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«Espektatiba faltsuek
desorientatuak bizi gara»  

Jonan Fernandez

“Egunero berregiten den filma dugu
bizitza” esaldia azpimarratu dugu
zure liburuan, besteak beste. 
Baketik-en ari garenok, pertsona
bere baitatik aldendu daitekeela
diogu, bere baitatik urrundu eta
bere burua analizatu dezakeela.
Hau da, pertsonak bere izaera espe-
rimentatzen ahal du eta bizitza film

bat bailitzan ikus. Nik goiz honetan
egin dudana ikus eta aztertu deza-
ket, ongi edo gaizki egin dudan, eta
ea hobetu dezakedan, alegia. Gaita-
sun hori gizakion izari eta ezauga-
rria da. Areago, gaitasun horrek
aukera ematen digu bizitzaren
gidoilari ere izateko. Bizitzaren
hurrengo kapitulua berbideratu

dezakegu. Neurri batean gure bizi-
tzaren zuzendari izan gaitezke.

Pertsona izaten hezi baino lehenago
bi liburu idatzi zenituen. Zer dira libu-
ruok Baketik-en ibilbidean?
Lehenak (Ser humano en los conflictos)
gatazkei etikoki aurre egiteko
modua aztertzen du. Gatazken era-

Tolosa, 1962. Elkarri-ko koordinatzailea izan zen hamalau urtez. Baketik zentroko zuzendaria
da 2006ko urriaren 14tik. Pertsona izaten hezi (8 ikaskuntza) liburuaren egilea da. 

Liburuaren arrastoan iritsi gara Arantzazuraino.
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bakitasunetan ezarri den logikare-
kin kontrastatzen du, ez du bat egi-
ten gatazkei aurre egiteko erabili
ohi den metodologiarekin. Gure
ustez, ez dago gatazka ongi kon-
pontzerik, pertsona norberak ez
badu bere buruarekin daukan gataz-
karen egiazkotasuna planteatzen.
Hau da, besteekiko daukan gatazka
bere buruarekiko daukan gatazka
ere badela onartu behar du. Arazo-
ak argipen etiko bat eskatzen du:
“Zertan ez dut nik egia osoa edota
zertan du besteak arrazoi?”. 

Nondik hasten da elkarbizitzaren ara-
zoak konpontzen, ordea?    
Galdera horretatik sortu zen Vivir y
convivir mejor liburua. Oinarrizko lau
ikaskuntza eskaintzen dituena.
Horiei beste lau gehitu dizkiegu Per-
tsona izaten hez i liburuan. Zortzi
ikaskuntzak, bizitzan hobeto koka-
tzeko eta bizikidetza hobeto lantze-
ko zuzenduta daude. 

Liburuan zazpi ikaskuntza lantzen
dira funtsezko batera iristeko: maita-
sunaren ikaskuntzara.  

Baketik-en bizitzarako funtsezkoa
argitzeko giza esperientziaren ikas-
kuntzetan oinarritzen gara. Ikas-
kuntza horiek zortzi esperientzia
dira –lau, hiru eta atal batean anto-
latuak–. Esperientziok halere, pro-
zesua lantzen hasi orduko pertso-
non baitan daude. Alegia, ez da
deus berririk ikasi behar, pertsona
bakoitzarengan dagoen esperientzia
argitu behar dugu. Hori da gakoa.

Esan nahi baita...
Gizakiok, izan euskaldun, txinatar
edo austriar, guztiok esperientzia
mugatua daukagula. Pertsona
mugatuak gara, esker onaren muga
daramagu, kontzientziari entzuteko
edo giza duintasunaren esanahiaren
mugarekin bizi gara. Esperientzia
horiek guztiak gure baitan dauzka-
gu, heziketarako ahalmen handiko-
ak dira eta horiek argitu behar digu-
te bizitzaren oinarria.    

Espiritualtasunak lekua dauka libu-
ruan. Espiritualtasunak ez du nahi-
taez erlijiotasuna esan nahi, halere.  
Batetik: Baketik-en dugun helburue-
tako bat ulergarriak izatea da. Aran-
tzazun gaude, erlijioaren nortasun
gunea, baina gure nortasunaren
ezaugarria sinestunei nola sinesga-
beei begira aritzea da. Bigarrenik:
nahasmendu larria dago erlijioaren
eta espiritualtasunaren artean, eta
ondorioz, gizartearen parte oso
inportante batek espiritualtasuna
alboratu du, uste du espiritualtasu-
nak ez duela ezer ikustekorik bizitza-
rekin. Guk, aldiz, espiritualtasuna
gizakion berezko izaria eta ezauga-
rria dela diogu. Besterik da fede erli-
jiosoa, espiritualtasunean bermatuta,
harago doana. Gizakiak izari espiri-
tuala gutxietsi du eta hori dramati-
koa da. Alabaina, izari espirituala

”Espiritualtasuna gizakion berezko
izaria eta ezaugarria da. Besterik da
fede erlijiosoa, espiritualtasunean
bermatuta, harago doana”.

Juan Garmendia Larrañaga tolo-
sarrak ARGIAn esana: “Asko balio
du, meritu handiko gizona, bere
burua berak egindakoa, Jonan
Fernandez Erdozia da hori”.
Eskertzen dizkiot hitz horiek Juani-
tori; bihotza ukitu dit. Ez naiz meri-
tu handiko pertsona, baina polita
da esan duena. Txikitatik ezagu-
tzen dut. Nire aitona-amonak,
erdoziatarrak, Etxarri Aranatzetik
etorri ziren Tolosara; Juanitoren
familiaren etxeko ganbaran bizi
izan ziren alokairuan. Gure familia-
ren jatorria oso umila da. 

Bere burua berak egindakoa...
Ez dut unibertsitateko ikasketarik.
Bizitzak eta neure intuizioak bultza-
tu ninduen beste bideetan erantzu-
nen bila joatera. Hamasei urterekin

atera nintzen mundura, motxila
harturik. Autodidakta naiz, neronek
osatu dut nire burua. 

Baketik zentroan gaude. Galdetu
al diozu zure buruari nola iritsi
zaren Arantzazuraino?  
Bai, hainbat aldiz, eta segitzen diot
galdetzen. Lau urte daramatzat
hemen. Duela bost urte ez zitzai-
dan burutik pasatzen inolaz ere,
egun proiektu honetan izango nin-
tzela. Halere, bizitzan ibilitako bide
guztia leku honetara iristeko ikas-
kuntza izan dela sentsazioa dut. 

Espiritualtasuna bizi duzun sei-
nale.
Bai. Nire burua espiritualtasunera
zabaltzea faktore funtsezkoa izan
da.

Bere burua berak egindakoa

“Nahasmendu larria 
dago erlijioaren eta 
espiritualtasunaren

artean”
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berreskuratzeak lotura zuzena
dauka pertsonok dauzkagun
erronkekin. Liburuaren ikaskun-
tzak  gizakion izari espiritualare-
kin lotuak daude, ez dute zertan
erlijioarekin lotuak izan behar.  

Erlijioaren garaia iragan al da?  
Ez dut uste. Krisi larrien garaia
bizi dugu: hala ekonomikoa nola
ingurumenarena, baita krisi exis-
tentziala, psikologikoa edota
pertsonala ere. Ondorioz, gizar-
teak “bilaketa” lantzen du. Bila-
ketarako bide anitzak, daude eta
horietako bat bide erlijiosoa da.
Besterik da erlijioek gizartea
bilatzen ari den beharrizanei argi
eta garbi erantzuten ote dioten.

Nola bizi duzu zuk erlijioa?    
Nik hamasei urterekin erabat
moztu nuen mundu erlijioso eta
kristauarekin, ergelkeria irudi-
tzen zitzaidalako. Gure belaunal-
diari erlijioa modu puerilean edo
funsgabean azaldu ziguten. Oso
zaila zen hari atxikia bizitzea.
Gerora, pueriltasun horren oroi-
pena barnean geratzen zaizu.
Ordea, baten batek erlijioa modu
berrituan azaltzeko zortea badu-
zu, heldutasunez, bada erlijioa
bestera ikusten duzu. Nik kristau
fedea berriz ere jasotzeko zorte
izan dut, berau heldutasunez
jasotzeko pertsonekin topo egin
dudalako. Horrek erlijioa beste
modu batez bizitzen lagundu dit.
Arantzazun eta Baketik-en ari-
tzeak laguntzen du horretan.

“Nire aiton-amonak, eskolara
joan gabeak, haiek heziak izan
ziren, giza-formazio sendoa
zuten. Nola lortu ote zuten? Zer
egingo zuten haiek gure artean?”
idatzi du Xabier Etxaniz Erlek
ARGIAn. Zer iradokitzen dizu?
Gure aitona-amonengandiko
gaur egunera aldaketa handiena
giza ikaskuntza esentzialen

“Maitasuna bizitzarako
inportanteena da

existentziaren
angustia gainditzen
laguntzen duelako”
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inguruan izan da. Gure munduan
zenbatezinezko espektatibak daude
bizitza, elkarbizitza eta zoriontasu-
nari buruz. Espektatiba hauek era-
bat desorientatuta gauzkate. Espek-
tatiba gezurrezko hauek ez ziren
existitzen gure aitona-amonen
garaian, bazeuden gauza hobeagoak
eta txarragoak, baina onen artean
ez zeuden bizitzari buruzko egungo
espektatiba faltsuak.

Egun, hitzek esanahi bikoitza dute
askotan. Konpromiso hitza, adibidez. 
Hitzen zentzua ongi bereizteko eta
argitzeko bi galdera daude: Non-
dik? Eta zertarako? Zuk konpromi-
so hitza hartu duzu. Pertsona bat,
kausa politiko edo humano baten
aldeko militante sutsua da: “Zein
pertsona emankorra!” diogu. Ziur?
Zergatik? Zer lortu nahi du horre-
kin? Beste pertsonak laguntzea edo
bere burua ongi sentitzea bilatzen
du? Alegia, besteen aldeko konpro-

misoa onbera sentitzeko bada, ez da
konpromiso emankorra eta interes-
gabea. Besterik da dohaintasunetik
aritzea, hori da gakoa. Eta zertara-
ko?: Beste pertsona autonomoagoa
edo dependenteagoa izateko dihar-
duzu? Hirugarren munduko koope-
razioaren adibidea dugu: zertarako
laguntzen ditugu? Independenteak
edo dependenteagoak izan daite-
zen? Nondik eta zertarako ondo
jakiteak konpromisoa argitu behar
du, apala izatea eskatzen du. 

“Egia bilatzen duenak hautsa baino
apalagoa izan behar du” esaten zuen
Gandhik.
Izan ere, abiapuntua ez zarela egia-
ren jabe onartzea baita. Umiltasu-
naren definizioa zoragarria da:
“Umiltasuna norberaren mugen
ezagutza eta onarpena da”. Horren
jakitun jardutea apal eta umila izatea
da. Egiaren bila joateko berebiziko
premisa da umiltasuna.  

Badago halere, egia bat lurtarra:
zientziaren egia. Bestea, berriz, erli-
jiosoa da: fedea behar duen egiak. 
Horren erantzuna paradoxikoa da.
Ez dago definitibotzat azaldu daite-
keen egia. Bizitzan ordea, egia baten
alde aukeratu behar duzu, zure egia-
ren bilaketaren alde egin behar
duzu. Erlijioa edo fedea bizitzeko
moduak paradoxa hau onartzeare-
kin lotura handia dauka. Horra
baiezpena. Ez dago egia definitibo
bati buruzko ziurtasunik, baina, nik
sinetsi behar dut nire bidearen
egiazkotasunean urratsak ematen
segi ahal izateko. Areago, jainkoa-
rengan sinesten ez duenak ere egia
baten aldeko aukera egiten du. 

Liburuaren lehen zazpi atalek maita-
suna dute helburu. Maitatzea baina,
zentzu espiritualean, ez dago modan. 
Alabaina maitasunak ez du zentzu
espiritualik, maitasuna espirituala
da. Espirituala da edo ez da. Ez da
materiala, dimentsio espirituala du,
ez da beste ezaugarriak bezala. Mai-
tasuna inportanteena da bizitzan,
baina ez da esaten zergatik. Eta
komeni da esatea. Gure tesia hauxe
da: maitasuna bizitzarako inportan-
teena da existentziaren angustia
gainditzen laguntzen duelako. Hil-
tzearen angustia, amaieraren angus-
tia eta gure bidea iragankorra dela
adierazten digulako. Maitasunaren
esperientziak eta konfiantzak gain-
ditzen dute existentziaren angustia.
Maitasuna gakoa da bizkarrean
daramagun existentziaren eta herio-
tzaren beldurra deskubritzeko. n

Pertsona izaten hezi liburuari
buruzko gogoeta gehiago.

“Kontzientziari entzuteko edo giza duintasunaren esanahiaren mugarekin bizi gara”.


