonomian, gizartean, komunika-
zioan, azpiegituretan eta abar.
Hau da, benetan dauden arazoak
ez aztertzeko arriskua bazen, eta

berriz hasi ginen lan egiten euskal
kulturaren eta identitatearen
gaiarekin. Konturatu ginelako
ezagutzak identitatea dakarrela,
ez dagoela ezagutza neutrorik.
Lan horretatik sortzen da liburua
ateratzeko asmoa. Ezagutzaren
ingurukoa da, halaber, nire bizi-
tzaren ildoa. Ezagutzen duguna
baikara. Ezagutza, ez informazioa,
ez baita gauza bera. Informazio
asko dugu eskura, baina informa-
zio hori barneratu behar dugu.
Eta ekintzetan islatu.
Eta zuk zeuk Euskal Herria izan
duzu ardatz?
1936. urtean jaio nintzen, Iruñean.
Ni euskaldun berria naiz, baina
beti izan dut argi euskal nortasu-
na banuela, euskara jakin gabe
ere. Euskara ikasi nuenean, hala
ere, konturatu nintzen mundu bat
zela, eta benetan merezi zuela,
ematen zidala Espainiako kultu-
rak edo Frantziako kulturak edo
Ingalaterrakoak edo Ameriketako
Estatu Batuetakoak baino askoz
gehiago; niri, zehazki, ematen zi-
dan gehiago, hemen bizitzeko, eta
bizitza aberatsa izateko. Oso pozik
nago euskara nirea ere bazela kon-
turatu nintzelako, eta aukera
eman zidalako mundua ulertzeko
hemendik. Ohartu nintzen, gaine-
ra, nik aukera nuela mundu horre-
tan parte hartzeko. Ematen du
handia izan behar duzula boterea

izateko, baina hori ez da ona giza-
kiarentzat. Izan behar dugu gu iza-
teko adina botere, inolaz ere ez bes-
teak zapaltzeko adina.
Nolako giroan sortu zitzaizun fa-
milian euskal nortasun hori?
1936ko gerra hasi eta berehala jaio
nintzen, abuztuaren 14an. Ama as-
turiarra zen. Baina aitaren fami-
liaren aldetik lehengusuak bani-
tuen Leitzan, eta Lekunberrin, eta
Elizondon, eta euskara txikitatik
ezagutu dut, beraz. Erroak hor zi-
ren, naturaltasun osoz, eta heme-
zortzi urte bete arte hemen bizi
izan nintzenez izan nuen aukera
hemengo giroa ezagutzeko. Hala
ere, egia da estalita zegoela giro
hori, aktibatu gabe, nolabait, or-
duan ez baitzen entzuten euskara.
Dena den, ikasi dut jatorriz euskal-
dunak direnek, batez ere Gipuzko-
an edo oso herri euskaldunetan,
euskal nortasunaren ardatz hiz-
kuntza dutela. Kosta egiten zaiela
ohartzea euskaldun izate horrek
badituela beste hainbat alderdi
ere, historia adibidez. Horietako
zenbatek dakite euskaldunok es-
tatu bat izan dugula?
Arraizatarrek, hala ere, era askota-
ko bideak jarraitu dituzue, nahiz
eta denek erro berdinak izan. Arrai-
zatar bat izan zen, adibidez, Diario
de Navarra egunkariaren sortzaile-
etako bat.
Nire aitatxi zena, Eugenio Arrai-
za, izan zen bultzatzaileetako bat;
tartean izan ziren beste hainbat
arraizatar. Euskalduna zen hura,
nire aitatxi. Kontua da Diario de
Navarra ez zela sortu gaur egun
den egunkaria izateko. Hori argi
dago. Bere garaian, 1903. urtean
sortu zenean, eta Errusiako iraul-
tza gertatu arte, guztiz euskaldu-
na izan zen, lau probintzien alde
egiten zuen, errespetu eta maita-
sun osoz. Nire familian ere hori
bizi izan zen. Gero, Errusiako
iraultza piztu zenean, ateismoa-
ren eta komunismoaren beldurra
sortu zen, eta orduko progresis-
moak kaltegarri izanen ote ziren
zabaldu zen. Diario de Navarra
bera beste bideetatik eraman zu-
ten hainbatek. Noski, 1936ko ge-
rrak gero zatiketa itzela ekarri
zuen.
Oraingo Diario de Navarran ere
bada arraizatarren bat, ezta?
Juan Pedro anaia presidente izan

zen duela bi urtera arte, baina utzi
du jada zuzendaritza.
Familia arteko bazkariak ez dira ba-
tere aspergarriak izanen, behin-
tzat.
Ez, halakorik ez dugulako egiten.
Eztabaiden beldur zaretelako edo?
Errespetua diogu elkarri, baina

egia da nahiko ezberdinak garela
anai-arreba guztiak, heziketa bera
jaso arren. Bakoitzak bere bidea
hartu du, bere interesen arabera.
Eta zein izan da zure interes nagu-
sia?
Nirea, ezagutzeko grina. Ezagutu,
saiatzeko, erabiltzeko, sakontzeko.

z

«Ezagutzeko grina izan
da nire interes nagusia»

Eugenio Arraiza 

Ezagutu, saiatzeko eta ekimenak martxan jartzeko. Hori da Eugenio
Arraizaren bizitzaren eta ibilbidearen ardatz nagusia. Haren esanetan,
«ezagutzak identitatea dakar, ez dago ezagutza neutrorik».

‘‘Kultura herrikoia
interesatzen zait herria
adierazten duelako,
ez hiria»

«Ez gara ohartu ezin garela
gu izan gure bizitzaren,
lurraren, herriaren ardura
hartzen ez badugu»
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Nire baitan ezagutzeko grina se-
kulakoa izan da. Baita bigarren
urrats hori egitekoa, saiatzearena,
erabiltzearena. Jende askok horri
beldurra dio, ez du balio erantsi
hori bilatzen.
Frankismoaren garaian hazi zinen;
Elizaren eragina handia zen garai

hartan. Zu zeu jesuita izan zinen.
Nolatan?
Jesuita izateko atarian gelditu nin-
tzen, egia esan, ez nituen azken bo-
toak hartu. Parisera joan nintzen
azken boto horiek hartu aurreko
ikastaroa egitera, baina itzuli nin-
tzenerako erabakia hartua nuen

nahi du euskal nortasunaren aur-
ka nafar nortasuna irudikatu, ton-
tokeriekin; sanfermin bestek erro
interesgarriak dituzte gure norta-
suna bizitzeko eta adierazteko, bai-
na ez museo bat egiteko, adibidez,
haiek egin duten bezala. Herria eta
hiria bi bizimodu dira, munduaren
bi kontzepzio antagoniko; globali-
zazioan denak berdinak, estanda-
rrak; edo beste eredua, denak bes-
teari irekita, baina bakoitza bere
nortasunarekin. Hori da aberasta-
suna. Hiriak, berriz, hotzak dira;
sailkatuta gaude, eta zenbaki hu-
tsak gara hirian. 
Zure herriaren aldeko ikuspuntu
horrek badu zerikusirik Eusko
Ikaskuntza uzteko erabakiarekin? 
Utzi nuen penagarria iruditzen zi-
tzaidalako Eusko Ikaskuntza era-
kunde huts bilakatzeko bidea har-
tu izana. Guk elkartzeko gune gisa
sortu genuen. Elkarte bat osatzen
genuen, ez erakunde bat. Alde
egin nuen ikusi nuenean erakun-
de izateko bide horretan zela, hori
nahiago zuela. Horregatik, zila-
rrezko domina hartzeko duela
hainbat eguneko ekitaldia tristea
iruditu zitzaidan. 25 urteren buel-

jada, ez nituela hartuko argi nuen.
Ez nuen nire burua ikusten bide
horretatik aurrera egiten.
Eta nola hasi zinen?
Nire bizitzan eragin handia izan
du kontra egiteko grinak. Aitak ar-
kitekto izatea nahi zuen, baina nik
ez nuen batere argi. Aitak hori
nahi zuen, ordea, eta Madrilera
joan nintzen ikastera. Baina ez
nuen hura batere maite. Hiria hu-
tsa iruditu zitzaidan; hutsa baino,
mamirik gabekoa, azal hutsekoa.
Beste mundu bat zen. Ondorioz, je-
suiten bidea hartu nuen. Kaputxi-
noak ezagutzen nituen, Lekarozen
ikasi bainuen; jesuitak, ordea, ez
hainbeste, eta Loiolara joan nin-
tzen. Jesuiten artean ikusi nuen
interesgarriak zirela, onak mun-
duarentzat, baina ez zela hura
Jesu Kristoren bidea. Tokia har-
tua zutela mundu berri honetan,
eta ezagutzarako motz gelditzen
zirela. Han ginen hainbat apaiz,
beraz, Langileen Misioan hasi gi-
nen. Jesuitek antolatu zituzten
Ama Birjinaren Langile Kongre-
gazioak; guk Langileen Misioen
alde egin genuen, Azpeitian. Lan-
tegietara joaten ginen, soldata ba-
ten truke. Demokraziaren alde
egin genuen trantsizioaren ga-
raian. Zaragozan ere egon nintzen.
Han ezkondu, eta itzuli nintzen.
Eta Eusko Ikaskuntza berriz mar-
txan jartzeko lanean hasi zinen.
1979an itzuli nintzen, eta 1980. urte-
an alokatu genuen atiko bat Eusko
Ikaskuntza martxan jartzeko. Jose
Maria Jimeno Jurio zen hemengo
burua. Ni idazkaria izan nintzen
hainbat urtez, bai eta arduraduna
ere. Oso interesgarria izan zen ni-
retzat lan hura. Euskara ikasten
hasi nintzen, halaber, Arturo Kan-
pion euskaltegian. Hirugarren
urratsean hasi nintzenerako ha-
maika gauzatan ari nintzen jada,
mintza praktikekin, aldizkaria
prestatzen, bertsoekin. Euskale-
rria Irratia antolatzeari, halaber,
orduan ekin genion. Lehen agiria,
lehen eskaera, 1984an egin genion
Nafarroako Gobernuari.
Bertsolaritza eta kantugintza bere-
ziki landu dituzu; zergatik interesa-
tu zaitu beti kultura herrikoiak? 
Ezagutzaren bidetik aurreko be-
launaldiek egindakoa jaso nahi
izaten dugu. Bertsolaritza, garai
hartan, galtzeko zorian zen Nafa-
rroan. Horregatik antolatu ge-
nuen Bertso Lagunak elkartea,
bertsolaririk ia gelditzen ez zelako.
Gu ez ginen bertsolariak. Sei geldi-
tzen ziren hainbat baserritan. Bes-
terik ez. Kultura tradizionala guz-
tiz zapalduta eta ia galduta dugu,
transmisioa moztuta. Baina eus-
kal kulturak eguneroko kultura
behar du izan. Eguneroko bizitzan
egiten duzuna da benetan ardatz.
Eta kultura herrikoia interesatzen
zait, herria adierazten duelako, ez
hiria. Guretzat, gizakiaren garape-
nerako, herria funtsezko ikusten
dut. Nortasuna ematen duen tal-
dea hor dago, babes gisa, gure nor-
tasun inbididuala garatzeko. Hiri-
tartasunak, ordea, paperezko nor-
tasuna baino ez du ematen. UPNk

tan gure arteko harremanak gara-
tzeko modua tristea izan zen eki-
taldi horretan. Gure arteko sola-
saldia egin ordez, komiko baten
ikuskizuna ekarri zuten. Handik
bi egunera, Zaldiko Maldiko elkar-
tean, bertso eskolaren sorrerara
gonbidatu ninduten, eta joan nin-
tzen; beste kontu bat zen, jende
gaztea, hamahiru bertso eskoleta-
ko kideak. Beste gauza bat.
Horrekin gozatzen duzu?
Bai, baina hori ez da kontua. Kon-
tua da gizaki izateko modua. Inoiz
ez naiz izan Las Potxolas jatetxean,
eta espero dut Corte Inglesen ez
sartzea. Kontu elitista horiek ez
zaizkit gustatzen. Ez naiz gustora
sentitzen, eta hori oso inportantea
da bizitzan.
Gustura ibili zara, halaber, euskal-
gintzaren esparruan proiektuak
bultzatzen, gero bakoitzak bere bi-
dea egin dezan. Hori izan da zure fi-
losofia?
Bai, hala egin izan dut beti. Eta argi
dago zergatik, ezin naizelako bul-
tzatu ditudan ekimen guztietan
egon.
Langile nekaezina zara, ordea.
Niretzat ekimenerako ez den eza-
gutza alferrikakoa da. Are gehiago,
kaltegarria ere bada. Zertarako ja-
kin ez dakit zer urtean nork sartu
zuen gol bat? garai batean nekaza-
ritzan ari zirenek zituzten ezagu-
tzak behar ditugu, gauzak noiz lan-
du, nola tratatu, zertarako… 
Bultzatu dituzun proiektuen arte-
an kutunik baduzu?
Ez, arlo ezberdinetakoak dira de-
nak, eta bakoitzak bere prozedura,
bere metodologia, bere teknologia
eskatzen du. Ezberdinak dira de-
nak.
Zure burua mezenas edo babesle-
tzat duzu?
Ez, ez. Mezenasarena figura histo-
rikoa da. Nik uste dut munduan da-
goena denona dela, kudeatu behar
dugula guretzat behar duguna,
ahal dugun neurrian, munduaz go-
zatzeko. Euskaldunok izan dugu
ohitura edo sistema bat globaliza-
zioa baino askoz aberatsagoa izan
dena, erabilpen pribatua eta jabe-
go publikoa uztartzen dituena, he-
rri jabegoa. Ez hiriarena. Duguna
erabiltzen dugun bakoitzean ardu-
ra hartu behar dugu, boterea. Be-
raz, babesle ez, arduradun izan
naiz. Hasi, eta gero beste batek ja-
rrai dezala. Arduradun bat bada-
go, taldea edo pertsona bat, haien
esku utzi ardura hori. Gainera, oso
aspergarria izanen litzateke bizi-
tza gauza batekin lotuta bakarrik.
Euskalgintzaren esparruan aritu
zara beti lanean; Nafarroan, orain-
dik, bada horren kontrakorik. Zer-
gatik, zer egin da gaizki?
Nire ustez hutsune handiena izan
da boterea. Ez gara ohartu ezin ga-
rela gu izan gure bizitzaren ardu-
ra, gure lurraren ardura, gure he-
rriaren ardura hartzen ez badugu.
Jesuitekin ikasi nuen hori. Ikasi
nuen Elizaren gakoa ez dagoela hi-
rugarren munduan. Vatikanon
baizik. Han dago gakoa, han dago
desbideraketa edo konponketa, ez
bazterretan.

! M o t z e a n

Eusko Kultur Fundazioa.
Euskal kultura egituratzeko
bidea, abiapuntua.

Bertsolaritza.
Hizkuntzarekin jolasteko  eta
duen aberastasuna aprobe-
txatzeko bidea edo tresna,
edo jokoa.

Euskal Kantu Txapelketa.
Jaialdia nahiago dut, txapel-
keta baino. Jaialdia egin kan-
tuan.

Euskalerria Irratia.
Iruñerrian euskaldunon irra-
tia.

UEU.
Euskal unibertsitatea bidera-
tzeko eta gauzatzeko egitura.

Euskara.
Munduan dagoen hizkuntza
oso aberatsa, nortasuna ema-
ten duena.

Kultura.
Bizitza kultura da. Ez da ob-
jektua. Da jarduera.

Nafarroa.
Euskaldunon estatua da Na-
farroa.


