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Aurkezpena
AED-ren "Kultur-iharduerak" Azpitaldea

Z

ortzi bat hilabete izango dira honez
gero ideia burutik pasa genuenetik:
Zergatik ez dugu ahalegin bat egiten
Txepetxen "Un futuro para nuestro
pasado" liburuaren mezua orain artean
emana dagoen baino modu ulerterrezagoan kaleratzeko?
Lan bikain honi -bide onetik abiatuko bagara- egiten an zaiona baino arreta
gehiago egin beharko diogula uste
dugulako, ahalegin bat egin nahi izan
dugu Apirilean 3 egunez egin genituen

aurkezpen saioetan esandakoak papereratzeko eta bideoz emateko: Eskuartean
duzu aldizkaria eta eskuragai, nahi izanez gero, beste hiru bideo zinta, aurkezpen saioek eman zutenaren lekuko.
Txepetxek berak egindako sarreraren atzetik, aurkezpen saioetan hizlari
izan genituen lagunen lanak irakurri ahal
dituzu.
Zer pentsa eta zer komenta eman
diezazutela!

_

3

‘-\

Hala ba zen ere lehen.
areago da orain hemen,

euskararen iraupena
"zenbat"en eskuetan bainoago
"nolalco" euskaldunengan dago.
J. A. Artze
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A

Sarrera
Txepetx

vp este egunean ene alaba (zazpi une-

D

koa) hurbildu zitzaidan esanez:
"aitta, nik nahiago nuke hil bizi baino,
bizitza hau oso zaila baita". Nere alaba
pertsona guztiz normala da. Normalegia,
esango nuke. Hiru urtez eskola arrunt
normala gozatu zuen Londresen (laguntzari konpetentziari baino garrantzi
haundiagoa ematen dion aparteko eskola
horietako bat, hain zuzen ere). Bere
inguru -familiarrean patologiarik egon
badago, baina normaltasunaren barnean
kokaturik daudela uste dut. Bestaldetik,
gehienetan, nere alaba neska alai eta
zoriontsua da, sakonetik jaiotzen zaion
egiazko alaitasun hori kutsatzen digularik. Agian horrexegatik, bera erne eta
sendo dagoelako, bere ingurune sozialaren anormalitateak (telebistatik, eskolatik, kaletik eta abarretik ailegatzen
zaizkionak) biziki somatu ditu. Eta zazpi
urtez konturatu da besteok goiz ala
beranduago konturatzen garen horretaz

ere: "kanpoko munduak ematen dizkigun baloreek ez dutela zer ikusirik gure
barnetik bilatzen dugunarekin".
Bizitza zail bihurtu zaigu edo bihurtu
dugu, berez oso erraza izanik. Dirudienez, norbaitek nekea baliogarri dela esan
digu; maitasuna, alferra; indartsuen
bortxaketa eta inposaketa ezinbestekoa
eta desiragarri (selekzio naturalaren
fruitua eta ikurra omen) eta gure bihotzak gorde dituen nahi eta ametsik onenak espejismo hutsak, oro susmagarri..
Gainera bestelakorik esaten digutenenan ere, horiexek dira, ordea, beren
ekintzekin estatuek egunero hedatzen
dituzten printzipio eta kontsignak.
Prozesu honen izena "inbertsioa" da.
Eta inbertsioa da aurrean dugun munduaren hizkuntz unibertsal bakarra.
Inbertsiotik ateratzeko, errealitatean
sartzeko gure hizkuntz propio eta pertsonala geureganatu behar dugu. Geure
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I. M. Stmehéz Carrión. "Txepetx"

hitzak bilatu, garbitu, erabili eta zabaldu. Gure soinua kantatu eta gure dantza
dantzatu besteen dantza eta soinuetarako onarpena eta erakarpena zabalduz
batera, bakoitza melodia unibertsal baten nota parekide bezain ederra dela
konturatuz.
Empedokles-ek zioenez, mundu
honetan diharduten bi indarrak "filia"
eta "neikos" dira, hots, laguntasuna eta
etsaikeria. Eta euskaraz are hobekiago
adierazteko, "aldetasuna" eta "kontrakeria"ren indarrak. Batak elkartu
egiten gaitu; besteak banatu. Lehenak
animatu egiten gaitu ( "anima" edo anima ematen digu); bigarrenak, berriz,
desanimatu (arima ebasten digu). Batak
entusiasmoz berotzen gaitu (eta entusiasmo hitzak "Zeus-engan" edo "Jainkoarengan" egotea adierazten du); besteak hustu eta hoztu: eguneroko heriotza ematen digu.
Horregatik, dauden mintzabideak bi
dira, eta besterik ez: biziarena eta herioarena.
Heriotzaren mintzabidea ongi dakigu, botere guztiek irakatsi bait digute.
Jaio ginenetik ikusi eta ikasi dugu behin
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eta berriz maitatzen genuena hiltzear
zegoela: Euskara eta izadia, askatasuna
eta justizia, elkarrenganako afektibitate
sakona, lan sortzaile baten aukera...
Boterearen errealitate bakarra erasoa
dela dirudi. Eta badirudi bere "tanatofilia" (Heriozaletasuna) elikatzeko gure
"biofilia" (Bizizaletasuna)ren etengabeko sakrifizio errituala eskatzen digula. Hala ere, asegaitza da haren gosea,
biktima baten heriotzak hurrengoaren
irrika sor erazten bait dio. Herenegun,
indiarrak eta beltzak izan ziren. Atzo,
baleak eta basoak. Gaurko biktima lur
osoa da.
Baina gu ez gara mundu honetara
etorri bizigabeko mamu honen elikagai
bihurtzeko. Gu bizitzaren lekuko izateko gaude hemen, egiaren bidea ibiltzeko. Eta horretarako bizitzaren mintzabidea behar dugu ikasi eta erakutsi, egin
eta eragin.
Heriotzaren bidean galtzen da gizakia. Bizitzaren bidetik goratzen dira,
berriz, pertsonak, jainkotuz, hots, Jainkoaren (Biziaren) parte bihurtuz.
Testamentu Zahairean esaten omen
du Jainkoak "Ni, naizena naiz". Beraz,
gu bere irudi eta antzaren arabera eginak, Jainkoaren parte gara, benetan
garena garenean. Eta zer gara gu? Betidanik izan da hori galderarik inportanteena, mundua mundu denetik berekin
eraman duena gizakiak, eta here baitan
erantzuna eman behar diona bakoitzak.
Baina norberak bere erantzun propioa
aurkitu behar badu, berorrengan besteak ere bizi dira; nik identitate sozial
gainjarri batzuk ditut (familiarra, lokala, profesionala, nazionala eta abar): eta
identitate sozial guztien elementu integratzailea hizkuntza dugu. Horregatik
euskaldun bezala "ni" Euskara dudana
naiz, hots, Euskararen bizitza bultzatzen duena, Euskararen egia ahozkatzen
duena, Euskaratik bizitzaren bidea ibiltzen duen hon. Euskalduna naizelakoz,
Euskara da nire esku hartzeko era. Nire
modua eta era bizitzaren alde egiteko.

Zeren eta Euskara eta Bizitza arrisku
berean sarturik daude gure herri honetan. Eta Euskara hiltzen duena bizitza
osoa erailtzen an dena da.
Hortaz ez da gurea boterearen (kontrakeriaren) bidea. Ez gara inoiz botere-hizkuntza izan. Ez dugu orain bihurtu behar. Baina gu gara hizkuntzaren
boterea edo ahalmena, bizitzaren lekuko izateko bizitzatik datorren Logos-en
ahalmena, zera: bizitzaren egia, edertasuna eta iraupena adierazi eta zabaltzen
duena. Bestelako edozein jokabide ez
da gure egiazko gaitasun eta errealitate
kosmikoaren usurpazio maltzur bat
baizik. Arazoa ez da guk (edozein taldetakoak) boterea hartzea: horrek bertze kontrakeriaren etengabeko dinamika martxan jarriko bait luke. Arazoa da
herri honetako hiztun euskaldunak
"hizkuntzatu", hizkuntzaren aide konpaktatu, euskaratu, Euskararen eta bizitzaren aide egitera bultzatzea, euskaldun osoak direnak direna izan daitezela
eta zabal dezatela. Hasieran lehena
zenak ("hitza") azkenean ere lehena
izan behar baitu.
Jakin badakit nik hortik abiatzea ez
dela erraza. Oztopoak dira, aitzitik,
ugari. Baina ez gaude bakarrik: alaitasunak, adiskidantzak, ilusioak, zintzotasunak eta osotasunak egiten digute
lagun. Bizitzak merezi du gure kemena, guk bizitzaren emaitza merezi dugun heinean. Azken finean, gauden
mundua ikusirik, kontra ditugun oztopoez konturaturik, gure ahaleginak dira,
berez, gárai honetan bizitza osoari eraiki diezaiokegun monumenturik handiena. Ez dakigu guk bukatuko dugun
ala ez. Baina badakigu lur honetan
bizitzak jarraitzen bald in badu jarraitzaleek gure lana aintzakotzat hartuko
dutela. Eta nik pentsatu nahi dut Kosmos guztiak begiratuko, onartuko eta
lagunduko duela guk bizitzaren aide
egiten dugun neurrigabeko ahalegina
heriotzaren irla txiki eta zoratu honetan. "Kosmoseko ekonomian -dio esal-

di zahar, zuhur batek- ez da ahaleginik
galtzen".
Publikoki omenduen merezimendubaremoan gehien puntuatzen dena "hila
izatea" den herrialde honetan, nik hemen omenaldi txiki bat eskaini nahi diet
Euskararen biziaren, bizitzarako Euskararen, eraikitzaile bizi guzti eta bakoitzari: Dionisio, Koldo, Julen, Txema, Iñaki, Joxeangel, Xamar, Txema,
Arantza, Permin... eta bizi-diskurtsoa
bereganatu duen beste hainbati, horrela
jokatzean berorren eroale bihurtu bait
dira: osotu, barreiatu eta fruitua eman
erazten diotenalc. Baina batez ere AEDko
gizon eta emakumeak omendu nahi ditut,
diskurtso honen gizarteratze edo sozializazioa adierazten duelako beroien
ahaleginak. Egunerokotasunaren oinarizko zutabe neketsu eta ikusgarritasunik gabekoen gainean, diskurtso hau
gauzatzeko behar dena an bait dira eraikitzen: ekintza kolektiboa. Hemendik
abiatuz, apaltasunez, lan isilaz eta sorbide edo gestazioan dagoen izakiaren
huskeri antzaz -baina aldi berean edozein enbrioi bizik hedatzeko duen indarraz- elkarren aberasgarri eta motibatzaile den elkarrizketa dialektikoa ezarri ahal izango da teoriaren eta ekintzaren artean, pertzepzioaren eta erabilpenaren artean.

Horregaitik, dauden mintzabideak bi
dira, eta besterik ez: biziarena eta
herioarena
Maitasuna, "ongia ihardunean" dela
esanez definitu du Keppe psikologoak.
Euskararentzat ona dena ihardunean
jartzean hasten da sortzen bizi-plasma
("filia"), honek bildu, elkartu eta osasuntsu hazteko gaitasuna eman diezaiokeelarik garai berri bateko komunitate
euskaldunari; lankidetza kolektiboa,

7

behaketa inpartziala eta norbere buruaren kritika dira, etengabe eme egonez,
kanpo-tentsioek eragin lezaketen abortoa eragotziko duten faktore erregulatzaileak.
"The Theory of Celestial Influence"
liburu ederrean, Rodney Collin idazleak, Tebaidako eremutarren kondaira
zahar bat dakarkigu, nik hemen aipatu
nahi dudana. Behin batean, eremutar
batek ikuskari bat izan zuela kontatzen
digu Rodneyk:

"Kosmoseko ekonomian -dio esaldi
zahar, zuhur batek- ez da
ahaleginik galtzen"
"Itsaso zabalaren ertzean zegoela,
monje bat ikusi omen zuen hego sendoz
altxatu eta urrutiko portu ikustezin baterantz zuzen hegan joaten. Harekin txundituta zegoen bitartean, bigarren monje
bat altxatu zen, baina askoz hego ahulagoekin hau, eta ozta ozta lortu zuelarik
uhinen gainetik joatean, lan eta arrisku
handien ostean bakarrik lortu zuen beste aldera iristea. Artean hani begira
zegoela, hirugarren monje bat goratu
zen, baina hain ahul egiten zuenez hegan, behin eta berriro jausten zen itsasora, eta bere indar guztiez baliatuz bakarrik lortu zuen heriotzari ihes egitea.
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Azkenean, ordea, eta probabilitate guztien kontra, monje hark ere lortu zuen
urrutiko lehorrera iristea.
"Luze gogoetan egon ondoren, nagusiarengana joan eta ikuskariaren beni eman zion eremutarrak. Interpretazio hau eman zion nagusiak: Lehenengo
ikusi duzun monjea, geure garai honetan zerura igo nahi duena da: nahikoa
erraza da. Bigarren monjea, helburu hori
lortzen ondoko aldian saiatuko direnen
ordezkari da: askoz zailagoa izango da.
Hirugarren monjea, urruti-urrutiko etorkizunean ahaleginduko da zerura iristen, ja ezinezkoa izango denean. Poztu
zaitez gure garai honetan bizi zarelako,
baina ez ezazu hau ahaztu: hirugarren
monjearen ahaleginak gainerako guztienak beste balio du".
Gu, hirugarren monjearen aldian
gaude. Guk nahi dugun edertasun, egia,
ontasun eta benetazko mundu hori lortzea "probabilitate guztiaren aurkako"
zerbait da. Hizkuntzen arloan ere, gaur
egun inoiz baino zailagoa dirudi gurea
bezalako hizkuntzek -bere osotasun eta
normalitatearen lurralde segurua iristea
oraindik lortu gabekoek- aurkako indar
suntsitzaileak bere aide jartzea lor dezaketenik. Baina gutxienez, poztu gaitezen erosotasun, inertzia, norberekoikeria, inozokeria eta gizarte-ulertezintasunezko itsaso nahasiaren aurrean, gure
ahalegin titanikoak gainerako guztiak
beste balio izango duelako. Bera da,
ilunaldi luzeari amaiera jarriko dion
zubia biziari irekiko diona.

Hizkuntzaren lorpena eta
ikasketa
Dionisio Amundarain

T

xepetxen liburuan (Un futuro para
nuestro pasado) ezaguntzat ematen
da euskararen egoeraren diagnosia: "nola
berreskuratu euskara" da arazo nagusienetakoa liburuan.
Subtituluan eta beste zenbaitetan
"euskara berreskuratu" e. a. badio ere,
hondo-hondoan beste hau du beti gogoan: hizkuntz komunitatea, hizk.
komunitate artikulatua, komunitate
desartikulatua, hiztun ososa, hiztun ezosoa. Hitz batean, euskara ez, baizik
hiztuna da xedea. Esan nahi da, hizkuntz
oreka bilatzea da arazoa, dela gizabanakoaren mailan, dela elkartearenean.
I.- Hizkuntza lortulikasi.
Lortu/ikasi bereizteaz ez da gehiegi
arduratzen, berariz behintzat. Halere,
begiaurrean ditu kontzeptu biak.
Ikasketa esatean, ez da mugatzen
arazoa, inolaz ere, euskaltegian egin

daitekeen hizkuntzaren ikasketara; askoz ere zabalago hartzen da ikasketa
kontzeptua. Esaterako, haustura-tentsioaz hitzegitean, "aldaketa koalitatiboaz" ariko da; hiru mailetan gainera:
a.-Euskararen mailan, barne espazioa konkistatu behar da, hizkuntza nazional, kulturazko, nazio-nortasunaren
adierazgarri bihurtuz;
b.- talde soziolinguistikoarengan,
hizkuntz izenekodun bihurtuz;
c.- gizabanakoarengan, euskararen
ezagutza hobetuz.
Beste pasarte askotan, berfiz, hizkuntza bameratzeaz, intrintseko bihurtzeaz... hitzegiten da.
Bestalde, sormen edo kreatibitatearen iturri eta eragile behar du izan hizkuntzak. Hizkuntza, beste hizkuntzetan
sortutako ideien eta berrikuntzen kalko
huts baldin bada, ez dago egoera orekawan, galtzeko egoeran baizik.
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Bistakoa denez, ikasketa-maila hori
ez da egiten euskaltegian, esaterako;
etxea, kalea, lana... behar dira horretarako. Hitz batean, euskaldun oso kontzeptua dabil hor jokuan. Eta euskaldun osoa
ez da, ez, euskaraz mintzatzeko, besterik
gabe, gai dena, ez titulutxoren bat lortu
hutsarekin konformatzen dena.
Lortze/ikaste kontzeptua, beraz, eskola-arazoa baino gehiago da.

H.- Hizkuntza ikastearen prozesuan
hiru urrats.
1.- Motibazioa.
2.- Ezagutza.
3.- Erabilpena.
/.- Motibazioa.
Orokorki harturik, hizkuntza ikastera eragiten duen arrazoia, interesa .... da.

Eta euskaldun osoa ez da, euskaraz
mintzatzeko, besterik gabe, gai dena,
ez titulotxoren bat lortu hutsarekin
konformatzen dena
Berezikiago harturik, berezkoa eta
kulturala bereiz daitezke. Berezkoa:
oharkabean, pentsatugabe... eragiten
duena da; haurtxoaren kasua, adibidez.
Kulturala: ohartuki, pentsatuz, arrazoituz jokatzen denean gertatzen da; arrazoi edo motibazio politikoa, ekonomikoa, pragmatikoa...

2.- Ezagutza.
Maila diferentetan ezagut daiteke
hizkuntza:
a.- Ulermena, mintzatzen... mailan;
gramatika berariz ezagutu gabe;
b.- gramatika ere ezagutuz.
3.- Erabilpena.
Era diferentetan erabil daiteke:

a.- Automatikoki, hizkuntzaren barne katramilez ohartugabe;
b.- hizkuntzaren mekanismoez ere
ohartuz.
Prozesuaren him urrats horien argibide gisa, Txepetxek berak dakar bat
oso baliagarria:
Motibazioa. Kotxe bat erostean, bi
motibazio diferente izan ditzakezu:
edota zertarako den gehiegi aztertu eta
pentsatu gabe eros dezakezu kotxea
(berezko motibazioa), edota zeure
premiak eta premia horietarako zein
kotxe den egokiena aztertuz eta
kalkulatuz eros dezakezu (Kulturala).
Ezagutza. Edota kotxea gidatzen
jakin dezakezu mekanikarik ezagutu
gabe (berezkoa), edota mekanika ere
ezagut dezakezu (Kulturala).
Erabilpena. Edota erabil dezakezu
kotxea txofer batetaz baliatuz, zeuk
gidatu gabe, mekanismoaz ezer ere
pentsatu gabe gutxienez, edota mekanismoaz guztiz ohartun zarela gida
dezakezu (autoa frogatzen an den mekanikoaren kasua, adibidez.).
Hizkuntza ikastean, beraz, him urrats ematen dira; baina, hizkuntz ikasketa guztietan hiru urrats horiek ez dira
ematen segida berean.

Hiru urrats, baina bi ibilbide
desberdin.
Hizkuntza ikastearen prozesuan
ematen diren aipatu hiru urratsak bi
hurrenalde guztiz diferentetan ematen
dira:
a.- Bata, erabilpena-ezagutza-motibazioa (berezko egoerako ibilbidea).

motibazioa
n.
M.

G'

ezagutza

erabilera

F'

E'

n. m: nahikotasun maila

n.
m.

Haurra, urratsez-urrats, erabilera eremu berriak doa bereganatuz

b.- Bestea, motibazioa-ezagutza-erabilpena (egoera kulturaleko ibilbidea).

motibazioa

G"

ezagutza

Ll ,„ LJ

erabilera

E"

n. m: nahikotasun malta

Lehen ibilbidea, haurrarena da, adibidez: erabiltzetik hasi eta ezagutzara
pasatzen da, eta ezagutzatik erabilpenera.
Bigarren ibilbidea atzekoz aurrera
gertatzen da: motibaziotik ezagutzara,
eta honetakik erabilpenera pasatuz.
IV.- Urrats hakoitzaren nahikotasun-maila.
Jakina, prozesuko urrats batetik bestera pasatzeko baldintza batzuk bete
behar dira.
Ez da erraza definitzeko nahikotasun-maila hon. Esaterako, zenbaterai-

noko motibazioa behar da ezagutzara
pasatzeko? Definitzeko zaila bada ere,
konstatagarria da, ez da aski edozein
motibazio. Esaterako, Txillargegik sortutako izena erabiliz, hor dago arinaiztarren kasua: "ikasten an naiz", baina
behin ere iritsi gabe. Horrelakoen
motibazioa ez-nahikoa da; nahi eta gogo
izatera iritsi gabe, nahikunde huts da.
Motibazio horrek ez du lortu nahikotasun-mailarik.
Beste horrenbeste gertatzen zaio
haurrafi: zergatik pasatzen da bere amahizkuntzatik beste batera? Askotan, mila
faktore direla-eta, hizkuntz funtzio askotan, ama-hizkuntzaren kasuan, ezagutzari dagokionez nahikotasunmailarik lortu ez duelako: telebistan, lagunartean... 2. hizkuntzan entzun eta
ikasi dituen hizkuntz funtzio asko ez
ditu entzun eta landu ama-hizkuntzan.
Nahikotasuna, beraz, ikasketaren
aurrerapena ahalbidetzen duen baldintza da.
Dena den, hiru urrats hauen kontua
ez da hartu behar xinpleki. Ibilbidea ez
da honela gertatzen: lehenik motibazioa

oso-osoan harrapatu, gero ezagutza osoosoan jaso, azkenik erabilpena betebetean garatu. Ez. Gauzak ez dira horrela;
beste era honetara baizik: rnotibazioak
ezagutza dakar eta honek, erabilpenerako
jauzia sortzeaz gain, motibazioa
areagotzea dakar, eta motibazio areagotu
honek ezagutza areagotzen du, e. a.
Horregatik, guztiz garrantzizkoa da
gauzatze eta garatze hori guztiz kontutan hartzea. Esaterako, euskararen aldeko ekintzak (Kilometroak, Korrika...)
motibagarri gerta daitezke, baina desmotibagarri ere bai: lehen mailako motibazioari e zagutzarik eransten ez bazaio
eta bigarren mailako motibazioa gehitzen ez bazaio, lehen mailako motibazioa bera galtzeaz gain, berriro maila
horretara iristea zaildu egiten da ("jendea erre egiten da"). Hargatik, motibazio-kontu hori zuhurkiago arakatu beharko litzateke; giza gogoan genatzen
diren prozesuaren gogo-uneak ez dira
gertatzen tipografoak egiten duen letratipoen kendu/jarri prozesuan bezala; ez
dira gertatzen mekanikoki alegia.
V.- Ibilbide bi,
bakarra.

Mina

zirkuitu bat

A urreko ataletan aipatu ibilbideei izen
hauek emango dizkiegu:
- haurrarenari A ibilbidea.
- adinekoarenari B ibilbidea.
GAINEkoa
kulturazko

kulturazko

erabilera

ezagutza

kulturazko

bermko

mottbaztoa

ez,agutza

erabilera

BARNEkoa

A ibilbidea. Berezkoa da (erabilpena-ezagutza-motibazioa), primarioa,
kulturizatu gabea.
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Berezko honetan, gizartea nahiz ingurumaria da eragilea; honek hutseginez gero, A ibilbidea hanka-motz gertako da.
B ibilbidea. Erreflexua da, induzitua
(motibazioa-ezagutza-erabilpena)
kulturizatua, landua.
Erreflexuan, gizabanakoa bera da
eragilea; bere baitatik abiatuz lortzen
du motibazioa, ezagutzara eta erabilerara
pasatzeko.
Bi ibilbideok prozesu diferenteak
dira, baina zirkuitu bakan aosatzen dute,
hau da, arazoa hiztun osoan da, eta hau
lortzeko biotatik bat behar da:
-edota A+B
-edota B+A
A ibilbideduna ez da, besterik gabe,
hiztun oso; ez eta B ibilbidekoa ere.
Arazoa, beraz, zera da; berezkotasuna
kulturazkoaz osatzea; oharkabean lortua ohartuki ikasitakoaz osatzea. Nahi
bada, basagizona kultur gizonaz txertatzea. Biok dira beharrezko; basazuhaitza eta txertoa.
Hiztun oso izateko ez da aski berezko
automatismoa, ez aski barne-jariotasuna.
Hitz batean, A ibilbidekoak "alfabetatu" egin behar du, jakinik "alfabetatzea" ez dela hartzen hemen zenbait
gramatika-nozioren jabe izatearen sinonimotzat.
Era berean, B ibilbidekoak, hiztun
oso izan nahi badu, A ibilbidea egin
behar du: barneratzea lortu behar du:
hau da: euskaraz pentsatu, euskaraz
maitatu, euskaraz sentitu, euskaraz
amets egin...
Horiek horrela, talde soziolinguistikoen sailkapen hau proposa
daiteke:
- A B taldea: jatorrizko landuak.
- B A taldea: heldu jarritorrizkotuak.
- A taldea: jatorrizko primario hutsa
(berezkoa).
- B taldea: heldu sekundario hutsa
(jatorrizkotu gabea).
-

VI. Eremu sin bolikoa.
AB eta BA zirkuitua egindakoek
osatzen dute eremu sinbolikoa. Horiek
hezur-mamitzen dute elkarte linguistiko
baten geruza edo kaparik barnekoena.
Horiek dira elkarte linguistikoaren bihotz, gihar, nukleo, bizitasun oso.
Eremu sinbolikoaren baitan dago
elkarte linguistikoaren etorkizuna. Hiztun osoen taldeak, sendoa bada, eragin
sozial haundia izango du: umeak elkartean txertatxeko indarra izango du, ezosoei eta zero mailakoei motibazioa
sorrerazteko indarra izango du.
Arazoa ez da "ni bizi naizen bitartean
euskara ez da galduko" delakoa. Arazoa
ez da boluntarismo-kontu hutsa. Arazoa
ez da gizabanako batzuk euskaraz diharduten ala ez. Arazoa, beste hau da: eragin sozialik izateko moduko eremu sinbolikorik edo hiztun osoen talderik ba
ote dagoen ala ez. Hitz batean, arazoa
zera da: irabazten den terreno-pu ska
galtzen dena baino haundiagoa ala txikiagoa den:
- bai gizabanakoaren mailan: gaur
atzo baino hobeto ezagutu;
- bai euskarak besarkatzen dituen
funtzioen mailan: gaur atzo baino egiteko gehiagotan erabili ala ez.
- bai gizarte-mailan: gaur atzo baino
jende gehiago sartu ala ez eremu sinbolikoan.
Eremu sinbolikoa, beraz, hizkuntz
komunitateak sortzeko, lcreatzeko duen
ahalbidea, indarra, sua. Hiztunaren heriotza ez da gertatzen azken hiztuna
galtzean, hizkuntz komunitateak arima,
indarra, bizitasuna, eraginkortasuna,
erakarmena galtzean baizik; hau da,
azken hiztuna galdu baino lehen.

—
"Bigarren mailako ikaskuntza motibazioarekin hasten da, eta
motibazioa da bigarren etapan (hizkunizaren ikasketan)
hizkuntza-kostuari eusten diona"

Ondorio gisara.
Ikasketa-prozesuko urrats guztiak
dira premiazko.
Ezagutzarik eta erabilpenik gabeko
motibazioa hutsala da; ez-nahikoa da.
Era berean, ez dago ez ezagutza
osorik, ez erabilpen beterik motibaziorik gabe.
Zirkuitu osoa egin ezean erdizkako
hiztun da bat; ez da hiztun oso. Eta
honetara iritsi ezean, hizkuntzaren
aldeko diskurtso guztia azal huts da,
funskabea, kontutan hartu ezinezkoa.
Euskararen aldeko militantismoa ezin
neurt daiteke urtean zehar han eta hemen antolatzen eta egiten diren ekintzen
eta jartzen diren kartelen ugaritasunaren
arabera, ez eta argitara ematen diren
euskarazko liburuen kopuruaren arabera, eremu sinbolikoa haunditzen denaren arabera baizik. Zenbat dira euskaldun oso izatera insten direnak?
Horra arazoa.
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Baina gu
nahastaile omen gara,
zeren Herriak ez bait du
hainbeste ixtimatzen euskara.
Baina, hala balitz ere,
gu, Herriaren aide;
zeren Herri bait gara gu ere.
Baina nik begiak saldu
behar izan nituen,
ezin bait nintzen bizi bestela.
Eta nik begiak
ez nituela mane
ere,
zenbaitek esan zuen.
B. Gandiaga
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Hizkuntz komunitateen ezaugarriak:
talde soziolinguistikoak eta
hizkuntz funtzioak
Iñaki Larrañaga

s

arrerako oharrak

Lehendabizikoa: Hizkuntza ez da
gramatika bat:
Deklinabidea
Aditza
S intaxia
hiztunek osotzen duten Hizkuntz
Komunitate bat baizik. Beraz, hizkuntza ikastea, gramatika bat bereganatzea
baino gehiago hizkuntz komunitate
batetan murgiltzea, itsastea da.
Izan ere, hizkuntza gertaera sozial
bat da eta gertaera sozial bat denez bere
mekanismo propioak ditu, bere erreprodukzio soziala ziurtatzeko mekanismoak, alegia. Horien artean aipamen
berezia merezi dute, familia bidez egiten den transmisioak, irakaskuntza bidez egiten diren ikasketak, komunikabide sozialen bidez egiten den erabilpenez e. a.

- Bigarrena: Hizkuntzen artean ez
dago berezko bereizkeriarik. Bereizkeriak batzuek besteengan egiten duten
indarkeriaren (inperialismoaren, kolonialismoaren) ondorio besterik ez dira.
Izan ere, berez, Hizkuntz Komunitate guztiak berdinak dira, pertsona edo
gizakiekin gertatzen den bezala. Ezberdintasunak egon badaude, baina ez dira
berezkoak, gizakiak sortuak baizik,
pertsonen artekoekin gertatzen den
bezala.
Ez dago beraz, Hizkuntz Komunitate bat bestea baino hobeagorik, ederragorik, baliagarriagorik edo beste inolako... agorik. Ez, Hizkuntz Komunitate
guztiak, berez, berdinak dira eta gaitasun berdina dute gizakien bakarkako
nahiz elkarteko beharrei erantzuteko.
Talde soziolinguistikoak
Hizkuntz Komunitate baten barnean,
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bai, badaude mota ezberdinetako hiztunak. Ikus dezagun zein diren talderik
nagusienak edo oinarrizkoenak.

Edozein Hizkuntz Komunitatcri Euskal Hizkuntz Komunitateari
dagokionez
dagokionez
1.- (AB) Jatorrizko hiztun eskolatuak

Euskaldun zahar alfabetatuak

2.- (BA) - Hiztun eskolatu jatorrizkotuak:

Euskaldunberri natibizatuak.

-

3.- (A) - Jatorrizko hiztun soilak

Euskaldun zahar
alfabetatugabeak

4.- (B) - Jatorrizkoak ez diren hiztun
eskolatuak

Euskaldunberriak

5.- 0 - Hizkuntza ezagutzen ez dutenak:

Erdaldunak.

ESPAZIO SINBOLIKOA eta
TALDE SOZJOLINGUISTIKOAK

Hizkuntza baten barnean taldeek
honela jokatzen dute:
- 1 eta 2 taldeak dira barnekoenak:
hizkuntzaren "eremu sinbolikoa" osotzen dutenak. Bi talde hauek ez dira bata
bestearen gainean kokatzen. Talderik
nuklearrena 1. da; talde hau ez bada bizitzen eta zabaltzen hizkuntz komunitatearen barnean hizkuntza bera hiltzen
da.
- 3. eta 4. taldeak kanpoko mailatan
kokatzen dira. Hauek ere ez dira bata
bestearen gainean kokatzen.
- 3. taldea (jatorrizko hiztun soilak)
tarteko lekuan kokatzen da eta 1. eta 2.
taldetako hiztunak baldin badituzte
hizkuntzari lotuak mantentzen dira;
beraiek, aldiz, mailarik barnekoiena

osotzen baldin badute, orduan, beste
hizkuntza baten 4. kapa izatera pasatzen
dira.
- 4. taldea (jatorrizkoak ez diren
hiztun eskolatuak) hizkuntz komunitatearen sarrerako atea da. Bera da baita
ere beste hizkuntzekin ukipen edo kontaktu gunea.
Guzti honen ondorioz esan daiteke
hizkuntz komunitatearentzat guztiz
oinarrizko direla 1. eta 2. taldeak, euskararen kasuan euskaldunzahar alfabetatuak eta euskaldunberri natibizatuak,
horiek bait dira EUSKALDUN OS OAK. Horiek osotzen dute hizkuntzaren eremu sinbolikoa eta horiek dira,
besteak beste, 3. eta 4. taldeko hiztunen
eusgarri eta sostengu. Horiek horrela
izanik 1. eta 2. taldeak, bakoitzak bere
egitekoa badu ere, garbi dago Hizkuntz
Komunitatearen barne muina osotzen
dutela eta ez duela beraz zentzu handirik euskaldunzahar eta euskaldunberrien diferentziak aipatzea, hobe litzakete euskaldun osoz (AB eta BA) hitzegitea.
Kontzeptuen aipamen hauek abstraktoegiak gerta ez daitezen ikus dezagun 1986ko Erroldatik (Araba, Bizkaia,
Gipuzkoa eta Nafarroari buruz eta
S IADECO elkartealc egindako ikerketa
batetik Iparraldeko 1987ko datuei buruz) zertan den Euskal Hizkuntz Komunitatea tade soziolinguistikoei dagokionez.
TALDE SOZIOLINGUISTIKOAK
EUSKAL HERRIAN

AB
BA
A
B
0

287.015
77.471
266.473
322.843
1.855.161

10,22
2,76
9,49
11,49
66,04

GUZTIRA

2.808.963

100,00

Datu hauek adierazten dutenez jatorriz euskaldun izan eta hizkuntzaren

"Gizakiak here desberdintasunean izateko eta bizirik irauteko arrazoia ez da bateragarria
bakarrik, baizik eta mola ere bereiztezina planetako hizkuntz nazioen berdintasun, justizia eta
solidaritateagandik"

ikasketa kulturala egin dutenak biztanleriaren % 10 inguru dira. Beste % 3 eskas
euskaldunberri natibizatuak dira. Bien
artean, beraz, % 13 ingurua osotzen dute.
Horiek osotzen dute euskal hizkuntz
komunitatearen barne muina. Egia esan
kopuru hau euskal hizkuntz komunitate
osoari eusteko eta indarra emateko
kopuru nahiko eskasa gertatzen dela
ezin uka, hamarretik batek beste guztiak garraiatu behar bait ditu. Horregatik da hain garrantzizko bi talde hauek
ongi konpaktatzea bildu eta bat egitea.
Esan beharrik ez dago, bestalde, AB
eta BA taldekoek A eta B taldeetakoengan izan dezaketen erakarmen indarrak
baldintzatzen duela hizkuntz komunitatearen geroa.
Datu orokor hauetaz gainera interesgarri deritzot Arrasateko eta inguruko
Udalerrietan talde soziolinguistikoak
nola gauzatzen diren aztertzea.
Hizkuntz funtzioak

Hizkuntza batek izan ditzakeen oinarrizko funtzioak honako 7 hauek dira,

zabalenetik hertsienera:
HIZKUNTZ FUNTZIOAK
Giza-mintzaira
Zibilizazio-mintzaira
Nazio-hizkuntza
Bertakoa
Lanbide-kodigoa
Bame-hizketa
Pentsabidea

Funtzio intemazionala

5

Funtzio nazionala
Funtzio lokala.

F. Familiarra
Identitate f.

1

14

3

F. Profesionala

Funtzio internazionala 7
Zibilizazio funtzioa 6
Funtzio nazionala 5
Funtzio lokala 4
F. Profesionala 3
F. Familiarra 2
Identitate F. 1
Hizkuntza baten "estatus soziala"
hizkuntza horrek betezen dituen funtzioen baitan dago. Zenbat eta funtzio
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6

Zibilizazio funtzioa

2

gehiago bete orduan eta "status sozial"
altuagoa eta alderantziz.
Garbi dago Europan prestigiorik
handiena duten hizkuntzak, hizkuntza
internazionalak bezala funtzionatzen
dutenak direla (Inglesa eta neurri apalagoan frantsesa). Ondoren datoz, zibilizazio hizkuntza edo nazioaz gaindiko
hizkuntza bezala (Alemana, Espainola,
Portugesa, Italianoa, Holandesa, Suediana e.a.) erabiltzen direnak. Hirugarren mailan aurkitzen dira hizkuntza
nazionalak bezala funtzionatzen dutenak (Albaniarra, Faeroensea, Estoniarra, Esloveniarra e.a.).
Eta horrela jatsiko ginateke funtzio

Hizkuntza ikas tea, gramatika bat
bereganatzea baino gehiago hizkuntz
komunitate batetan murgiltzea,
itsastea da
familiarra besterik edo intimitate funtzioa besterik betetzen ez duten hizkuntzetara zeinen "status soziala" izan daitekeen eskasena da.
Hizkuntzaren "status soziala" betetzen dituen funtzioen baitan dagoela
garbi baldin badago ere beste hiru gauza
kontutan izan behar dira.
1.- Hizkuntza baten "status soziala"
edo prestigioa ez dela gauza abstrakto
eta aldakaitz bat. Prestigioa, balio sozial
bat denez, balioa ematen dion gizarteari
loturik doa. Honela, Errusierak 7.mailako balioa du En usian edo Europa ekialdean, balio hori jatsi egiten da, ordea,
Europako mendebaldean 5. edo 6. mailako balioa hartzeraino. Antzeko zerbait gertatzen zaio Portuges hizkuntzari. Portugalen 6 mailakotzat (zibilizazio
hizkuntzatzat) jotzen den bitartean
Espainian 5. mailatik (hizkuntza nazionala) ez da pasatzen.
-
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Euskararekin gertatzen dena ere antzekoa da: Euskal Herriko lurralde batzutan 5. mailan (hizkuntza nazionala)
kokatzen bada beste zenbait lurraldetan
(Nafarroako mendialdean edo Iparraldeko bamekaldean) prestigio hori ez da
2 mailatik (hizkuntza familiarra) gora
igotzen eta zenbait kasutan 1. mailan
(azpi-hizkuntza) kokatzen da. Zer esanik ez Euskal Herritik kanpoegiten diren
balorapenetan.
2.- Aun ekoa ulertuondoren, hizkuntzak elkarren arteko gatazka batean
murgildurik aurkitzen direla jabetu behar
dugu. Diferentzia bakarra zera da: zein
eskailera mailatan gauzatzen den gatazka hon. Frantsesak borroka egiten du
inglesarekin 7. mailan (hizkuntza internazionala) lekua hartu nahian. Gaurregun borroka horretan frantsesa galtzaile
gertatzen da. Une horretatik bertatik
gatazka beheko (6. mailako) eskailera
mailara jaisten da eta frantses hizkuntzak zibilizazio hizkuntza bezala bere
balioa frogatu beharrean gertatzen da.
Euskara, Espainola edo Frantsesari
dagokionez gatazka 4. eta 5. mailetan
(hizkuntza nazionala edo lokala) kokatzen da. Euskarak, katalanak bezala beren lurraldeetan hizkuntz nazionalaren
mailan kokatzea ziurtatu behar dute
bestela hizkuntz lokalaren mailara
(dialektala) jaitsiak aurkituko dira.
Horren ondorio dira:
a- kultur hizkuntza izatera iristeko
bideak itxi egiten zaizkiela.
b- gatazka 3. eta 4. mailetara pasatzen dela eta ondoren 2.era eta 1.era
ordezkapen prozesu osoa burutu arte.
3.- Kontutan izan behar da prozesu
dinamikoa, tentsioz betea eta mugikorra dela, eta ongi finkaturik agertzen diren egoera soziolinguistikoen ondoan
ugariak direla transizio eta leku aldaketak.
Argibide horien ondorioz honako
konklusio hauetara insten gara:
a- Gaurregun hizkuntz guztialc gatazka edo borrokan aurkitzen dira hiz-

kuntzen erabilpen baldintzak aldatzen
ez diren bitartean.
b- Hizkuntza batek hizkuntza nazionalaren mailan kokatzea lortu behar du
kultur hizkuntza baloratua izatera iritsi
ahal izateko.
Hizkuntzak berez dira kultura. Halere gertatzen da hizkuntza bati kultural
maila ukatzea internazional mailan.
Halere garbi dago hizkuntz komunitate
bat ez bada hasten bere hizkuntza kultur
hizkuntza bezala baloratzen ezin dezakeela espero bere etsai diren hizkuntz
komunitateak kultur hizkuntza dela
errekonozitzea edo onartzea. Eta errekonozimentu hori falta bada beste hizkuntzak ordezkatu egingo du erraz.
Honen ondorioz esan daiteke, gaurregun hizkuntz baldintzetan (ezberdintasunaren legea nagusi delarik), edozein hizkuntz komunitatek bizirik iraun
nahi badu behintzat, bere hizkuntza,
hizkuntza nazionalaren mailan, hizkuntza bakarra bezala ezarri behar duela,
horrela gatazka goiko eskailera mailara
bideratzea (desplazatzea) lortzen bait
du.
Hizkuntza bat internazional bezala
kontsideratua izateko behar dena:
- Hizkuntza berekoen aldetik beraien
hizkuntza propioan beste hizkuntza batzuetakoekin komunikatu ahal izatea da.
- Beste hizkuntzetakoen aldetik,
hizkuntza bat internazionala da hizkuntza hon en bitartez beste hirugarren hizkuntza bateko hiztunekin mintza daitekeenean.
Gaurregungo baldintzetan, hizkuntz
pribilegiatu batzuren arteko norgehiagokako gatazka gogorraien ondorioz
gizadia elebakartasun anglofono batetara doa. 1901ean H.G. Wellsek aurrikusi zuena eta geroztik, garbiago definitu, sendotu eta azeleratu besterik ez
dena.
1ndarkeriazko elebakartasun ikuspegi horrek honako ondorio hauek dakartza.
a- Hizkuntza bat (inglesa) abusiboki
-

erabiltzen dela (inposatzen).
b- Hizkuntz komunitate bakar batek
(anglofonoak) gizadiaren hizlcuntz aniztasunaren errealitatea desfiguratzen
duela.
c- Internazionalki dominatzailea den
hizkuntza bat, bere erabilpena bakarrik
kontutan harturik, adierazten du ekintza
kontsumatuen politika bat potentziatzen
dela.
Arrazoinaren legeak aldiz, adierazten dute hizkuntzen arteko oreka giza
hizkuntza guztien onarpen egoki baten
ondorioz, giza jakintza eta esperientziaren ordezkaezinezko adierazgarriak
bezala, eta aldi berean hizkuntza internazional edo elkar komunikatzeko hizkuntza bezala, guztiona izanik inongo
hizkuntz komunitaterena izango ez litzatekeena, lortzea eskatzen du.
Bi bide edo joera nagusi kontrajarriak berezi daitezke hizkuntz komunitateen arteko harremanetan:
1.- Hizkuntz berekoikeria (egocentrismo glótico).
Hizkuntz bakar batetara itzultzea,
beste guztien desagerpena ondorio bezala dakarrelarik.
2.- Hizkuntz-ekologismoa (ecologismo glótico).
Hizkuntzkomunitate bakoitzak bere
nortasuna gordetzen du bere lurraldeko
hizkuntza propio bezala eta hizkuntz
komunitateak elkar ulertzeko bigarren
hizkuntza bat (komunikazio tresna berezi bezala erabiltzeko bakarrik), onartzen dena.
Esan beharrik ez dago hizkuntz ekologismoaren bidetik abiatuz bakarrik lor
daitekeela munduko hizkuntzen arteko
konbibentzia orekatu bat.
Munduko herrialde guztietan, lekuan
lekuko, hizkuntz komunitateen ordezkapena beste herrialde bateko hizkuntza nazionala guztiei inposatu nahiean
jokatzea atzerapauso bat da, eta hizkuntz inperialismo edo kolonialismorik
lotsagarriena.
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HEMEN

1 euskaldun izatea bezalako

ts

gudaririk ez dago.
Hemen euskaraz irakurri
eta euskaraz idaztea bezalako
iraultzailerik ez dago.
Hemen
euskara indartzea bezalako
indar politikorik ez dago.
Hemen ez dago
euskara adinako desafiorik
inperio zurrupariaren
aurka.
Hemen ez dago
euskara adinako
askatasunaren aldeko
ibcarobiderik.

ON.
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Biziminak gainditu egin
behar du minbizia
Martin Ugalde eukaldun osoari, begirunez
Julen Arejolaleiba
zenburuan eman dudan esaldiareI kin laburbilduko nizuke Txepetxen
azken liburuaren irakurketak sortarazi
didana.
Ondoren irakurriko dituzunak, Jose
Mariren liburutik atera ditudan gustoko
zatien itzulpenak dituzu; nigan sortarazi duten kemena eta indar berritzea eragiten badute artikulu honen irakurleengan ere, gero eta gehiago izango gara
minbiziaren kontrako txertoa jasoa
dugunok, gero eta hurbilago egongo gara
elkarrengandik bizimin berri horrek harrapatuak gauzkanok.
Honela ba, lehenik eta behin,15 pasartetxo jarriko ditut, euskararen normalizazioaz hitzegin asmo denean, gidoi gisara, erreflexio gai modura erabil
daitezkeenak. Gehiegi ez luzatzeko,
banan-banan komentarioalc egin baino
nahiago izan dut zitak eman eta liburuaren zein orritatik jasota dauden besterik

ez aipatzea. Ez dira batere zita zailak
ulertzeko eta aun eko artikuluak
rrita honaino heldu den irakurleak, ez
du eragozpenik izango Txepetxek dakarkigun mezu argia ulertzeko.
Ulertzeko diot; izan ere, ulertzetik
benetazko norbereganatzeraino aukeratu egin beharko du irakurleak zein
mezurekin geratzen den: edo gaur egun
euskararen mundu honetan etengabe
errepikatzen an den diskunso faltsoa,
zaharkitua, elkarrenganako gorrotoz
betea eta erabat antzua dela frogatu izan
duenarekin edo, bestelako mila saltsa
aide batera utzita (horietarako beste laneremu batzuk daude eta) gaur egun prest
gauden euskaldun osoen elkarlanerako
ahaleginean ihardun behar dugula dioskun Txepetxerenarekin.
Beraz, Euskal Herrian genatzen diren arazo guztietarako talde politikoen
parametroa besterik ikusi nahi ez due-
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nak ez dezala jarraitu irakurtzen, bere re-elitearen interesen zerbitzura dagoelarik. (278
itsukerian ez du ezer interesgarririk or.)
aurkituko eta; orain artekoaz gogaiturik
1+ Autokonfidantza. Somien
o
dagoenak, ordea, zerbait berririk aurki
intelektuala. Hizkuntzaren
hedapena barnetasunean..
IREKITASUN
lezake ondorengo zitotan eta nire espePUNTUA
rientziatik abiatuta herri mugimenduaN
2 + Lurraldetasunezko
o
elebakartasuna
It
ren nondik norakoaz ondoren egingo
ditudan erreflexioetan.
3 + Funtzioen
berreskurapena
Hona hemen, bada, lepoko ederra
osa lezaketen 15 urre harritxoak:
4 + Lege aldetiko
A

A
1

1.- Aracil-en hitzetan: "Hizkuntz minorizatuko hiztun gehiengoaren gehienezko
jomugak gutxienezko errekerimenduen
azpitik geratzen dira. Ezinbestekoa dena
ezinezkotzat jotzen da". (246 or.)

2.- Bertoko euskaldunek (antzeko egoeran
dauden beste edozein hizkuntz komunitatekoek
bezalaxe), lehen neurri gisa, autobabestu egin
behar dute Euskararen beharra sortzen ez duten
gizarte-proiektu guztien aurrean mesfidatuz,
euskaldun ez direnengan ez bait dute bertoko
hizkuntza ikasteko joerarik bultzatzen. (45 or.)
3.- Euskarari dagokionez daukaten bakarra
(nolabaiteko motibazioa) mehatxatua suposatzeak, ustezko euskal kausa baten aitzindari
izateko aitzakia ematen die; kausa horretan,
beraiek, diren bezala, erdian kokatzen dita,
muturretara (periferiara) desplazatuz batetik
euskaldun dena (subjuntibozko geroaldia), eta
bestetik, motibatu gabeko erdaldun dena (iraganaldi burutugabea): periferia berri horiek, elkarren aurkako beren hizkuntz radikalismo ezberdinetan, erdiari emango diote arrazoia: beraiek
dira Indikatiboko orainaldia, erreala, ahalgarri
dena. Honela, Euskararik gabeko edota Euskara ahul, sinboliko, hipotetiko eta hiperborikoa
-hibridoaren kristalizazio ideologikoa- izango
lukeen euskal komunitatea formulatzen dute.
(269 or.)
4.- Beraz, AB da kontua, eta gainerako guztia
horrekiko hurbilpenak. (383 or.)
5.- Zer da izateko borondatea banako hiztunarengan? Beste batzuek beraren ordez egin
dezaten itxaron gabe, banako hiztuna beta bere
hizkuntzaren aide zerbait egitera motibatzen
duen jarrera. (233 or.)
6.- Hau funtsezko abiapuntua da. Zeren eta,
berriro artikulatzen duen haustura-tentsioa
sortzeko gauza den hizkuntz komunitate baten,
eta bere diglosia glotofatikoa baztertu ezin duen
beste baten arteko ezberdintasuna honetan datza, hots, bietatik lehena bakarrik dela gauza
bere esku dituen giza-baliabide guztiak behar
bezala erabiltzeko, bigarrenalc, berriz, deskonektaturik eta sarritan ellcarren arteko erasoan
dauzkalarik bere hiztun osoak eta talde soziolinguistikoak, horrela estatu hedakorreko bote-
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o

babesa

A

5 + Hizkuntz komunitatea
trinkotu + tipo linguistikoaren
optim izazioa

HAUSTURA
TENTSIOA
Lege aldetiko
diskriminizazioa
Hizkuntz 11
komunitatearen
desegituraketa
10
Gumiagaasun
konplexua 9

Ezpazio
sinbolikoaren
nuklearizazioa

O

A
E

Aldebakarrek
elebitasun
soziala 8

Funtzio-defiz7 ita/

A

OKLUSIO
PUNTUA

o

Dinamika ordezkatzaile edo
glotofagikoa

7.- Horregatik, edozein normalizaziok zehatz mugaturiko epe bat du. Eta beraz, Hizkuntzaren historia barnean, desaberriratze-prozesua alderantzikatu eta hizkuntzari izateko borondate berra ematen dion helduen belaunaldiak oso garrantzi berezia du.
Hauentzat, Euskararen bizia edo heriotza ez
da moda pasakor bat, ezta kafetegiko elkarrizketagai bat ere. Beraiek, izaki osoaz daude
Euskaran konprometituta. Eta mola ezin dute
onartu beren hizkuntza suntsitua izatea, berorretan bait dute konprometitua errealitatearen
balorazioa, munduaren ikusmoldea eta besteekiko interkomunikazioa: hots, munduan gizon/
emakume izateko beren era propio -eta ordezkaezina- zertzen duen huraxe, hain zuzen.
Haustura-tentsioa eman ondoren, normalizazioa gauzatzea bi belaunaldi babo behar ez
duen prozesua da. (25-30 urte). (65 or.)
8.-Hizkuntznormalizazioaren
kurapenaren axiomak

eta berres-

1.- Hizkuntza minorizatu bateko hiztunentzat hizkuntza aldetik osatzea (hizkuntz garapen
osoa iristea) eta hizkuntza horretan iristea, gauza
bat eta bera dira.
2.- Menperatua daukan estatuaren baitan
Hizkuntz Komunitate minorizatu batek ezin
diezaioke xano-xano Estatuaren iniziatibari
itxaron (ezta bertan gobernu -edo erregimenaldalcetaren bat ematen denean ere) bere egoera

konporktzeko, konponbide hau lehenik eta behin
bere trinkotze propioaren pentzudan dago eta.
3. Bere existentzia mehatxatua daukan eta
izateko gogoa duen Hizkuntz Komunitate baten
normali727ioa ez zaie interesatzen bakarrik
Komunitate horretako hiztunei (oraingo eta gerokoei), baita estatu bateko hiritarren multzoari
eta oro har Gizateria osoari ere, gizartea giza
garapenaren norabide espezifikotik zuzentzen
du eta (219 or.)
-

tza ofizialkide -edota, be,sterik ezean, bere hizkuntz lurraldeko hizkuntza ofizial bakartzataitortzeko duintasunik izan ez duten konstituzioen menpe egotea.
Baina normalizatzea, hizkuntz komunitatea, berez dagokion bezala, eraikitzea ere bada:
organismo bizi, ireki eta hazkorra. Eta ez organismo itxi, alderdi politiko edo botere- elite baten
koto gaixoka, bera irensten duen organismo
nagusiaren (Estatu hedakorraren) irudi eta antzeko karikatura kaxkarra. (218 or.)

HIZKUNTZ NORMALIZAZIOA
Euskarari dagokionez
Helburua: Euskararen aukerak optimizatu gure une historikoan.
Bitartekoak: MOTIBAnOAREN EZAGUTZAREN ERABILPENAREN
gehikuntza «gehikuntza
Hizkuntz Komunitatearei dagokiomez

Kanpainak, mitinak
jaialdiak, arrazoien
azalpena, argitalpenak (informazioa
eta zabalpena)

Irakaskuntza eta
Ilcaskuntza, Corpusaren normalizazioa
(gramatikak, hiztegiak)
Birkreazioa (itzulpena)

Helburua: Botere linguistikoaren birbanaketa.
Bitartekoak: Botere politikoak.— uf aide soziol■-•Talde bakonzak
hizkuntz helburuen barrutik kanporantz here funtzioa
zerbitzutan jartzen da hazten dita konprenitu eta bete
egiten du.

MOTIBAPEN
TALDEAK

EZAGUTZAREN
TALDEAK

ELKAR
EKINTZAREN
TALDEA

Norbanakoari dagokionez:

Helburua: Euskaldunen identitatea (izaera) osotu.
Bitartekoak: LURRALDEZ KANPORA
LURRALDEAN
Osagarritasun
Hoberentzeko Hobetzeko

IfIZICUNTZ
PLANGINTZA (Ministeritza)

Paradigma...—. paradigma-.paradigma

(atzerritarrak) (Dcsaberriratuak) (Bertakoak)
Euskara 1 2 Li Li All

BOTERE EUSKALDUNA

9.- Barna batez ere, zera lortzea da kontua:
Euskal -iharduera ez dadila hutsaren inguruan
biraka
hizkuntz komunitate euskaldunaren politika eta kultura egin daitezela guztiz
Euskara osoan (221 or.)
10.- "Todo necio/ confunde valor y precio" "Proverbios y Cantares", A. MACHADO,
1980an berrargit. LXVILII. 277
Halaber, XV. atsotitzean, aurkakoen osagarritasunaren printzipioa agertzen du Mac hadok.
"Busca a tu complementario/ que marcha
siempre contigo,/ y suele ser tu contrario".
(270). (180 or.)
11.-Uste dugu mass-media horiek ezin direla izan egunkari eta bertoko mass-media, etab.
euskaldunak baizik, Euskararen gizarte-normalizazioaren kausa aglutinatuko dutenak. Eta
berorrekin loturiko gizarte-mugimenduak fronte euskaldun zabal bat e,do Euskal Elkartea izan
behar du, hizkuntz komunitatea bere nazioeraikuntzan gidatu eta koordinatu duena. (279
or.)
12.- Normalizatzea, ierarkia politikoa hizkuntz-komunitatearen zerbitzura egon dadin
lortzea da, politikariak euskaldunen zerbitzura
egon daitezen lortzea. Zeren eta, anormala zera
bait da: euskaldunak egotea politikarien interesen zerbitzura; euskal hizkuntz komunitatea,
ordezkatzen ez duen ierarkia politikoak subsumitua egotea; eta Euskara, estatuetako hizkun-

HIZKUNTZ KOMUNITATEAREN EGTTURAKETA

13.-Jose Miguel de Barandiaranen hitzetan: "Guk ez dugu eskatzen baztertzeko, eta
are gulxiago mozteko, beste lorerik, geurea
bizirik uzteko baizik. Ondasun kolektibo
direla eta, animali eta landare-espezieek ere,
beren balioa babestua eta bultzatua duten
zibilizazio honetan, gehiegi eskatzea ote da
hori? Ba, horixe da eskatzen duguna". (328
or.)
14.-Guk badakigu ideiek ondorioak dituztela. Baina eragin soziala izan dezaten, beharrezkoa zaie har ditzan besteko heldutasuna duen
gizarte-gorputz bat aurkitzea. ( 25 or.)
15.- Nik uste dut Euskaldun Herrian badaudela kondizio bereziak desafio honi aurre egiteko, eta horrela, bere existentzian eta gisa historian protagonismoa berreskuratzeko. (26 or.)
Euskararen normalizazioa: bi sarrailadun atea
Txepetxek berak askotan errepikatzen duen esaldia duzu izenburukoa.
Zeintzuk dira, baina, sarrailak?
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Erabilera linguistikoaren
osagarritasun mekanismoen legegintza,
erabilera erernuen
lorpena (Euskal
Herrian Euskaraz, etab.
ERABILPENAREN
TALDEAK

1-Pertsonek, euskaldun oso eta
euskararekin konszienteki konprometituak behar dute izan.
2-Euskal Hen ia ez dugu inoiz ahaztu
behar Euskararen Hen ia deja; beraz,
lurradeltasuna dugu bigarren sarraila.
Bi sarraila hauek aldi berean ireki
behar direnez, hizkuntz komunitatea
dugu bion arteko lokarria.
Ez da oso zaila ulertzeko, edo? Ba
bai, Martin, oso zaila dirudi.
Talde politikoen esanetara atxikituz
gero, gaur egun oso gutxi omen gara
oraindik bi sarraila horiek batera ireki
behar direla sinesten dugunok. Aide
batekoak, esan eta esan an zaizkigu
lurraldetasunak ez duela horrenbesterainoko garrantziarik; pensonak, banaka hartuta, gogoa izanez gero ez geundekeela hain gaizki, gaurko martxan
-

-

Bi aldeotako euskaldun osoek
- gainerakoek, motibazio pasiboa
besterik ez daukatenak, hobe dute
ixiltzea eta- elkar deskalifikatuz an dira
azken urte luzeotan eta ez dirudi
aldatzeko gogo haundirik daukatenik
asmoalc lor daitezkeela. B este aldekoek,
ordea, lurraldetasuna erdietsi ezean
gainerako guztia momentuz ahuntzaren
gauerdiko eztula dela diote, txikikeriak
aide batera utzi eta denon iparra lurraldetasunak behar duela izan lehendabizi.
Kontuak honela, egungo marko politiko zatikatuan ez dute beste biderik
ikusten elkarri erasotzea baino. Bi aldeotan dauden euskaldun osoek -gaineralcoek, motibazio_pasiboa baino zerbait
gehiago ez duten bitartean hobe dute
ixiltzea eta- elkar deskalifikatuz an dira
joan deneko urte luzeotan eta ez dirudi
aldatzeko gogo haundirik daukatenik.
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Borroka antzu honetatik, zein aterako
da irabazle, Martin? mor ez, hori bai
gauza segurua.
Hau da grabeena: Bi sektoreotan
dauden euskaldun oso hauek, analfabeto andana galantaren babesaz, nor bere
aldetik nahiago dute elkarren anean
zartadaka eta ezin ikusika jarraitzea;
hori bai, denok eta beti euskararen aide.
Koordenada hauetan, sektore bakoitzak behar duen babesa ziurtatzeko,
euskararen aide omen dagoen fauna
guztiarekin egiten dute bat, termino
hauetan gutxigorabehera: "nik esaten
dudanarekin ados bazaude, ez dit askorik axola euskara ondo dalcizun ala ez,
erabiltzen duzun, noizbait ikasten aritu
bazara nahiko egin duzu; askoz ere
garrantzi handiagoa emango diot nik
antolatzen dudan jaietara, manifestazioetara, topaketetara... etortzeari; horrelakoetara joanda, besterik gabe, espero ziren diru eta partaide kopuruak
lortu bait ditut".
Sinplifikazioak sinplifikazio, hau da
aspaldi honetan darabilgun burugabekeria: ez dakit zenbat milioi behar diren,
ez dakit zenbat pertsona bildu behar
dugun, ez dakit zenbat sinadura... eta
bitartean, gure egunerokotasunean,
euskara hutsaren inguruan da bil
biraka, ardí galduak nonnahi, superespezialista bakartiak eta txorimaloak nagusi. Lau karamarro bitxi,
elkarren artean erasoka. Edo ez ?

Eta irtenbidea ?
"Orain arte esan duzuna, bagenekien" pentsa dezake irakurleak. Ba ez
da gutxi, zinez esaten dut. Orain arte
esan ditudan hauek -sinplifikazioak
sinplifikazio, berriro ere- horrela direla
uste duen irakurleak eta horrela izaten
jarrai ez dezan zerbait egiteko prest
badago bere aldetik, ez da gutxi.
Gaur eguneko dinamikan, egunerokotasunaren inertziak nora garamatzan
euskaldunok(bestelako arrazoirengatik
kontralcoa diotenak ere badira -ezin

.■11W

"Hizkuntz komunitate trinko edo konpaktatua, kaltegarri eta diskriminatzaile gertatzen
zaizkion estatu-ekintzetatik inhibitu egin daiteke. Eta aldi berean, indartuko duten ekintza eta
ihardueretan bere parte hartzea aktibatu egin dezake"

dezakete horrelakorik bene-benetan
esan, ostera-) oso garbi dago: gero eta
minorizatuago egotera, gero eta arrotzago sentitzera norbere etxean. Gehienezko itxaropenak ez dira insten gutxieneko errekerimenduetara. Nola egin
aurre inertzia honi, ordea?
Erabateko sendagairik, antidoto perfekturik ez dugula asmatu orain artean
gauza jakina da; etorkizunean asmatzea
ere ez da gauza erreza izango, hala ere,
gaurko dinamikatik aldenduta beste
erizpide batzuri lotuko bagintzaizkie,
kontuak argiago, behintzat, aterako
genituzke. Nola egin aurre, bada, euskara irentsiko duen inertzia honi?
Bere bizitzan modu konszientean
—gauzak orain ondo eginez gero,hurrengo belaunaldiek beharko dute

izan modu inkonszientean ere egin ahal
izango dutenak- euskararen bidea hartu
nahi dutenak bilduz, apurka-apurka
baina beti norabide berean aurrerapausoak emanez joan gaitezen benetan
euskararen bide horni heldu nahi diogunok, euskal komunitate baten partaide
izatearen kontzientzia izanez. Aide batera gera bitez, momentuz, aho zabalak,
kontsigna erridikuluak errepikatzera
mugatzen direnak hamabostean behin,
euskara gizarte-funtzio xelebreenetarako bakarrik gorde nahi dutenak, eta
bestelako zenizo klase guztiak; nik behintzat gero eta gutxiago aguantatzen
ditut kontzientzia pasiboa besterik ez
daukan giza-sektore zabal horren ustezko euskaldunak. Eta zuk, Martin ?
Bil gaitezen, momentuz, gure etxe
atarian, lanpostuan, auzoan eta herrian
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euskararen aldeko aukeraketan sinistu
nahi dugunok, eta gauzak ondo egiten
baditugu, hasieran ez dakit zenbat baina
ziur egon gero eta gehiago joango direla
integratuz, partaide konsziente izaten
euskal komunitate horretan.

Euskalduntasunarenak izan behar du
alternatiba eta kondizio bakar-bakarra
euskararen aldeko benetazko herri
mugimenduarentzako, talde
politikoen parametroetatik aldendu
behingoz eta garenak garela gauzak
ondo egin

an nintzen.
Sei urteko ihardunak erakutsi didana
laburbiltzen saiatuko naiz, hortik zehar
dinamika berri honetan hasi nahi dutenentzako interesgarriak izan daitezkeen
puntuetan erreparatuz.
Herri mailalco taldearen sortze beretik kontutan izan beharrekoak, nire ustez:
IL USIO HANDIA ETA LUZAROAN
BIZI IZEKO JAIO: Sortu aurretik ia-ia
hiltzear dauden hamaika herri-taldetxo,
batzorde antolatzaile, lagun kuadrila,
kartel jartzaile ikusi izaten dugu
bazterretan etsi-etsian.
Plataforma zabalak sortzen hasi
beharra dago herriz-herri, beti ere
euskalduntasunaren baldintza bakar horrenpean.
- PLATAFORMA ZABALAKOSATU
AHAL IZATEKO BALIABIDEAK
BEHAR: Ez da erreza arratsaldeko
7 '30etatik aurrera, zortzi edo bederatzi
ordu ikasten edo lanean eman ondoren,
egunero ez dakit beste zenbat ordu
euskararen aldeko gustoko militantzia
lanean ematea. AEDk sorrera beretik
jarri zuen dinamizatzaile bat egun erdiz,
soldata onaz, Elkartearentzalco lanean.
Aldi berean bazkideak egin genituen,
eta lehendabiziko Batzar Orokorra egin
genuenerako (84eko Maiatzean)
350bazkide ginen. Gaur egun 557 gara
eta AEDren egun osorako dinamizatzaileaz gain, Elkartearen ardurapeko lanetan beste 6 pertsona an
dira etengabeko dedikazioaz.
-

Kontu handia izan behar eginkizun
honetan, hala ere, euskal komunitate
baten partaide izan beharko luketelarik,
askok eta askok agertzen duten jarrera
erdaltzale ulergaitzarekin: euskaratik
bizi den (paper mordotxoa hilero-hilero) maixu-maistra, funtzionario, eta
bestelako teknokratekin(oraindik ere
erdararen efektibotasunean, erreztasunean behin eta berriro erortzen direnez
an naiz); kontuz ibiliko ahal gara: bestela, gure etxean arrotz ezezik, etxearen
baineran bertan bortxatu egingo gaituzte eta. Ulertu nahi duenari... berba gutxi!
Eta kontuak honela, euskaldutasunarenalc izan behar du altematiba eta
kondizio bakar-bakarra euskararen aldeko benetazko herri mugimenduarentzako, talde politikoen parametroetatik
aldendu behingoz (hauek osa ditzatela,
hasteko, euren taldeak etxe barrurako)
eta garenalc garela gauzak ondo egin.

Zertxobait A.E.D.ren esperientziaz
Hasieran esan dizut, Martin, zerbait
esango nuela nire esperientziez herri
mugimenduaren alor honetan; AEDz
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Dudarik ez dago AEDren bazkidegoaren gehiengoa ez dela egunero-egunero AEDrako lanean an, baina urteak
joan urteak etorri gero eta garbiago
ikusten an gara gero eta gehiago direla
modu batera edo bestera (dinamika
egonez gero mila modutako lanak daude eta) euren laguntza ematen dutenak;
hots, laguntza ekonomikoa emateaz gain
(1.000 Pzta. hiruhilabetero) AEDrekin
harremanaluzatu ahala (beti zaindu izan

dugu bazkideak ondo informatuak egotearena karten eta bestelakoen bidez)
jende gehiago doa hurbilduz Elkartera,
eta honela lan-eremu berriei ekinez.
-INSTITUZIOEKIN ETA HERRIAN
EUSKALGINTZAN D1HARDUTENEKIN ELKARLANEAN ARITZEKO
BORONDATE SENDOA: Udaletxearekiko elkarlanean egin daitekeena, zer
esanik ez, bertan dauden politikoen
kapazitatearen eta gogoaren pentzudan
egoten da. Arrasate herria, bera, ez da
adibide txarra esan dudanaren froga gisa.
AED sendotzen joan den neurrian
eta Udaletxeko politiko gehientsuenen
bertako beste hainbat teknikorekin batera lanean gogotsu hasi direnean denok
batera, ARRAS ATE PRESS, Haurrentzako eskolaz kanpoko ekintzak, Lehiaketak,... eta bestelako lanak burutuz joan
dira.
Elkarlana da, zailtasunak-zailtasun,
gure etengabeko jomuga eta itxaropena.
-EUSKAL HERRI MAILAKO
KOORDINAZIOA: Gure Elkartea,
Euskal Kulturaren Batzarrean (EKB)
integraturik dago eta nire ustez, egin
egin dizkio aportazioak AEDk Erakunde horn, gure jokabide zentzuduna urteak igaro ondoren onartu eta bultzatzeraino, gainera; edo ?
Nire ustez -berriro- EKB bera mantentzea ez da inongo helburua, beraz,
sigla konkretuekikoa bada elkarren artean ondo konpontzeko prest dauden
euskaldun osoen zailtasun bakarra, beste
zerbait asmatu beharko da. Baina kontuz, ez dakit zenbatgarren aldiz harri
berean estra pozo egin ez dezagun,ondo aterako bada behetik gora
beharko du izan, herrietatik abiatuta, eta ez hirietako bulegoetako telefonoetatik. Bai?
AED, esan bezala, EKBn dago, eta
sei urteko ihardunean esku bateko hatzamarrak baino gutxiago dira Elkartea

utzi dutenak AEDren erabakiak onartu
ez dituztelako. Gure Elkartearen berri
duenak, ondo daki BATEGINIK, EUSKAL-HITZ, KORRIKA edizio guztiak,
ARGIA EGUNAk, eta beste halako mila
ekimen eztabaidaturi (ez euskarari dagozkion arrazoiengatik) erabateko laguntza eta parte hartzea eman diela gure
Elkarteak, eta horregatik ez dugu bajarik izan. Hon i bai, oso argi izan dugu
beti -eta jarraituko ahal dugu izatenzein den gure helburua: banatzea eta
ezberdintasunak aurkitzen saiatu
baino, batzea eta erizpideetan sendotzea.

Hon i bai, oso argi izan dugu beti -eta
jarraituko ahal dugu izaten- zein den
gure helburua: banatzea eta
ezberdintasunak aurkitzen saiatu
baino, batzea eta erizpideetan
sendotzea
Ziur aski, Martin, zuri ez nizun ezer
berririk esango, oso gogoan daukat
oraindik ere Eusko Jaurlaritzan ardurak
izan zenituenean egin zenigun han era
AEDkideoi, eta bestela esandalcoak
uneetako borroka ezagunegia zaizu zuri.
Jakin ezazu, hala ere, zuk benetazko
euskaldunen batasunaren alde, hizkuntz
komunitatearen osaketan egiten duzun
ahaleginak eta jartzen duzun ilusioa ez
dela zalcu zulatuan jausi, oraindik ere
bagarela irtenbide bakar horren atzetik
lanean an garenok; eta gauzak ondo
eginez gero orduan eta gehiago izango
garela zorionez, beti ere zu eta zu bezalalcoen ereduari atxikituz.
-
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NIRE EUSKALTASUNA
Nire euskaltasuna baso bat da,eta ez
du zuhaitz jenealojikorik.
Nire euskaltasuna dorre bat da,eta ez
du Alostorrerik.
Nire euskaltasuna bide bat da,eta ez du
zaldizkorik.
Nire euskaltasuna lore bat da,eta ez du
aldarerik.
Nire euskaltasuna itsaso bat da,eta ez
du almiranterik.
Nire euskaltasuna liburu hat da,eta ez
du sotanarik.
Nire euskaltasuna mundu bat da,eta ez
du Amerikarik.
Nire euskaltasuna bertso bat da,eta ez
du txapelik.
Nire euskaltasuna pekatu bat da,eta ez
du mea-kulparik.
Koldo Izagirre
aOrre

Euskalkien geroaz
Koldo Zuazo

A

zken bolada honetan dexente baretu
dira orain dela 10-12 urte arte euskara batuaren inguruan izandalco eztabaida beroak eta hori, besteak beste, euskara standarda (=euskara batua) onartu
denaren ezaugarritzat jo dezakegu. Ho fletan, ba, urrats benetan ere haundia
egin dugu, batasuna eta batasunaren
onarpena ezinbestekoa delako baldin
eta euskara bere aldameneko beste hizkuntzen mailan jarri eta eurekin lehian
egiteko gauza izango bada.
Oraindik ere, baina, badira askatu
beharreko beste korapilo batzuk eta
denetan zailena, beharbada, euskalkien
horixe dugu. Ba ote dute euskalkiok
lekurik bihar-etziko euskal gizartean?
Horixe da lehendabiziko galdera. Eta
galdera honi baiezko erantzuna emanez
gero, beste hauek ere beharko genituzke
erantzun: non eta noiz erabili euskalkiak eta non eta noiz standarda eta,
bigarrenik, euskalkiak diogunean zer

ulertu behar da horrekin edo, bestela
esanda, zein baldintza bete behar dute
euskalkiek.
Goizegi da oraindik galdera guzti
hauei erantzun biribil eta erabatekoa
emateko, baina, besterik ez bada ere,
eztabaidarako oinarri nagusiak plazaratzen ahaleginduko naiz.
1. Euskalkiak
Sarritan gertatu ohi zaigu begien
aurrean geneukan zuhaitzak basoko
beste guztiak ikusten ez uztea eta bizkaieradunoi ere horrelako zerbait suertatzen zaigu maiz. Oso kezkaturik gaude geure euskalkiaren geroarekin -eta
hau berez ona da-, baina ez gara konturatzen Bizkaitik kanpo ere badirela
euskaldunak eta haiek ere antzeko buruhausteak izan ditzaketela. Irtenbideak
bilatzekotan, beraz, irtenbide orokorrak,
denontzat egokiak direnak, beharko
ditugu bilatu.
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Hiru multzo nagusitara bil daitezke
euskalkiak: a) ekialdekoa (zaraitzuerak,
gaurregun desagertuta dagoen erronkarierak, zubererak eta elcialdeko baxenafarrerak osatutakoa), b) erdialdekoa
(gipuzIcerak, iparraldeko goi-nafarrerak
eta lapurterak osatutakoa) eta c) mendebalekoa (bizkaierak osatutakoa) (Ikus
irudian).
Erdialdeko eta ekialdeko multzoen
anean badira beste hiru euskalki (hegoaldeko goi-nafarrera, aezkera eta
mendebaldeko baxe-nafarrera) multzo
batetik besterako zubi egiten dutenak
eta, eskerrak horn, multzo bi hauen
arteko etena ez da hain nabarmena.
Erdialdeko eta mendebaldeko multzoen artean ere bazen aspaldi halako
euskalki zubi bat: Hegoaldekoa. Honela deitzen zaio Araba aldeko herrietan
antzina erabiltzen zenari. Ezin jakin
zehatz-mehatz zelakoa zen euskalki hau,
baina utzi dituen aztarnak begiratuta,
erdialdeko multzotik gertuago zegoen
hura, bizkaiera baino. Behin Hegoaldeko euskalki hau desagertu ondoren,
bizkaiera bakar-bakarrik gelditu zaigu
mendebaleko multzoan eta honen ondorioa da, inolako zalantzarik gabe,
euskalki honek gaurregun erakusten
duen aparteko nortasuna.
Euskalkien zatiketa hirukoitz honi
beste laugarren bat ere gehitu behar
zaio: Iparraldea Hegoaldetik banatzen
duen muga.
EUSKALKIAK
MENDEBALDEA

ERDIALDEA

EKIALDEA

Lapurtera

A

Elcialdeko
baxe-nafarrera
Mendesaleko
baxe-n farrera

A
E
A

Zuberera
Bizkaiera

E

o
A

o
E
A

Gipuzkera
(Hegoald:Icoa)
Iparraldeko
goi-nafarrera

Zaraitzuera
Aez era (Erronkariera)
Hegoa deko
goi-na arrera
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Honaino aipatutako guztia aintzakotzat hartzen badugu, bistan dago bizkaierarena ez dela mahai gainean daukagun arazo bakarra. Lehenengo eta
behin esan dezadan, euskara standarda
erdialdeko euskalkietan oinarritu dela
eta, hortaz, bizkaieradunei eurei bezain
urrun eta ilun egiten zaiela ekialdeko
euskalkietan mintzo diren beste euskaldunei.
Kontua da ekialdeko euskaldun askoren buruhaustea ez dela euskara standarda/euskalkia, euskara/gaztelania
baizik. Erronkariar, zaraitzuar, aetz...
askok bertan behera utzi dute euskara,
euren seme-alabei irakatsi ez dietelarik
eta, beraz, guztiz bestelakoa da hauen
arazoa. Zuberotarrak dira euskarari
gogorkien eutsi diotenak, nahiz eta
hango euskaldunen kopurua ere ez den
10.000tara heltzen. Dena dela, aintzakotzat hartu eta arretaz aztertu beharrekoa deritzogu bertako hizkuntz egoerari.
Honelako korapiloak askatu behar
ditugunean, gainera, ez dugu sekula ere
ahaztu behar hizkuntza barruko gorabeherak ez direla istilu iturri bakarra izan
ohi. Arrazoi politiko-ideologikoek ere
badute zerikusi eta eraginik eta, Zuberoari dagokionez, oso kontutan izan
behar dugu herrialde hau administratiboki beste biengandik (Lapurdi eta
Nafarroa Beherea) banandurik agertzen
zaigula.
Hizkuntzaz kanpoko indar horien
eraginaz jabetu beharko dugu, orobat,
Iparraldeko zein Nafarroa Garaiko euskaldun zenbaitek euskara batuarenganalco dituzten susmo txarren arrazoi
sakona ulertzeko.
Guni geuri, etorkizunari begira, Iparraldea Hegoaldearengandik banatzen
duen mugak hizkuntzan ere daukan
eragina begitantzen zaigu korapilorik
zailena eta larriena. Behin eta berriro
entzun izan dugu mugaz handikoengandik euskara batua ulertzeko gaztelania
ere jakin egin behar dela, euskara batua

espainolen hizkuntza dela eta beste
hainbat salaketa.
Eta neurri baten egia ere bada. Euskaldunik gehienok Hegoaldean bizi
garenez, gaztelaniaren eragina gehiegizkoa izan ohi da "euskara batua"-ren
izenarekin hor-hemen azaldu izan diren
izkribu eta bestelakotan. Garbi dago
horrelakojarrerarekin Iparraldekoengana hurbiltzen bank, haiengandik aldentzen eta urruntzen ari garela. Garbi dago,
data, Geneva, bulego, filme bezalako
hitzen aide egin behar dugula eta ez
fetxa, Ginebra, ofizina, pelikula eta
antzekoen aide. Garbi dago lehenbiziko
haiek aukeratuz, Iparraldeko euskaldunengandik ezezik Europa mendebaldeko hizkuntzetatik ere gertuago izango
garela eta Europara begira jartze horrek
berorrek ere ekarriko digu, jakina, bestelako mesederik.
Nafarroa Garaian ere, azkenik, badirudi aspaldi honetan bertako euskalkia
goratzeko eta berpizteko ahaleginak
ugaritzen an direla. Hau, noski, guztiz
jokabide jatorra eta bidezkoa iruditzen
zait, baina badira, hala ere, aintzakotzat
hartu beharreko gertaera zenbait. Aide
batetik Nafarroa Garaiko hizkeren egitura oso nabarra da: Zaraitzu, Aezkoa,
En oibar, Ultzama, Zugarramurdi, Baztan, Oiartzun, Sakana... guzti hori da
nafarrera, baina bada alderik hizkera
batzuetatik besteetara. Bigarrenik, Nafarroa Garaian ez da euskararen aldeko
jarrera garbiegirik izan inoiz eta, ondorioz, ez da bertako hizkuntz eredurik
itxuratu.
Hirugarrenik, eta aurrekoaren ondorioz, Nafarroa Garaiko hizkuntz egoera
ezin larriagoa da eta Patxi Zabaletak
berak Euskaltzaindian sartzerakoan
egindako hitzaldian gogora ekarri zigunez, Iruñea edo Lizarra bezalako hirietakoak dira -euskaldun berriak, hortazeuskararen aide adoretsuen dihardutenak.
Eta hauxe da, hitz gutxitan esanda,
euskalkien auziari aurre egiterakoan
-

"Hizkuntz komunitateak, estaturik zaharrena baino are
zaharragoak diren eta beren koherentzia globala duten gizartesistemak dira"

kontutan izan beharko genukeen egoera.
2.- Prestigio eta aurriritzi arrazoien
indarra
Hizkuntza bi elkarren ondoan bizi
direnean eta elkarrekin lehian dihardutenean, aginte ekonomikoa eta politikoa
duenaren hura izan ohi da bietarik dotoreen, aberatsen eta, batez ere, praktikoentzat jo ohi dena. Bera da administrazioan, irakaskuntzan eta, azken baten, zeregin inportante guztietan erabili
behar dena. Bera da, orobat, gizartean
"gora" egin nahi duenak nahitaez ikasi
eta jakin behar duena.
Aginte politiko/ekonomikoan eraginik ez duen gizataldearen hizkuntza,
berriz, zeregin inportante horietarik
baztertuta geratuko da. Berau ikastea ez
da inolaz ere beharrezkoa izango, borondate hutseko ekintza baizik. Zenbait
esparrutan, ostera, erabilgarria eta egokia ere gerta daiteke: baserritarraren eta
hen i xehearen konfiantza eskuratzeko,
haur txikiekin eta maite diren animaliekin -txakurrekin bereziki- erabiltzeko,
-

-
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lagunarteko afalosteetan kantuan jarduteko, etab.
Baina gauza hauetan, jakinegiak ere
badira eta, ez dut gehiegi luzatu nahi.
Esan nahi dudana hauxe da: hizkuntzen
anean badirela hierarkiak, badirela batzuk besteen gainean daudenak eta alderantziz. Euskarari dagokionez ere izan
dira -eta badira- horrelako hierarkiak:
Gainekaldean: (...), latina, okzitanoa, frantsesa, gaztelania.
Azpikaldean: euskara
Bistan da horrelako hierarkia baten
azpikaldean dagoen hizkuntzak zailtasun ikaragarriak dituela bizirik irauteko
eta, etorkizun itxaropentsurik nahi izatekotan, ezinbestekoa duela desoreka
hori berdintzea.

Gun i geuri, etorkizunari be gira,

Iparraldea Hegoaldearengandik
banatzen duen mugak hizkuntzan ere
daukan era gina begitantzen zaigu
korapilorik zailena eta larriena
Baina euskara/erdaren artean dagoen
desoreka hori berori errepikatzen da
euskararen barruan ere:
Gainekaldean: Beterriko gipuzkera, Lapurdiko kostatarra, eusk. batua
Azpikaldean: gainontzeko euskalkiak.
Iparraldean Lapurdiko kostatarra
(hau da, Donibane-Lohitzune, Ziburu,
Sara, Azkaine eta inguruetako hizkera)
izan da betidanik dotoreentzat eta onentzat jo izan dena eta gainontzeko alderdietako euskaldunak hura erabiltzen
ahalegindu dira. Hegoaldean, ostera,
Beterriko gipuzkera (alegia, Tolosa,
Astigarraga, Hernani eta inguruetako
hizkera) izan da goimaila hori berega-
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natu duena. Oro har behintzat horrela
izan dira gauzak, salbuespenak ere
badauden arren.
Aurrera baino lehen, eta gaizki ulerturik egon ez dadin, bada argitu nahi
nukeen zerbait: hizkera jakin bat, arrazoi honegatik edo hargatik, zenbait
eginkizunetarako hobestea ez da berez
txarra eta salagarria. Alderantziz, onuragarria ezezik nahitaezkoa ere bada
eta, sortu ere, horrelaxe sortu dira hainbat eta hainbat hizkera standard. Kaltegarria dena besterik da: moren hizkera
hartzerakoan norberarena gaitzestea eta
erabiltzen lotsa izatea.
Bizkaierara mugatuz, oso sustrai
sakonak ditu bizkaieradun hiztunek
euren euskalkia (nonbait ere itsusia eta
traketsa delakoan) aide batera utzi eta
gipuzkerara (hau, berriz, politagoa eta
goxoagoa delakoan) jotzeko ohiturak.
Adibide ugari ekar nezake diodana
baieztatzeko, baina bakar bat baizik 1859ko maiatzaren 14ean Uriarte bizkaitarrak Bonaparte Printzeari egindako gutun batetik jasotakoa berau- ez dut
aipatuko. Elgoibar eta inguruetako euskaldunen -administrazioz gipuzlcoar izan
arren, hizkuntzaz bizkaieradun, eta ez
giputz, direnen- jarreraz mintzo zaiolarik hauxe diotso:
"Sucede en todas estas poblaciones que
miran con desdén el vascuence de Vizcaya
y son muy apasionados al dialecto del
Beterri: los sermones y pláticas se predican en ese dialecto de Beterri, y muchísimas personas hacen estudio de este dialecto, por cuyo motivo hacen una mezcla; pero
todavía no han podido "guipuzcoanizar"
al vulgo" .
Gaitzespena (=desdén), ba, euren
gurasoengandik jasotako euskalkiarenganako eta hortik, hain zuzen, Beterriko
hizkerara jotzeko ohitura. Gaitzespen
hori berori euskaraz ez hitz egiteko
atxakia ere izan da inoiz. Honako hau
aurten bertan (1989-04-14an) irakurri
izan dugu Arrasate Press astekariko
18. zenbakian, Amaia Jauregi-Arrabururekin egindako elkarrizketa baten:

"(...) beste batzuk (eta hau aitzaki xelebrea, benetan) Arrasateko euskara ez
dela euskara polita eta ez duela merezi
horrela hitz egiterik(...)".
Lotsa eta konplexu honetaz hobeto
jabetzeko nahikoa dugu bizkaieradunen izkribuak irakurtzea. Nekez erabiliko dizute euren euskalkiko hitz eta esamolderik. Lehenago erabiliko dizkizute
Iparraldeko edo beste edozein leku urrunetakoak (zenbat eta bitxiago eta exotikoagoak, orduan eta nahiago) eurenak
baino. Adibide batzuk jarriko ditut:
A
(dugu) eta
bait-(dugu)
ei
omen
lar(regi)
gehiegi, sobera
ostera
ordea, aldiz
(5stera
ibilaldi, itzuli
begitandu
iruditu
antza, itxura
dirudienez
legez
bezala
Ez al dira, ba, A zutabekoak B-koak
bezain jatorrak? Euskalki guzti-guztietako hitz eta esamoldeak erabiltzea ez al
da, ba, euskararentzat aberasgarri eta
onuragarri? Nik uste baietz, baina bizkaieradun ezjakinenak ere, bere euskalkia hierarkiaren azpikaldean dagoena
badakienez, ez dizu euskalki horren
usainik darion hitzik behin ere erabiliko. Nahiago izango du sobera (< gazt.
sobra) erabili bere zorioneko larregi
bai no.
Bestalde, bere euskalkia hierarkiaren gainekaldean ikusten duen giputzak
ere ez du san itan begi onez ikusiko
neba bezalako hitz bat erabiltzea: "Hon
bizkaieraren hitza da" esango dizu eta,
jakina, "behean dagoenak imitatu behar du goian dagoena eta, inolaz ere ez,
goian dagoenak behean dagoena". Honi
horrela da bizitzako arlo guztietan, baina guk, euskalkien egoera orekatu nahi
baldin badugu, hankaz gora jarri beharko ditugu "horrela" diren makinatxo bat
gauza. Izan ere, ez al dira bizkaieradunak ere euskaldun? Beraz, euskaldun
baldin badira, haienak diren hitzak eus-

kararenak ere badira.
Ondorio bezala hauxe esango nuke:
gal ditzagun euskalkienganalco lotsa eta
konplexualc eta erabil ditzagun -lasai
asko, gainera! egoki denean, geure hitz
eta esamoldeak. Baina egoki denean

Erdialdeko eta mendebaldeko
multzoen artean ere bazen aspaldi
Araba aldeko herrietan halako
euskalki zubi bat: Hegoaldekoa
hori nahi dut azpimarratu, izan ere ez
delako batere berdin Euskal Herri osorako idazten edo hitz egiten an garenean
edota geure herri edoeskualderako (herri
irratietan, herri aldizkarietan, hem barruko propaganda txarteletan...) an garenean.

3. Euskalkien nolakotasunaz
zertxobait
Euskalkiei esparru zenbaitetako ateak irekitzearen aide eta, lehen urrats
bezala, euskalkiak erabiltzeko lotsarik
behintzat ez izatearen aide agertu naiz
orain artekoan, baina bistan da zentzuz
eta kontu haundiz jokatu ezean, arrisku
galantak ere etor daitezkeela erabaki
honetatik.
Honen arrazoia goian aipatu dut:
Euskal Herriak jasaten duen zatiketa
administratiboa. Eta ez dira neure iruclipen zoroak beldur horren sortzaile. Bai
zera! Hor daude, gugandik gertu, kataIan herriak. Hain antzina ez dela, katalana zen bertako hizkuntza. Gaur, ostera,
valentziar askok ukatu egingo dizu katalanez mintzo direna eta valenciá dela
euren hizkuntza esango. Balearetan ere
ez ei da gaurregun katalanez hitz egiten;
irla baten eivissenc, bestean mallorquí,
etab. baizik. Lleidako herrialdean ere ez
daukate euren hizkuntza katalantzat; oso
desberdina omen da eta lleidatá izen are33

i

Badira hizkunizak bazterreratuak izan direnak lan-profesio
mugatuetara edo gizatalde baten barruko biziera
konkretuetara

kin bataiatu dute. Tarragonako Tortosa
eskualdean ere antzeko "mirakulua"
gertatu da: lehen katalanez mintzo zirenak, orain, bapatean eta gau-eskoletatik
iragan beharrik gabe, tortosí hizkuntza
berrian mintzo dira. Aragoan ere badira
katalanez mintzodiren eskualdeak, baina
eurek ez dizute egia hori onartuko. Fragako batek fragatí darabilela esango
dizu, Peralta de la Sal-ko batek aragoná
peraltí, etab. etab.
Geure iparraldera begiratzen badugu, okzitaniarrei ere beste horrenbeste
suertatzen zaiela ikusiko dugu. Departamentu (=gure probintziak) askotan
zatituta eta sakabanatuta daude. Gainera, ez daude denak Estatu bakarraren
barruan. Estatu espainiarrean, esate
baterako, hor dago skizaleek hain maite
duten Val d'Aran, administrazioz Lleida, baina hizkuntzaz eta kulturaz Okzitania dena. Hemen ere bakoitzak bere
eskualde edo heffialdeko hizkuntza (patois, hobeto esan) darabilela esango dizu,
konturatu (nahi) gabe sakonean bat bera
dela hizkuntza.
Baina ez dugu auzoetara joan beha-
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rrik. Bizkaian bertan, XIX. mende
amaieraz gero, euskara ez den beste
hizkuntza bat erabiltzen dela esan izan
du zenbaitek. Hizkuntzalari ezagunak
(Uhlenbeck, Lacombe...) eta, nire ustez
harrigarrienadena, baita jeltzale sutsuak
ere (Aniandiaga, Eleizalde...) eritzi
honen aide agertu izan dira. Eurok diotenez, etnia ezberdin bi ziren antzina,
bakoitza bere hizkuntza bereziarekin:
oraingo bizkaieradunen arbasoak batetik eta gainontzeko euskaldunen arbasoak bestetik. Denborarekin, jatorriz ezberdinak ziren etnia hauek elkarrengana hurbilduz joan omen ziren eta hortik,
hain zuzen, gaurregungo bizkaierak
euskararekin dituen kidetasunak.
Okerrena, dena dela, ez da honelako
eritziak lau haizeetara hedatzea. Okerrena, eritzi hauek egia direla frogatzen
ahalegintzea da eta ahalegin horren
ondorioz, hain zuzen, dauz, gauz, zauz,
nebazan, ebazan, gintzazan... bezalakoak joko dira benetako bizkaieratzat
eta, ostera, euskalki honetan XVI-XV II
eta XVIII. mendeetan zehar egindako
izkribu ugarietan ageri diren -eta hauexek dira, gainera, agertzen diren modu
bakarrak!- ditu(z), gaitu(z), zaitu(z),
nitu(z)an, zitu(z)an, gine(a)n... bezalakoak gipuzkeraren eraginez sartutakotzat hartuko dira eta, beraz, bizkaiera
garbitik zeharo baztertu beharrekotzat.
Horrelaxe sortu eta zabaldu da gaurregun zenbaitek "hiperbizkaiera" izendatu duen "hizkuntza berri" hon.
Eta ham honetan ezin dugu berriro
behaztopo egin. Ondo dago bakoitzak
bere euskalkia erabil dezan, baina ahaztu gabe bizkaitar, gipuzkoar, nafar,
zuberotar... baino lehen euskaldun garela. Ahaztu gabe lehenago dagoela
euskara gure euskalki edo hizkeratxoa
baino. Ham hori jo ez dezagun, ba, nik
neuk hiru erizpide nagusi ezarriko nituzke oinarri bezala: a) euskararen osotasuna, b) hedadura eta c) antzinatasuna. Ikus ditzagun hirurok banan-banan:
1.- Euskararen osotasuna. Euskal-

ki baten barruan aukera ezberdinak daudenean eta aukera horietako bata gainontzeko euskalkietatik hurbil eta bestea, berriz, haietatik urrun dagoenean,
badirudi hurbiltzen gaituenari eman
beharko geniokeela lehentasuna. Esate
baterako: bizkaieraz ditu eta dauz, biak,
erabiltzen badira, lehenbizikoak dirudi
egokiena, bizkaieradun askorentzat
ezaguna izateaz gainera berori delako
beste euskaldun guztiek ere erabiltzen
dutena. Indar bateratzaileak bultzatu
behar ditugu beraz eta sekula ere ez
indar banatzaileak.
2.- Hedadura. Euskalkien barruan
badira zenbait egitura eta esamolde herri
edo eskualde jakin batera mugaturik
daudenak. Esate baterako, hemen,
Leintz-Orlatialdean, guztiz arruntak dira
ha undiketan, konponketan, zainketan... (=haunditzen, konpontzen,zaintzen). Nafarroa Garaiko Sakanaldean,
berriz, dakit, dakizu, dakigu... (=zait,
zaizu, zaigu) erabiltzen dituzte. Horrelakoei herri eta eskualde barruko jardunean eutsi egin behar zaie, noski, baina
ez dirudite oso egokiak esparru horietatik ateratzen garenerako eta, gutxiago
oraindik, "bizkaieraren" edo "nafarreraren" ezaugarritzat jotzeko.
3.- Antzinatasuna. Mundu zabaleko edozein hizkuntzatan aldaketak eten
gabe gertatzen dira eta hori normala
ezezik ona ere bada, hizkuntzak gizartearen egoera berrietara egokitu behar
dira eta. Baina Euskal Herriarena bezalako kasuetan aldaketok ez dira beti
modu eta baldintza normaletan betetzen. Politikoki zatituta egoteak, euskara hizkuntza ofizial ez izateak, irakaskuntza, komunikabideak... mendeetan
zehar erdara hutsez izateak eta beste
hamaika horrelako indarrek bere eragina izan dute euskararen bilakabidean.
Euskalkiak bata bestearengandik aldenduz joan dira indar bateratzailerik izan
ez delako gurean. Hon i dela eta, euskararen batasuna lortzeko atzera begira
jarri beharra izan dugu. Euskalkiak

elkarrengandik gertuago zeuden XVII.
mendean gaurregun baino. Eta euskalki
bakoitzaren barruan ere beste hon enbeste gertatzen zaigu. Makume, kusi,
karri, torn... (=emakume, ikusi, ekarri, etorri) diote Nafarroa Garaiko
zenbait lekutan edota abrats, egitra,
zartruk... (=aberats, egitera, zaharturik).
Hizkuntzak egin dituen berrikuntzak
dira hauek eta asko eta asko, gainera,
azken orduan burutu direnak. Bada
makina bat honelako euskalkietan barrena. Ondo deritzogu herri edo eskualde jalcin baten erabil daitezen (bizitza
luzea eta osasun sendoa opa diegu, gainera!) baina ez, hon atio, eremu horretatik kanpo, euskaldunok elkar ulertzea
eragozten dute eta.
-

-

Hizkuntza bi elkarren ondoren bizi
direnean eta elkarrekin lehian
dihardutenean, aginte ekonomikoa
eta politikoa duenaren hura izan ohi
da bietatik dotoreen, aberatsen, batez
ere, praktikoentzat jo ohi dena
Amaitzeko, eta honaino esandakoa
hitz bitan laburbilduz, euskara batua
euskalkien hiltzailea dela edota euskalkiek euskara standardaren kaltetan dihardutela bezalako eritziek ez du ematen etorkizun handiegirik dutenik. Ez,
behinik behin, zentzua nagusi den gizarte baten. Euskara batua Euskal Herriaren hizkuntza nazionala da. Ez gehiago eta ez gutxiago. Hizkuntzek, ostera, beste erabilera batzuk ere badituzte
eta horietariko zenbaitetan askozaz ere
egokiagoak gerta daitezke euskalkiak.
Oraingoz hauxe eta bestelakoez geroak
esango.
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Zure bitartez naiz gizaki
Euskara
zure bitartez bizitzen
izkuntzak oro preziatzen
menperakuntzak gorrotatzen
askatasunean bermatzen
mundu osoa maitatzen.
nik ere, trukean,
amodiozko zorabioan bezala
- ez zitakeen bestela,
emea zara, ez da?ene oberena dautzut ematen.
J. A. Iriagaray

••■■•"- _
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)1.

Manexen bideak
Xamar

Txepetxek tesiaren 310. orrialdean
Manex haurraren egoera posibleak aztertzen ditu, gaur egun Euskal-Herriko
edozein haurrek bazalaxe Manexek
posibilitate ezberdinak bait ditu: Euskara etxean entzutea ala ez, eskolan, karrikan, etab.

Posibilitate hauek bortz dira nagusiki
eta, euskalduntzeko bidea benetan hartua badugu, bortzek bukaera ber-bera
dute: Manex euskaldun, sortzezko giroa
zernahi izanik ere.
Hauxe da, beraz, komikiak erakutsi
nahi duena.

Ii
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EUSKARAK ez du errurik,
nik ez diot ezarriko.
Euskarak ez du errurik.
Neu naiz errudun euskara
indartu ez zaidalako,
su-arma ez dudalako,
eskutan hartu ta zirt-zart
ez darabilkidalako
nonahi ta zernahitarako

'•••

B. Gandiaga
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Euskara eta biziaren mintzoa
J. A. Ifigaray

J

I ose 1■4 4 Sanchez Carrión "Txepetx"en "Un futuro para nuestro pasado"
lana Euskarak bere mendetako kinka
larria gainditu ahal izateko ezinbestean
behar dituen ideia eta jomugak aztertzen
eta eskeintzen dituena da. Betidaniko
biziaren mintzo eraberritu baten astapen
eta oinarrialc azaltzen eta finkatzen dituena. Lan mardula, ederra, Txepetxek
egin duena. Harek berea egin du; teorikotik praktikazko mailara doan bidea,
berriz, herriak egin behar du. Bainan,
egiazko nahikaririk ba ote?
Gero eta nabarmenago diren zentzuzko estratejiarik eza eta ahulezia ez
dira oraikoak, ez eta erakunde politikoen gaitasunik eza eta errekuperazionea ere. Kimu berriak, indar berritzaileak, beraz, derrior sortu beharko dira;
edo-ta galtzeke beti izan direnak beste
gisa batera egokitu beharko, beste dinamikan mamiturik.

Honek ez du esan nahi orai arte egin
direnalc leihotik behera jaurtiki behar
direnik, edo-ta sistimak uzten eta eskeintzen dituen zirrikito eta aukerak
baliatu behar ez direnik. Bai, ordea,
dinamika beste zutabeetan oinarritu
behar dela, beste jokabidez mamitu,
beste helburuz eragin.
Eta helburuak -politikagintzan- Euskalerriak bere nazione maila eta duintasuna lortzea izan behar luke. lzkuntz
arloan Euskararen normalizazionea, AB
maila edo nazione maila osoa; hots,
Euskara eta euskaldunen garapen osoa
lortzea, Euskararen bitartez gu osa gaitezen eta gure bitartez hura. Hon i baita
egiazko normalizazionea eta hori baizik
ez bait daiteke izan euskaldunen helburua, nor baldin bagara. Gainerakoa
ahuntzaren gauerdiko ametsa da edo,
propioago, adar jotze bat eta eskizofrenia utsa.
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Ez dakidana da bestek zer erizten
dioten; pairatzen den egoera ezinezkotzat daukaten ala ez. Nik, egia esan, ez
dut uste ezinezkotzat bizi denik; konformismo eta integrazionea oso sakonak dira eta.
Dena den, herri bezala dagozkigun
helburuak bete ahal izateko garbi dago
beste estratejia, beste dinamika bat behar
dela. Txepetxen lanak izkuntzari dagokiona -eta ez han bakarrik mugatuamamitzen laguntzen du.
Bainan kasu, inork ez dezala pentsa
hori mirani batez lor daitekeenik, ajeak
egunetik biharamonera senda daitezkeenik; edo-ta gu -aurkezten an garen
liburua plazaratze utsarekin- hortan
gaudenik. Ez. Guk -nik behintzat- euskara oso kinka larrian dakusagu, herriaren arabera. Gu egiazko "indioak" bilakatzen an gara, hemengo askoren laguntzarekin. Auzia, beraz, arras zaila
da. Bainan, orobat dugu pentsatzen -nik
behintzat- ez dela ezinezkoa, gure esku
legokeela; baita egiazko aurrerabidea
ere ez dela orai arteinoko bideetatik
etorriko, ez daitekeela ustasun, errekuperazione eta duintasunik ezaren munduan mamitu; hortik ondamendia eta
eskizofrenia baizik ez datozela.

Lan mardula, ederra, Txepetxek egin
duena. Harek berea egin du;
teorikotik praktikazko mailara doan
bidea, berriz, herriak egin behar du.
Baina, egiazko nahikaririk ba ote?
Bide berriak, dinamika bernia, euskal helburuz eta jomugaz mamiturikoak,
apailatu eta urratu beharko dira, biziko
bagara. Normalizazionearen lehen
zutabe eta zergatikoa horixe baizik ez
baita. Txepetxek dioen bezala: "Euskaldunentzat -beste edozein herrita-
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rrentzat bezala- izkuntza arloan osatzea
eta Euskaraz osatzea bat bera dira".
Honi da helburu eta ardatz nagusia eta
hortaz egiazki konzientzia artzeak
ematen dio abiadari indar eta zentzua.
Horrela bakarrik as daiteke obetzen edo
optimizatzen euskararen egoera, bakar,
gizarte eta lurralde mailetan. Eta hortan
"espacio simbólico" delakoa, iztunen
ezurmamia den gune hori -AB/BA iztunek osatua- garrantzi haundikoa da; talde
hori izkuntzaren garapen osoa duena da
eta, gisa berean, izkuntzari berea ematen diona. Bera da euskal kulturaren
sortzaile eta eragile nagusia eta berau
eratuz eta zabalduz, izkuntz taldeen
arteko artuemanak uztartuz eta trabatuz, indarrak propioki bideratuz, mami
daiteke zinez euskararen normalizazionea: euskararekiko ezagutza, erabilpen
eta motibapena obetzea eta "haren goien gradora igatea", Detxeparek amesten zuen bezala.
Plangintza batean, besteak beste,
prozesoaren aballa garrantzizkoa baldin bada, areago da haren norabidea;
aballak desberdinak izanagatik ere -iztunen egoerak desberdinak baitira-, auzia
ibilbideak oro helburu berari buruz abiaraztean bait datza. Konzientzia eta abiada horien arabera gizarte egoera da
aldatzen eta izkuntzaren beharrezkotasuna berez obratzen (eta ez nahas hori,
faborez, leihatillakoa, agirizkoa, azalezkoa eta sasibeharrezkoa den horrekin). Honi gertatzen da, funtsean, "espacio simbólico" gunea osatzen duen taldearentzat hala denean: egiazki beharrezkoa; eta horrek eskatzen ditu eta
dakartza -ezinbestean- izkuntz/kultur
eremu eta arloak zabaltzea eta aberastea.
Hon ezinago garrantzizkoa da. A stekotz eta bat, aldarrikatzen ari garen
mintzo honek berak euskaldunen jomuga eta jokabideak zabal, sakon eta aberas ditzake; "discurso de la irrealidadfalsa percepción" delakoaren aurka
"discurso de la responsabilidad" deitua

proposatuz eta eraginez. Eta erantzunkizunaren mintzo hori bat heldu da
mundu mailako biziaren aldeko mintzoarekin; bat dator eta bera da.
Zilegi bekit hortaz beste nonbait
azaldu ditudanak hunat ekartzea:
¡A gil
4,‘4::.•w
40 A.), ;u, , k,,o„it a, tí O,'
ro.
.
"Euskararen aide gaudenak izkuntza
yik,
rAre•-;
6\5
,
s ‘.%
guztien aide gaude, elkar errespetuzko
or :,„,4*
orekaren aide, menperakuntza guztien
aurka; baten aurka egiten dena, azken
finean, denen aurka egiten baita, eta
aitzitik: baten aide egiten dena guztien
aide doa. Egiazko nazioartekotasuna
elkarren arteko errespetu eta orekan
datza eta horren erdiestea aurrerakoi,
bakezale eta bizitzaren aldeko den gizaki ororen eginkizuna da.
Huni atxikirik gainerako giza auziak
doazi eta elkar onartze eta oreka, berriz
".1'ilo"o>
ere, denetan agertzen da: herri eta gizarte mota guztien arteko egoerak eta
emankortasunak egiazki ahalbidetuz,
gizon eta emakumeen artekoak propioki parekatuz, beste bizikidelako artuemanak eta egoerak obekituz, eta abar.
Azken batean auzia bizitzaren aide
ala aurka egotean datza. Izkuntza/iztun
talde baten aide egiazki dagoena nekez
"Izadia Jakintzarantz doalarik eta Jakintz,a Izadirantz
doalarik, hizkuntz orekaren eskema osotzen dute"
dagoke besteren aurka ( haren menperatzaile ez den bitartean, naski); gizakien
aide dagoena zail legoke gizon edo-ta
emakumeen besterenatzearen aide.
gaurkotzen da, bihar hori beti tokian
Bizitza denok lotzen gaituen kate luze
toki eta egun oro egiten baita".
bat da, gizakiak, alimaliak eta zuhaitzak
Etsaiak aunitz eta ahaldunak dira,
barne.
aurkako jarrera eta oldarrak indartsuak
Euskara mundu mailako egoera jusoso, bainan bizi-nahia egiazki tinko eta
fermua baldin bada, borondatea zineztuago eta orekatuago baten ikurra artzearekin - bere bizi-nahia hori baizik ez
koa baldin bada, daitekeen hori obrada - aurrerabidean ematen da; bere butzen eta gauzatzen joan ohi da. Erantzuruari -iztunei- indarberritutako zentzua
na, beraz, gure esku dago; galdera, beematen dio, gisa berean beste izkuntz/
rriz, aidean gelditzen: gauza ote gara
iztun taldeei eta gainerako arazoei. Eta
Euskalerriak aske eta osorik euskaldun
hunela, errotik trebaturik mundu
izateko sortzen dituen taupada eta indarrak jabetasun eta zentzuz mamitzeko,
orekatuago baten erdiesteko eman behar
elkarbidean propioki abiarazteko?
diren urratsetan, mundu hori, biharkoa,
Geroak esanen.
posibleago da bilakatzen; hein batean
,

9
'

Urgun doa
ez zaiozula farrik egin
Euskal Herriko seme
euskeraz ez dakienari
ez diozu farrez
hutsunerik beteko!
Adarra jo
baina inoiz ez lanik agertu
eguardian kantari
an den oilarra bezela
erneak ernaratzen
alferrik an zara.
Behi antzua
emaitzik ez duen zuhaitza
geldirik den erlojua
inguruko gauzak hobetzen
saiatzen ez zaren
euskaldun antzu alferra.
Ispiluan
inoiz ikusiko bazina
farrez zeure buruari
ekin beharko zenioke
eta ekinen zenuke
baina ez zara ausartzen
ez zara ausartzen...
zeurekiko farregarrikeriak
ikaratzen zaitu eta!
G. Trintxerpe
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Jazten
aldizkaria
Argitaratmilea:
AED (Arrasate Euskaldun Dezagun)
Pablo Uranga 4, Behetxea
20 500 ARRASATE. Tfnoa. 79 54 46

Laguntzaileak:
Arras ateko Udala
Dono stiako Aurrezki Kutxa Munizipala
Itzulpenak:
Maki Mendiguren
Diseinua eta maketazioa:
Gobo Arana
Inprimategia:
Gertu Koop. E.
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ORO-MINTZ0
Bairia nik, izkuntza larrekoa,
nai aunat ere noranahikoa:
yakite-egoak igoa;
soifia zaar, berri gogoa;
azal orizta, mum n betirakoa.
Lizardi

AURREZKI-KUTXA
MlUNIZIPALA
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ARRASATEKO UDALA
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