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Labur esanda, esperantoa gaur eguneko
nazioarteko hizkuntzaren proiektu praktiko
bakarra dugu. Ludoviko Lazaro Zamenhof,
esperantoaren egilea, Bialystoken jaio zen
1859. urtean. Garai hartan, Bialystok, Errusiaren menpean, erlijio, hizkuntza eta herri
ezberdinen topagune bilakatu zen. Hau zela
eta, gatazka eta istilu larriek etengabe astintzen zuten hiria.
Judutarra jatorriz, Zamenhofek txiki- txikitandik ezagutu zituen hizkuntza ugaritasuna
eta beronek berez zekartzan ondorio latz
guztiak: etxean errusieraz mintzatzen zen, eskolan alemanieraz, kalean polonieraz, aitak
hebraiera irakasten zion eta geroxeago institutuan, latina eta grekoa bezalako mintzaira
hiletan ere nabarmendu zen. Baina Zamenhofi hizkuntzetarako joera edo zaletasuna zetorkion alor horretan eduki zezakeen erraztasunetik, esperientzi a garratzago batek bultzatu
zuen hizkuntzez arduratzera: hizkuntza ezberdintasunen atzetik zeuden eritzi, errealitatea ulertzeko tankera berezia, eta honen on-

dorioz gizakien anean sortzen ziren tirabira
eta burrukak, konponezinak batzutan.
1887 an eta ikerketa urte luzeen ostean,
bere lehen gramatika eman zuen argitara.
Harrez gero, eta bi mundu gerrateak gorabehera, bide neketsu eta oztopoz betea urratu du
esperantoak: mundu osoan zehar zabalduz eta
beste edozein hizkuntzak besteko finkotasun
eta tradizioa bereganatuz, hitz berriekin etengabe an da aberasten, eta gizartearen barruan
bere eragina haundituz doa.
Gaur egungo egoera
Egun, zortzi milioi gizakik, bost kontinenteetan sakabanaturik, txitean-pitean esperantoa darabilte hizkuntza laguntzaile gisa.
Milioika eskutitz idazten dira urtero esperantoz. N azioarteko Esperanto Elkarteak (UEA)
munduan zehar ordezkari sarea antolatua
dauka, esperantisten arteko kontaktuak
errazteko asmotan, haietariko 15.000 inguruk
esperantoari esker atzerrira ateratzeko aukera
dutelarik. Esperantoa 30.000 liburutatik go25
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rako literatura aberats baten jabea ere bada:
poesiagintza, narratiba, antzerkigintza,
ipuingintza - itzulpenak zein jatorrizko lanen
bitartez-esperantozko literaturak luze eta oparo
jorratutako ohizko generoak ditugu. Gaur egun,
esperantoa da hizkuntza inperialista guztien
aurrean benetazko alternatiba bakarra.
UNESCOk ere horrela ulertu du, eta duela
hogeitamar urte baino gehiagotik harreman
estuak mantentzen ditu UEArekin. 1954 , urteko abendu aren 10eko erabakian, UNESCOk
esperantoak lortutako emaitzak goraipatu zituen. Adierazpen berean esaten denez, esperantoaren helburuak UNESCOrekin bat datoz,
nazioarteko elkartruke eta herrien arteko
hurbilketari dagozkielarik; hots, esperantoa
dela medio bai heziketa, zientzia edota kultura
arloetan nazioarteko elkarlaguntza bultza
daitekeela.

Euskal Herriko (aide espera ntistak
Bilboko Talde Esperantista 1906. urtean
26

sortu zen, Estatu espainoleko eta are mundu
osoko lehenetarikoa delarik, baina gerra zibilarekin den-dena hondatu zen. Francoren garaian, problema larriak izan zituzten aurrera
egin ahal izateko, 50. hamarkadaz geroztik,
hala ere, Euskal Herriko Esperantisten Federakuntza bat ere egon zen. Duela lau urte edo,
Arabako Esperanto Elkartea eratu zen eta
orain dela urtebete Nafarroako Taldea.
1989.eko urriaren 20an Gasteizen Euskal
Herriko Esperanto Alkartea (EEA) sortu zen
honako helburuokin: euskal esperantistak
elkartzea, batez ere talderik ez dagoen probintzietan (Iparralde eta Gipuzkoan), - ahal
den neurrian esperantoa ezagutaraztea eta euskal kulturaren izakera mundu mailan ezagutzera ematea esperantoaren bidez.
Esan genezake Euskal Herriko Elkartearen
egitura konfederatua del a. Hau da, zuzendaritza nagusi bat dago talde probintzialen lana
koordinatzeko Euskal Hem ri mailako ekintzak
eta egitasmoak antolatzeari begira, baina talde probintzialek burujabetasun osoa dute

proiektu zehatz batean parte hartzeko orduan.
Ildo horretatik abiaturik, hainbat egitasmo
gauzatu dira dagoeneko.
Besteak beste, esperanto eskolak euskeraz
ematea, esperantoa ikasteko euskerazko eskuliburua, esperantista ez direnetzako esperan
-toaribuzkgdematolizkr
elebiduna (gaztelania-euskera), euskal kulturari buruzko esperanto aldizkaria oEuska
kverko» izenekoa e.a.
Datorren Aste Santuan, esaterako, Akitaniko Elkartearekin Adiskidetasun Hitzarmen
bat sinatuko da bi herrien arteko harremanak
bultzatzeko.

Esperantoaren ezaugarri gramatikalak
Esperantoaren hiztegia, gehienbat, mintzaira indoeuropearren sustraiekin osaturik
dago: hitzen ehuneko 75ak sorburu erromanikoa dauka, 20ak germaniarra eta gainontzekoa beste zenbait hizkuntzatatik harturiko
maileguak dira. Sustrai hauek jokatuz, kasuan
kasu atzizkiak edota aurrizkiak gehiturik, hitzak osatzen dira. Hauxe da, hain zuzen, esperantoaren ezaugarririk nagusienetakoa;
neologismo eta adiera berriak sortzerakoan,
malgutasuna eta berebiziko askatasuna. Bere
gramatika ere arras xinplea da; esan soilik
oinarrizko hamasei arau dituela, eta jakina,
salbuespenik ez. Gogoratu, ezpabere, gaztelania, frantsesa edota italiera bezalako mintzairetan, aditz irregulartasunak bi mila inguru direla...
Gramatika osoa ikasi eta oinarrizko ezaguera bat eskuratzeko, hiru hilabeteko ikastaldia asid izaten da. Geroxeago, jakina, trebakuntzaldi bat ere ezinbestekoa da, gehienbat mintza praktika hobetu eta sakontzeagatik. Gainerako hizkuntzen ikaspen prozesuarekin erkatuz gero, zazpitik bateko erlazioa dagoela esan daiteke: hots, edozein
mintzaira arruntetan zazpi hilabeteko epean
ikasten dena, esperantoz aise lortzen da hilabete bakar batean.

Hizkuntza berria Europa berrian
Europa deritzagun historia eta geografia
errealitate horren batasun prozesua, dudarik
ez dago, luzca eta asid zaila da. Egunetik

egunera ikusten dugu hainbat behaztopo-harrirekin egiten duela talka, horietako bat, eta
ez garrantzirik ttipienekoa, hizkuntza ugaritasuna delarik.
Europako Ekonorni Elkartean, hamabi dira
kideak eta bederatzi erabiltzen diren hizkuntza ofizialak (jakina da Irlandak Gaelikoaren
erabiltze eskubideari uko egin ziola). Bada,

Hainbat egitasmo gauzatu dira
dagoeneko Euskal Herrian,
esperanto eskolak euskaraz ematea,
esperantoa ikasteko euskarazko
esku lib urua, Euska Kverko
aldizkaria,...
oinarrizko agiriak eta bameko erabaki guztiak
hizkuntza ofizial orotara itzuli behar dira.
Ofizialtasun honekiko errespetuak-mintzaira
minoritarioak aide batera uzten dituena, bide
batez esanda- itzulpen gastuetan islada zuzenda
dauka. Bederatzien Europan sei ziren mintzaira erabiliak: ingelesa, frantsesa, alemaniera, holandesa, daniera eta italiera. Bederatzien
Europatik hamabien Europara pasatzerakoan
him hizkuntza berri gehitu behar izan ziren:
grekoa, espainiera eta portugesa.
Haatik, seitik bederatzirako jauzi honek ez
du ehuneko 50eko gehikuntzarik ekarri, baizik eta bikoiztu egin dela itzulpen gastu
orokorra. Ez da harritzekoa, beraz, Ekonomi
Elkarteko Itzulpen Zerbitzuak aurrekontu
osoaren herena xahutzea.
Bestalde, badirudi gaur egun ingelesaren
aideko joera nabarmena dagoela, nahiz eta
bere nagusitasuna, oraindik ere, badaezpadako
samarra izan. Hor dugu errusiera, Sobiet Batasune an amankomuneko hizkuntza eta
Ekialdeko lurraldeetako hezkuntz plangintzetan, orain arte bederen, bigarren mintzaira.
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Ja zt e
Alemaniera ere toki anitzetan ingelesa bezain
erabilia dela azpimarratu behar da, eta are
gehiago aurrerantzean, Alemania berra Europako lehen potentzia ekomoniko bihurtzeaz
batera. Eta ezin amaitu frantsesa aipatu gabe,
Europa mailan ingelesari komunikazio hizkuntzaren papera kentzeko burruka tinkoan
diharduena. Europako estatu gehienek, zeharka
izanik ere, ingelesaren nagusigoa onartua duten bitartean, Frantziak ordea, eta aski errotu-

Esperantoa tresna bat da,
horren bitartez eta hizkuntza mailan
izanda ere, jende xumea
pribilegiatuekiko morrontzatik behin
betiko libra dadin

riko tradizio bati jarraiki, bere hizkuntzaren
aldeko apostuan irmo segitzen du, eta ez di rudi
amore emateko prest dagoenik.
Egoera honen aurrean, eta pragmatismo
hutsez besterik ez bada ere, inoiz baino gehiago somatzen da esperantoaren beharranonnahi.
Inolako muga eta galgarik gabeko komunikazio batasuna baldin bada, denaren gainetik
bilatzen dena, horra hor xede horretara ezin
hobeki lagunduko gaituen tresna aski frogatua,
logikoa eta neutrala. Behin esperantoaren
erabilera normalizatuz gero, munduko hizkuntza guztiek, minoritarioek zein haundiek,
aukera berdinak izango lituzkete, ez bait legoke
batak bestea zapuzteko beldurrik. Beraz esperantoa da batez ere hizkuntza minoritarioen
bermagarri eta zaindari. Bere erabilerak ez
luke, beste hizkuntza inperialistekin maiz gertatzen den moduan, kolonizazio kultural edo
ideologikoaren inongo arriskurik ekarriko.
Hona ailegaturik, ona izan daiteke Guy Heraud etnista frantziarraren «Pour une solution
du probleme ethnique» liburutik pasarte
esanguratsu hau irakurtzea:
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Europako hizkuntza ofizial edo sasiofizial moduan hizkuntz etniko baten agintekeriak, kultura baten nagusitasunari zabalduko
lioke bidea, eta horren bitartez, nazio baten
nag us itasunari. Horregatik hizkuntza neutral
bat zilegiagoa da. Eta gainera ikasterreza
izan behar duenez gero , ez dugulotsarik esperantoa sutsuki gomendatzeko (...) doktrina
etnistarenlaguntzailerikonena aurkezten bait

da.
Denok dakigu edonork ezin diola nazio
hizkuntza bat ikasteari aurre egin: aide batetik
bitarte ekonomiko de xenteren jabe izan behar
da - arduranean ikasbibea luzca eta garestia
ohi da- eta bestetik mintzaira jakin batzuren
berezko zailtasunek hainbat pertsonarentzat
ikasgaitzak egiten dituzte eta.
Esperantoaren kasuan, ordea, hilabete gutxiren buruan, argitsuek zein baldartxoagoek,
dirudunek nahiz langile edo nekazari apalek
berdin ikas genezake. Soilik «aukeratutako
eliteak» nazi° hizkuntzez jabe daitezkeen bitartean, nazioarteko hizkuntza herri xehearen
ondarea da. Komunikazio, kultura eta jakintzaren benetazko demokratizazioa lortuko
bada, txiro eta ezjakinei zabalduriko mintzaira
bat dela medio izan behar du ezinbestean.
Eraikitako hizkuntzaren xedea beraz, «elite»
itzultzailerik gabe komunikazioa erraztean
datza. Hots: tresna bat izan, horren bitartez eta
hizkuntza mailan izanda ere, jende xumea
pribilegiatuekiko morrontzatik behin betiko
libra dadin.
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