NAZIO-ARTEKO UNEA

P A P E R I K E Z A
Une gogorrak ari diran pasatzen Polonia'ko pentsalari ta idazleak. Gobernuak, totalitario ideietako dan gobernuak, izugarrizko
bildurra diepentsalari t a idazle oien iritzi ta esanei t a orregatik
alegiñak egiten ditu ixildu erazitzeko. Baiñan gogorregia litzake
besterik gabe pentsalari t a idazle oiei ixillik egoteko esatea ta
orregatik zuzen zuzen kontra egin bearrean saietsetik egiten die
kontra. Esate baterako, Polonia'ko ekonomia, zearo planifikatutako ekonomi bat da t a estaduak erabakitzen du urtean bar r u a n zenbat paper sortu bear d a n estaduaren barruan eta paper ori nola banatu bear dan. Ori dala ta idazle oiei esan die
Polonia'k papera esportatu egin bear duala eta oraingoz euren
liburu ta aldizkarientzat ez dala paperik izango. Bereala zensura
zorroztu egin du polonia'ko gobernu komunista edo totalitarioak.
Ori dala ta 34 idazle ospatsuek idatzi diote Gomulka jaunari askatasuna bere iritzientzat eskatuaz. Esaten dutenez idazle oiek
"erriaren iritzia, kritika egiteko eskubidea, eztabaidatzeko askatasuna eta gauzak diran bezela jakiteko askatasuna aurrerapenerako bear bearrezkoak dira".
Askotan pentsatu izan det zergatik ote diran askatasun gutxieneko konstituzioak azalez osatuenak eta obenak. Ta erantzun a ailla ez dala uste det. Estadu totalitario guztietako agintariak, gezurra esateko askatasun oso-osoa daukate ta. Gezurrik
aundiena esanda ere ez diote kontra iñork egingo. Ta gaiñera
guru egunean jendea engañatzen oso erreza dalako estadu batentzat bere eskuetan baldin badauzka tresna guztiak. Ori dala ta
zertarako sartu giltzapean estaduak bezela pentsatzen ez duten
guztiak? Askotaz ere obea d a oiek libre uztea baiñan bere iritziak
ez ezagutzeko modua egitea. Paperik gabe zer balio du idazle b a ten iritziak eta pentsamentuak? Kultura batek, iltzeko zorian dagon kultura batek, egiñ lezazke alegin guztiak bizitzen jarraitzeko baiñan eskolak, egunerokoak, irratiak, telebestak kultura orren
kontrako estaduak dauzkan bitartean alperrik izango da noizean
beiñ kultura orri dagokionez liburuen batzuek argitaratzea, ori
iltzen dagonari morphina piska bat ematea bezela da. Baiña orrela estaduak nai duana lortzen du, jendea engañatzea. Liburu
batzu oiek ikusita jendeak kultura orrek askatasun osoa daukala uste du t a pbariseo tankeran gauz asko esan lezazkete agintari totalitario oiek.
Iñoiz Sokrates'i nion seiñale t x a r r a zaia estadu batek lege
idatzi geiegi izatea. T a a zer arrazoia zuan, legea idatzia bakarrik baldin bada illa bezela d a t a legeak biziak izan bear dute.
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