Indianismoa eta marxismoa
(Etnogarapenari egindako hurbilketa)
Antxon Mendizabal eta Sagra Lopez

A merikar lurraldeetan nazio indio berriak
azaleratzen an diren unean, marxismoaren
eta indianismoaren arteko gatazka ikusten
dugu; eta hori, boterearen ugazabek, indianismoa klase borrokatik eta herriko askatasunaren aldeko borrokatik dibortziatzeko
ahalegin eta esfortzu handiak egiten an diren
honetan, hain zuzen ere herri indioen usario
eta ohituretan amerikar identitateetatik jatorrizkoena hedatzen an deneko kontzientzia
zabaltzen an denean, alegia.
Hala ere, Amerikaren historia alineatuan,
laino grisen artean dagoena, bere aintzineko
iturrietan, bere historia ezkutuan, energiarik
dinamiko eta berrienak ikusten dituzten intelektual antinperialista zintzoak gero eta gehiago
dira. Solidaritatean eta ez norberekerian,
elkarrekikotasunean eta ez etekinean, ama
lurrarekiko errespetu ekologikoan, demokrazia gardenago batean eta armonia kosrnikoan
oinarriturik dagoen bizitza. Eta Amerika
sakoneko herri hauen altxor bitxiak dira , bereziki, botereak satanizatzen dituenak. Eduardo
Galeanok dioen bezala: «Izan gaitezkeena ez

jakiteko, izan ginena ukatzen eta ezkutazen
zaigu». (1)
Wan kar -i egindako elkarrizketa

Eta indioen pentsamendu politikoa garatzen ahaleginduko dena Ketxuanazionalitateko
Wankar (Ramiro Reinagaren izen indioa)
izango da: «Cure arteanez dira gizabanakoak,
ezta pertsona jakintsuak ere, herriak baizik,
pentsatu egiten duten herriak».
Wankarren ustez, (‹Indioak badaki etorkizunerako giltza bere iraganean dagoela. Horregatik, gure ira gana ezagutuz gure etorkizunerako bidea ezagutuko dugu. Baina hori
zapaltzaileak ere badaki eta gure historia
ezabatzen ahalegintzen da etorkizurterako
atearen bidea itxi nahian, gure iraganaren
ezagupidea galeraziz». (2) Honela, Wankarrek, Tawantinsuyuaren berrezarpenaz amesten du (faltsuki inkar inperioa deitu izan zaiona;
berak dioenez, « ezin bait da inkar inperiotzat
definitu ez abesti militarrik, ez gerra edo
ejertzito edo beste kontzeptu belikorik definitzeko hitzik ez duen zibilizazio bat»).(3)
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daz te
Zuri aren zibilizazioaren aurka, Wankarrek
zibilizazio indioaren maila guztietan ezartzen
du borroka:«Gure farmazia natura da,
lukroarekin loturarik ez daukana. Osaketa
bat ezin da ordaindu, ordainketa onartzen
bada osatzeko boterea galdu egiten baita.( ...)
Eta ezagutza ez dago monopolizaturik, pertsona guztien artean banaturik baizik. (...)
Gure artean ez dago ez diru,ez prostituzio, ez
ejerzito, ez zoro-etxe edo poliziarik». Men-

Proletargoaren klase borrokari
buruz dagoen erreflexioa
marxism oak oso ondo adierazten
badu ere, gizateriak bere
emantzipaziorako erabilitako beste
borroka moetei buruz egin ohi duen
erreftexioa oso ahula da

debaldeko demokrazia eta garapen-ereduaren
aurka, Wankarrek Ayllu-aren jabetza soziala,
botere errotatorioa eta armonia kosmikoa
ezartzen ditu; zuri aren elikadura-sistemaren
aurrean indioen elikadura-sistema, etab.
Wankarrek, antzinako marxista eta Boliviako esperientzian Che Gevararen laguna
izandakoa (horretan parte hartu zuelako 30
urteko gartzela zigorra ezarri zioten) ez du
uste indianismoa eta marxismoa bateratzea
posible denik. Berak dioenez: «Guatemalan
eta P erun dauden gerrila marxistek, indioak
bere askatasuna lortzeko bere identitateari
uko egin behar diola diote» Wankarren ustez,
aitzitik:<< Askatasuna indioen identitatean
dago» eta horregatik esaten du, «marxismoa,
ideologia kolonialista, europearra eta zuna
da». Eta bere esperientzia aberatsean oinarriturik zera baieztatzen du:<<Marxismoarekinez
dago elkarrizketarik, bakarrizketa baizik, elizarekin gertatzen den gauza bera da. Ikusten
denez, askatasuna lortzeko Kristo eta Marx
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gainditueginbehar dira». Wankarren aburuz,
V. medeurrenaren oroipenean, hilketak eta
zapalkuntzak ospatzeko, ezkerra eta eskuma
bat datoz. Eta horrela dio, argiro:«Indioak ez
du zerikusirik, ez ezkerrarekin, ez eskumarekin. Indioa bi hegalez hegan egiten duen txoria da». (4)
Marxismoa, Nekazalgoa eta Arazo Nazion ala

Wankarren esanen aurrean marxismo ofiziala nahastua, zalantzati eta ezintasunean
somatzen duelarik bere burua, kontra egiteko
historian zehar erabilitako biderik deitoragarrienakerabiltzenditu: disidentzia politikoaren
satanizazioa (Wankar CIAren kidea dela,
etab.). Ertaroko Elizak bezala (eta logika dogmatiko eta erlijioso berarekin) marxismo ofizialak Wankar desprestigiatzeko eta klase
zapalduek behar duten eztabaida politiko-filosofikoa ekiditeko irainera jotzen du. Hala
ere, dagoen logika materialista eta marxista,
borroka sozi al eta politikoen logika, zahar eta
berriaren artekoa, gatazkaren logika alegia,
marxisten euren aurka doa. Honela, esan dezakeguna zera da: proletargoaren klase borrokari buruz dagoen erreflexioa marxismoak
oso mido adierazten badu ere, gizateriak bere
emanzipaziorako erabilitako beste borroka
moetei buruz egin ohi duen erreflexioa oso
ahula da. Aurrerapen hau oztopatzeko zenbait
elementu tartekatuko dira: langileen mugimenduan sartzen diren intelektual burges
txikiak, klaseen aurreritziak (nekazalgoari
begira bereziki), gizarteko ideologia dominatzaileak (Estatu Nazioaren ideologia nazionalista bereziki) aurreritzi etiko eta arrazari
dagozkionak, (europearra ez den pentsamenduaren aurrean bereziki). Nekazalgoaren gatazkak, borroka nazionalak eta erreflexionatzeko dauden zailtasunak, besteak beste, oztopatu egiten dute materialismo historikoaren
garapena. Hon i bai, hutsune hauei esker, sektore
burgesak, teknokratak, kaletarrak, eurozentrikoak eta ekonomizistak, eskuratu egin dute
materialismo historikoaren zientzia, eta hori
nekazari, herri zapaldu, Hirugarren Munduko
komunitate, emakume, ekologista eta abarren
kalterako. Eta honela azaltzen dugu zergatik
erreprimitzen dituen marxismo ofizialak
hainbeste alditan gizarte berra plazaratzeko

Lurraldea berreskuratzea da helburu garrantzitsuenetarikoa. NoM bere burua garatzeko lurraren jabe izatea denok gogoan.
ahaleginak, inperialisten eta burgesiaren jarrerarekin bat eginez.

Latinamerikar marxismoa eta indianismoa
Amerikako herri indioen kontzientziazio
prozesuaren aurrean ( 26 eta 80 milioi pertsona
gutxi gorabehera estimazioen arabera) latinamerikako marxismoak, marxismo europearraren morroi dena, kultura europear baten
bamean garatua nahiz beste kontinente batean
izan, Amerikako estatu nazioen kultura europarrek herri indioekiko dituzten kontzeptu
arrazistak onartu egiten ditu. Modu honetara,
indioa, nekazari edo gizaki zapaldu modura
bakarrik azaltzen da. Testuinguru honetan
kokatuz, Victor Raul Haya de la Torre eta
Mariategui pentsalariek egindako hurbilketa
teorikoak direla eta, asko izan dira - marxismoa barne kontra azaldu direnak. Desbideraketa burges eta idealistatzat jo izan dute

marxista askotxok bi autoreon lana. Hala ere,
desbideraketa hauei buruzko hausnarketak
dira, prezeski, autore hauen ekarpenak. Honela, Mariateguiren ustetan, Peruko aurrerapena
itxurazkoa bakarrik izan zen, gehiengo indioaren aurrerapena berekin ez zekarren ustezko
aurrerapena. Nahiz eta ikuspegi ekonomizistaren morroi izan, defendatu egiten zuen lurraren erreibindikazioa, herri indioen erreibindikazio sakon moduan ikusiz. Nekazal
komunitateetarako, bereziki, lurraren sozializazioa berezko zuten faktore modura ikusten
zuen.
1927an, beste idazle peruar batek, Victor
Raul Haya de la Torre, indioen arazoa amerikarren arazoa zela esaten zuen, amerikarren
gehiengoa jatorriz indioa zelako. Berak dioenez, herri latinoamerikanoen programa ekonomiko-politikoak, nekazari eta langile indioek osatzen duten gehiengoan egon beharko
luke oinarriturik. Au tore biak bat datoz esatean
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Hemen eskubieen aldeko iharduera sendoa eraman beharko genuke aurrera nazioarte-mailan onar ditza ten.

Peruko berregituraketaren oinarriak, ekonomia inkaiko hartatik zutik dirauten oinarrietan
hasi beharko liratekeela eraikitzen (teknologia modemoa erantsiz). Haya de la Torre
idazleak, komunitate indioen funtzio historikoa defendatzen zuen, latinoamerikako historia ofiziala berrikusi beharra planteatuz.
Guzti hauek esanda zenbaterainokoak izan
diren marxismoak komunitate hauetan sartzeko izan dituen zailtasunak ikusi ahal da.
Gogora dezagun Che Guevararen Boliviako
esperientzian korronte ekonomizistek izan
zuten eragin handia (Wankarrek gogoratzen
du porrota handia izan zela eta galdu bazuten
ez zela ejerzitoaren lanagatik izan, inguruneari egokitzen jakin ez zutelako baizik).

nista eta kalteturiko komunitateen artean.
Gogora dezagun 1985ean Tomas Borgek egin
zuen autokritika. Horrela esaten zuen: «Etsaiak
miskitoei hitz egiteko irratia jarri zien eta
miskitoen hizkuntza erabiltzen zuten; horrela,
miskitoen hizkuntzaren bitartez, sandir)isten
aurka izugarrizko irainak botatzen zituzten
(sandinistak euren lurra lap urtzeko, erlijioa
kentzeko edo hizkuntza desagertarazteko etorri zirela esanez) eta ikusi zenez, miskitoek
miskitoeraz hitz egiten zietenei sinistu zieten
eta ez gun, espainieraz hitz egiten genuenoi,
euren hizkuntza ulertzen ez genuenoi, curen
erreakzioak eta ohiturak ezagutzen ez genituenoi. Haiek gizaki arrotz bezala ikusten
gintuzten».(5)

Era berean. sandinistek kostalde atlantikoan izan zuten porrota izan behar dugu
gogoan. Nikaraguan ere, herri miskitoetan
sandinistek miseria eta azpigarapenaren arazoa baino ez zuten ikusten, berauen identitate
difereraziatua onartu gabe. Horrela, arazoak
konpontzeko plantemendu mili tarrak diseinatzeak ami ldegi sakona sortarazi zuen sandi-

Hon i bai, gogoetagai izan behar duguna
honako hau da: Nola uler liteke ezkerrak
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Nikaraguan boterea hartzerakoan miskitoekin
era horretako politika jartzea martxan, hain
zuzen ere desberdintasunik ez daukana historikoki españolek egindakoarekin. Esan beharra dago komunitate indioen aurka marxismo ofizialak eta eurozentrikoak aplikatu dituen
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jarrerak tau oinarri nagusi dituela:

1. - Ekonomizismoa, indioa nekazari edo
klase baten partaide bezala baino ez duelako
ikusi, berezko identitate kulturala ukatuz.
2.-Etsai amankomunaren aurrean klase
bateratzearen aldarrikapena, komunitate
indioek emanzipaziorako behar dituzten
proiektu berezi eta propioak ukatzen dituela.

hondakinen gainean, kolonizatzaileak, lehen
lanerako basapiztia zen kolonizatu hori, esklabu mentala bihurtuko du. Indioaren kontzientzia eta oroimen historikoa ere apurtu
egin behar da, modu horretara ugazabaren
ispiluan bakarrik ikusi ahal dezan bere burua.
Gai honen inguruan, bere herriaren historia
gogoratuz, Wankarrek zera dio: «Bolivian
irakasten den historia ofizialak, frogaturik

3. - Estatu Nazioaren mantenimendua,

Nikaraguan ere, herri miskitoetan
sandinistek miseria eta
azpigarapenaren arazoa baino ez
zuten ikusten, berauen identitate
diferentziatua onartu gabe

espazio honen barruan komunitate indioei
ematen dizkieten konpetentziak baldintza
desfaboragarrietan oinarritzen direlako.

4. - Paternalismoa, izan ere ezkerra era
mesianikoan (bere iraultza-kontzeptzioa balio
duen bakarra delakoan) ahalegintzen delako
komunitate indioak emanzipatzen, indioek
eurek izan behar dutela emantzipazio horren
abiaburu ahaztuta.
Identitatea eta bortxaketa koloniala
Komunitate indioen iraultza-prozesuak
duen berezko izaera atzeratzen an den bitartean, ordea, jasan egin behar dute egunero
boterearen biolentzia bortitza, biolentzia honen bidez saiatzen baita boterea indioen
identitatea deserrotzen eta duseztatzen. Frank
Fannon-ekin bat eginez, gogora dezagun kolonizatuaren gizatasuna nahitaez ukatua eta
debaluatua izan behar dela prozesu kolonialinperialamantendu ahal dadin. Modu honetan,
berezko izaerarena izan behar da emanzipaziorako proiektuaren oinarrizko osagaia; gutxietsitako gizatasun hori berreskuratzeko
ahaleginaren zutabe. Herri amerikarren identitatearen ukapena dela medio, kolonizatzaileak «indio» edo oindigena» bihurtzen ditu
gizaki direnak (hau da, erdi gizaki eta erdi
basapizti) eta era guztietako zentzu txarreko
izen peioratiboak ematen dizkie.

Giza identitatea deuseztatzeko asmotan
jarraitzen den prozesua guztiz biolentua denez,
terrorearen bitartez gauzatzen da. Indarkeriaren helburua, kolonizatua alienazio egoeran
mantentzea da, alienazio hori egoera «normala» eta onaturala» bihur dakien lortuz.
Honela, kolonizatuaren berezko nortasunaren

dauden zenbait gertaera ukatzeraino insten
da. Zuriak boterean mantentzeko egiten den
historia da; zuriaren historia horrek kolonialismoaren aurka indioek erakutsi duten borroka iraunkorraren existentziaberaezkutatu
egiten du. Honda, Tupac Atnaru eta Tupac
Katari (latinoamerikan inoiz ezagutu diren
gudalosterik handienak gidatu zituztenak)
bandidoak izan go dira,besterik gabe. Bolivia
hitza bera ere gezur batean oinarritzen da.
Bolivar, Sukre, San Martin eta abar, ez ziren
latinoamerikako (Indioamerikako, hobeto
esanda) egiazko askatzaileak. I ndependentzia
etorri baino 15 urte lehenagotik erreinuordetzak jadanik deuseztaturik zeuden, 1780 eta
1781 ean Tupac Amaru-k gidatutako iraultza
indioak eragindakoagatik inoiz ezin bait zuten bururik jaso». (6) Beraz, klase nagusiak
ezartzen dituen mito, kontzeptu eta ideiek,
kolonizatuaren etorkizuna ezezik bere iragana ere baldintzatzen dute, indioak ezagutu ez
dezan bere burua historian saiatzen baitira.
.

Hon i bai, identitaterik gabeko herri bat
erraldoi itsu bat da, bera lotzeko erabiltzen
diren kateak apurtzeko gauza ez dena. Bere
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identitatea berreskuratzen ahalegintzea, aitzitik, identitate horni proiektu bat ematea, bere
erresistentziarako ahalmenean sakontzea da
eta bere burujabetasunerako borondatea garatzea.

ten dituen zibilizazio alternatibo bat dela, lurralde muga berriak, era sozial berriak eta
prozesu kultural berriak birmoldatuz (egun
Guatemalan, Mexikon, Bolivian eta Perun
ikusten duguna).
Konklusio gisa

Identitatea eta Estatu Nazioa

Amerikako Herrienzapalkuntza-prozesuak
jarraitu egiten du Estatu-Nazioaren ezarpenaz.

Identitaterik gabeko herri bat
erraldoi itsu bat da, bera lotzeko
erabiltzen diren kateak apurtzeko
gauza ez dena

Frantziako Iraultzan oinarriturik zegoen
Nazio berriaren ereduak, Espainiar inperioak
zituen lau erreinuordeak, burgesia kreoloak
dominaturik dauden 17 nazio ezberdin bihurtzen ditu. Burgesia hauek euren proiektuaren
garapenerako honako baliabideok aktibatzen
dituzte: gaztelaniera, erlijio katolikoa, esplotazio soziala eta komunitate indioen gizatasunaren eta eskubideen ukapena (7). Honela,
nazio berri hauek, bertako komunitateen aurka, eta erabateko desagerpena lortu nahian
gerra militar eta kulturalak gauzatuko dituzte
(Argentinan Patagon-eko sarraskia, Txileko
Maputxeen hilketa eta Mexikoko Yakiekin
egindako triskantza, eta Guatemalako Maien
aurka, Chihuahua indioen aurka, Salvadorreko Pil-pilen aurka, eta Kolonbia, Venezuela,
Ekuador eta Brasileko indio ehiztarien aurka.
Zapalduta, gutxietsiak eta akulturizatuta,
egungo estatu-nazioen barruan (8) herri indioek gaur egun duten arazorik garrantzitsuena,
euren biziraupen fisikoa eta kulturala ziurtatzearena da. Edozein modutan, herri hauen
proiektu bateratzaileak eta nazionalak atzeraezinekoak dira. Eta honako han ikusten
dugu:indioen programa politiko-sozialak nazio-estatuen historia eta lurraldea apurtu egi-

64

Artikuluan egindako azterketatik ondorio
batzuk azpimarkatu nahi ditugu:
1.-Herri zapalduek berreskuratu egin beharko lukete materialismo historikoaren teoria: eta, halaber, herri zapalduen iraultzaileek
materialismo historikoaren agente teorizatzaile izan beharko lukete.
Honela, klase sozialen borrokak, nazio askapenerako borrokak, emakumeen emantzipaziorako borrokak, gatazka ekologikoak,...
aberastu egin beharko lukete marxismoa berriro ere. Eta berriztaturik dagoen teoria hori,
zapalduen mesederako gauzatu beharko lirateke, borroka sozial berrientzako berriro ere
ezinbesteko bihurturik. Gun i dagokigunez,
marxismo berriztatu horrek, herri zapalduen
ikuspegi, esperientzia eta ezagutzan oinarriturik egon beharko luke.
2.- Herrien eskubideen aldeko iharduera
sendoa eta amore ez ematekoa eraman beharko genuke aurrera, nazioarte-mailan onar ditzaten.
3.-Estatu-nazioaren markoa gainditu egin
beharko genuke herriko eskubideei, eta bereziki, autodeterminazioaren eskubideari
(maila kultural, politiko eta sozialean) lehentasuna emanez.
4.-«Garapena» lortu behar dugu, eta, bereziki, diferentziatuak diren komunitateen berezko gaitasun autonomoa garatzen duen kultur eredua bultzatu behar dugu.
Era honetara, edozein herri edo talde etnikori onartu egin behar zaio eskubidea bere
zibilizazio prozesua, lurraldea, eraikuntza politiko-juridikoa eta proiektu kultural propioa
gauzatu ahal dezan.
5.-Amerikako herri hauentzako, berreskuratu beharreko batzuren zerrendaketa egingo
dugu:
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Tawantmsuyu mapa, mogimendu indianistak erreibindikatzen dituen nazio indioen banaketa dakarrena.

Hitza berreskuratu, hizkuntza bateratu,
alfabetua garatu eta ahozko eta idatzizko literatura garatzeko baldintzak jarri.

Oharrak

-

1.- Galeano Eduardo. «El tigre azul y nuestra tierra prometida»

- Oroimen historikoa (memoria) berreskuratu, hau da, herri honen iragan historikoa
ezagutu.

2.-Wankar, Ketxuar indioarekin elkarrizketa. Integral. "Minorías étnicas". 1990.
3.-Idem.

- Ezagutza berreskuratu, hezkuntza-sistema propio baten bidez, herri hauek naturarekiko, bestearekiko, produkzio tresnekiko edo
Ian moduekiko dauzkaten harreman eta jakintza bereziak planteatuz.

5.-Harnecker Marta. «Estudiantes, cristianos e indígenas en la Revolución» 163. or.

Lurraldea berreskuratu, hau da, lurralde
baten baitan eduki behar duten soberania gauzatuz eta hangoa defenditzeko ahalmena garatuz.

7.-Prozesu hau dela eta, Wankarrek zera
dio: oEspainiako kolonizatzaileen lekua bate
nahi zuten latifundista eta mehatzen ugazabek, erabili egin zuten Bolivar euren interesetarako.

- Identitate kulturala berreskuratu, esparru
sozial propioa gauzatu ahala, proiektu kultural, sozial eta politikoa garatzeko ahalmena
berreskuratuz.

8.-Herri indioentzat Nazio-Estatu kontzeptualc zera esan nahi du: Indioa ez den nazio
baten barnean minorizaturik eta kolonizaturik
egotea.

4.-Idem.

6.- Cit. op. (20.
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