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Sarrera

ogotsu ekin diogu zenbaki honen presU taketari, oraingo honetan ere informazio
interesgarria eskain dezakegulakoan gure artean -eta euskaraz- horren landuta ez dagoen
gai baten inguruan:munduko eleaniztasuna.
Entzunago (ezagunago, bai?) zaigunez
Europan gertatzen dena hizkuntzekin, horretaz gain munduko bazter guztietan gertatzen
denaren radiografia moduko bat egin gura
izan dugu.
Ez zaigu, egia esan, lan erraza gertatu,
hainbat arrazoi direla eta:
Zailtasunik handienetakoa, terminologiari dagokionez erizpideak ezartzerakoan izan
dugu, jakina da eta, egindako guztiak eginda
ere, badela oraindik landu beharrekorik euskararen standarizazio-prozesuan; amaierarik
ez daukan prozesua, bestalde. Told izenez
erabakitzeko, bete-betean Elhuyar-ek atera
berri duen hiztegiari btu gatzaizkio. Hon i
gura izan dugu bederen. Munduko hizkuntzen
izenak euskaratzeko izan dugu berebiziko lana,

horretaz egindako aurrelanez (Xabier Kintana, UZEI,...) batiatu izanagatik, orain artean
egindakoak ez du asebete gure egitekoa eta.
Gauzak honela, halakoetan geu baino adituago direnengana jo, eta Xabier Mendiguren
dela medio, laguntza eskergarria jaso dugu
bera eta ingurukoengandik. Zer esanik ez,
izan litezkeen akatsak (egon egongo direnak)
geure bizkar baino ezin ditugu hartu, jakina.
Beste era bateko zailtasunei gagozkielarik,
bestalde, ez zaigu errazago izan hitzen ageriko
eta ezkutuko esanahiaren dialektikan sartu eta
erabakitzen hastea zer den hitz bakoitzak esan
gura duena gure barrenean. Hizkuntza batzuk
hizkuntza dira eta beste batzuk dialekto edo
jerigonza?Zer dira ethnic, classic edo modern
languages-ak? Zer, lenguas vernáculas, indígenas, tribales, bárbaras,...alderatzen baditugu terminook beste hauekin: universales,
raciales, vehiculares?
Zein berba bai eta zein ez? Ez da erraza
ihes egitea zurrunbilo honetatik eta marra
zuzen ezartzea. Uste dugu, hori bai, halako
sailkapenekin ez zaiola erantzuten benetako
3

arazoari, eta gure aldetik, nahiago dugu gizahizkuntzez hitzegitea; jakinaren gainean hizkuntzen bailo soziala ez dela estatikoa dinamikoa baizik; gaur ethnic dena, hurrengoan
modern bait da, eta halako batean modern dena
hurrengoan classic. Giza hizkuntzak dira
guztiak beraz, inoiz ez hizkuntza hobe edo
txarragorik.
Zenbaki hau prestatzen, Jose Luis Ormaetxea, oTxipi», irakaslea izan da lanik handiena hartu duena eta baita fin aritu ere.
Monografikoari hasiera emateko, Jazten
2an bezala, berriro ere oCurs de sociolingüística» tik atera dugu beste kapitulu bat eta
egokitu ahala euskaratu. Ohizko eskemari
jarraituz, teoria-testu bilduma-lan proposamenak, oso material aproposa da Toni Mollá
eta Caries Palanca valentziarren lana Estatuko eta Europako hizkuntz aniztasunaren berri
izateko.
Bigarrenez, Maki Ruiz de Gaunaren lana
dakargu esperantoaren nondik norakoaz diharduena. Ez dakigu, Iñaki, euskaltzalea delako esperantozalea ote den, edo alderantziz:
esperantozale delako euskaltzale. Berdin dio,
garrantzitsuena toki berera iristea bait da leku
ezberdinetatik abiatu arren.
-

Harrigarri izateraino insten da zein gutxi
jartzen den dudan gure artean ingelesaren
erabateko nagusikeria nazioarteko harremanetarako. Esperantoaz hitz egiten hastea, edo
moren ama-hizkuntza izango ez den nazioarteko hizkuntza baten beharraz hitz egitea, bitxikeria edo anakronismotzat jotzen du egun
gehiengoak, eta oso anormala dena berez, oso
normala bailitzen barneratu (behar izan) dugu.
Hor an da eskolumetxoa eta ia 60 urteko
exekutiboa ingelesa ondo ikasi guran.
Analfabetoen ezaugarri litzatekeena berez
(adibidez, Londonen jaiotakoa munduan zehar edonon ibili ahal izatea bere ama-hizkuntzarekin; eta, aitzitik, milioika KetxuaAimaraelebakarezinmugitu ahal izatea euren
jaiolekuetatik mora), alfabetizazioaren eta
progresoaren izenean saltzen da eta mundu
guztiak lortu gurako lukeen altxor preziatu
bilakatu.
Hala kontuak, ideiak garbi izan ezean,
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modu ederrean gaude Europara eta mundura
gure etxeko ateak gehiago zabaltzeko; ez
pentsa gero, gainera, euskarari bakarrik datorkiokeenik kalterik hortik, handiagoak eta
egun «boteremsuagoak direnak ez dira hondamendi horretatik urruti ibiliko eta. Tapia eta
Leturia trikitilariak legez, galde dezagun, ironikoki, geuk ere, ea oprogresoak ze on egin
ote dion naturari (hizkuntzei) aspaldion?».
Horrela, bada, «nork berea eta espera ntoa
(Morena ez dena hasieran) guztiontzat» egin
dezagun guíe. Gogoraraztekoa da, Txepetxen
lanaz baliatuz bidenabar, gizadiaren historian
him izan direla -eta direla- hizkuntz oreka
bermatuz erabili ohi diren errekurtso ekologikoak. Batetik, hizkuntza klasikoak ikastea
(latina, grekera klasikoa, arabiera klasikoa,
hebraiera, sanskritoa,...) ibilbide kulturaletik,
hizkuntza horien berezko transmisioa galdutakoan. Bigarren bat, kode batean aritu ezinaren
ezinez, berri bat sortzea izan da arruntena,
hala, pidginei eta lingua franca delakoei leku
eginez; gerora kreolera bilakatu dina hainbat
halako ama-hizkuntza izateari ekitean. Eta
hirugarrenik, alfabeto ideografikoak erabiltzea (izan) da beste errekurtso bat, hitzak
adierazi gabe ideiak ematea aditzera idatziz,
txinoaren, edo matematika eta musikaren kasuan gertatzen dena.
Zilegi bekigu, beraz, zalantzan jartzea
gaurko normaltasuna, geuk ezagutuko duguna izango den arren, beste hamaika ikusteko
ere jaioak garela pentsatuta. Historiak beti
kontra joko ote digu, ba?
Alearen azken zatian, garai historiko honetan Europaz gaindiko kontinenteetako banaketa politiko-estatalean (tarta bat izango
balitz bezala banatu dena, itxura denez)
zenbaterainokoa den hizkuntz aniztasuna
azaltzen saiatu gana; geuk dakigula lehenengoz euskaraz.
Geure mesederako ere izango delakoan,
jakina da mende honetako muga eta hesiak
kolokan eta pitzatzen hasi direla mende
bukaerarekin batera urrin batik. Badira oindependentzia» lortu duten nazio linguistiko
batzuk (Lituania, Estonia, Letonia), lortzear
dauden beste batzuk (SESBn, Kroazia, Eslo-

Jazten,,-

Zer dira ethnic, classic edo modern languages-ak?

benia,...) eta bide beretik joko dugun beste
asko: Hizkuntza bakoitzari lurralde bat da-

gokio eta Euskararena Euskal Herria da
geure bidez. Garbi!
1.492an Nebrijak kaleratzen zuen lehen
«Gramática Española»-n garbi asko esaten
denez «que siempre la lengua fue compañera
del imperio» gogorarazi eta lema horrekin
jarraitu dute espainolek, frantsesek, ingelesek, holandesek, portugesek,... eta nota ez,
super-amerikanoak, Israel eta enparatuak oraintsuago. Euskaldunoi ere ez zaigu lekurik
onenean bizitzea egokitu, espainolek eta
frantsesek baino historia beltzagorik daukatenik ez da askorik izango eta.

kuntza ofizial bakar jarri dutela eta (lehen
ingelesa ere bazen), dominak eta sariak banatzen. Horren ona bada geuri proposatzen
(onartzen) diguten diskurtso bilinguista, zergatik ez ote dute gauza bera onartzen eurentzat Puerto Ricon? Filipinasetan edo Ginean
gertatu zaiena gerta ez dakien? Hamaika ikusteko jaioak garela, horixe baino ez.
Guk, gure aldetik, zentzudunena ezezik,
behar den moduan alfabetatuta egotearen
adierazgarri ere izan daitekeelakoan, geure
egiten dugu, eta zeure egin dezazun eskatu,
Lizardi handiak bere momentuan, eta berak
bakarrik esaten zekien eran, Arrasaten bertan
gerra aurreko «Euskaltzaleak» elkartekoei
esaten ziena:

Norberarentzako nahi dena besteei ukatu.

Hon i izaten da ohizkoa. Ponpoxo agertu berri

zaigu Puerto Ricon Espainiako monarkiaren
hurrengo oinordeak, bertan espainiera hiz-

Gu geu izateaz ez gaiteala lotsa,
baizik bidezki arrotu; lurbira osoan euskalduna euskaldun ag er tu izan duten ezaugarriak
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dazte
ez ditzagula oinperatu, ez galdu; goratu ditzagun, ta gure aurren biotz gurietan iltze
gorituz josi.

Are aitor-etxeetan ere (etxe nobleetan,
alegia) sortzen baitira ume ergelak, badezukete onelatsu mintzako zaitzuen euskaldunik asko. ¿Zertan gure izaera zatiagotu ta

sartua.Ta on egitea eskatzen dig uten euskaldunak ole dira, bada, euskaldun zuurrenak,
euskaldun buru-jantzienak, euskaldun gurenak? Bada, nik, (jaun oiek astotzat joko banaute ere), naiago dei ibai txiki izan, baña ene
urak neronek itsasora eramateko jabe; ta ez
nere izena ta nere izana galdu, ibai aziago
bati nere burua eman bearrez.
¿Zertan gorde gure izkuntza?, esango dizuete. ¿Zertan gizon guziok era batez ez itzegin bear?... Bada, Jainkoa' k gure artean
Babel' go torre bat izatea agindu dulalco:
Jainkoa' k gizon ongi-azi guzien biotzetan
norbere izkerarenganakomaitetasun gori bat
itsatsi dulako.

Bada, nik, (ja un oiek astotzat joko
ba-naute ere), naiago det ibai txiki
izan, baria ene urak neronek itsasora
eramateko jabe; ta ez nere izena ta
nere izana galdu, ibai aziago bati
nere burua eman bearrez.
(Lizardi)
nabarbenagotu bear degu, zertan gure izkera
gorde eta landu? ¿Ez al litzake, bada, aurrerapen aundi bat guziok gizadian, izatez nahiz
izkeraz, batasunera jotzea?...
iGizagaxoak! ¡Eztakite ez gerala munduan guziek betiere bat izan go, Jainlcoa' k ala
nai izan dulako , ta ongi nai- izaki ere, ludiaren
edertasuna ezberdin orretxek geien jazten
baitu!
Utzi diezarogun euskaldunok euskaldun
izateari, urtu gaitean eta naasi inguruko erbesteekin... ¿Besteek ere guk bezala jokatuko
luketela uste al-dezute?... ,Ederki eman ere!
¿Gaur, , beraz? ¿Mundu bazterreko erri txiki
guziek gero ta area go beren burua zaintzen ta
indartzen diarduten garaian? ¿Orain gu ezereztu, orain guk geren buruok ondatu, gizadia
berdintzen asi dedin? On egitea ainbatsu
litzake nik orain zuei esatea: Vaunak, munduanjende geitxo gatxegok, askoz obeto bizitze
aal-gifriekek bakantxeago izanda; beraz, nondik-bait asi bear da-ta, nere burua bota dezadan leiotik beera...». ¿Zer esango zenduteke?
Badakit aurki ninduzuetela Santa Ageda' n
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¿Zergatik -galde egiten det nik orainlanbide ortan ez dira asten oraingo izkera
jantzienak, oraingo izkera arroenak? Bildu
bitez batzarre batean ingelera ta prantzera ta
gaztelera, ta alemanera, ta italiera, ta abar.
Ta ellcarri esan bezakie: ¿Nor degu geren
arteanzabalduen,nor ederren? ¿Olako? bada
bedi orixe gaurtandik rnunduko izkera bakar:
geren buruok ii ditza gun garierakook... ¿Zer?
Berriro ere Santa Ageda-bidean jarri nai
nazute... (...)
Ez, jaunak. Cure burua ibaira botatzeko
ha-gaude , ikus dezagun aurrena ongi inguruko beste guziek ere geurekin batera botako
al-duten. Ezteza gun egin, guk bota geurea ta
besteai parrebidea eman. Eztezala iñork
Euskalerria' tzaz esan bear-izan: «Emen daiza bere burua il zuan erria, are bizi-izateko
diña kemen izan etzuan erri-ergel-lotsagarria! ».
Argudioak argudio, 60 urte beranduago
kate berean goazela dago argi

