
Bizkaiera unibertsitatean

Kepa Altonaga 

Beste inolako prolegomeno barik zuzenean hartuko dut gaia, biz-
kaiera eta unibertsitatea, horren inguruko nire hausnarketa aurkezteko.
Eta ez da kontu makala, euskara eta unibertsitatea da-eta gaur-gaurkoz
burukomin gehien ematen digun ardura: zer egin eta zelan egin, eus-
kara Basarteko unibertsitatetik Euskal Herriko unibertsitate(eta)ra
aldatzeko, hau da, gainditu ahal izateko prozesu horretan aurkitutako
era guztietako aldatsak. 

Ikuspegi horretatik, jakina, gutxi gora-behera kontu berberak aipa
daitezke hainbat puntutan, euskara edota bizkaiera gaitzat hartuz gero.
Oraingo honetan, ostera, bizkaierak unibertsitate-euskaran jokatu
beharreko paperaz arduratuko gara, eta hola izanda zenbait puntu oro-
kor bazterreratuko ditugu gure aututik, bizkaierari doazkionak nabar-
mentzeko. 

Gaiaren inguruko hausnarketa eta azalpena aurkezteko, eta aldi
berean eztabaida hobeto planteatzeko, bost gune bereiztuko ditut,
mamiz eta azalez alkarregaz zerikusi handia eduki arren, areago, zen-
baitzutan gauza berbera izan arren ere. Izatez, soka bereko zuntzak
dira, erabat txirikordatuta daudenak, eta sarritan ez zaigu erraza suerta-
tuko soka eta zuntzen arteko aldea ezagutzea. Nolanahi, hauexek dira
jorratu gura ditudan alorrak:
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1. Hizkera teknikoa, edota unibertsitate-mailako adierazpenetarako
behar dugun euskara. Hau da, bizkaieraren presentzia teknolektoetan.

2. Neurri batean behintzat, aurrekoaren ondorio modura planteatu
ahal dena: bizkaiera eta unibertsitate-irakaskuntza.

3. Irakaskuntzaz batera, ikerketa da unibertsitatea definitzeko beste
deskriptorea. Zein da alor horretan bizkaierari erreserbatu behar zaion
lekunea?

4. Bolizko dorreak, baina, geografia konkretuan ditu oinarriak.
Hortaz, lurraldeari dagokionez tratamentu espezifikoa merezi al du biz-
kaierak mendebaldeko kanpusetan?

5. Aupada, begirunea, tolerantzia, debekua: bizkaierarekiko ze ja-
r rera erakutsi zenbait ekintza unibertsitariotan, adibidez, ikasleen
h a u t a - p robetan eta Unibertsitatean Irakasteko Euskara Gaitasun
Agirirako probetan.

Puntu hauek banan-banan garanduz gero hobeto kokatuko dugu
arazoa, eta horrela, bakoitzaren gainean pentsatuz ñabardura gehiagoz
jabetuko gara, eta azken batean eritzi osotuagoa lortuko dugu.
Nolanahi, lehenengo puntu bietan geldituko gara luzaroago.

1. Bizkaiera eta teknolektoa:

Definizio zehatzetan hasi barik, badugu hizkera zientifikoa karakte-
rizatzeko modu intuitiborik ere. Horietarikoen alde ona  azalpen tekni-
koen beharra minimizatzearena izaten da, eta, gure hemengo helbu-
ruetarako lehen hurbilketa batekin nahikoa dugunez, horrelako batera
joko dugu. Beraz, jakite-egoek igoa dela esango dugu, poeta parafrase-
atuz. Hau da, hizkera zientifikoaren ezaugarri nagusia bere baitako
mezuaren nolakoa izango da: jakintza desberdinen mamia eroango du
aldean.

Alegia, hizkuntzaren zeregina komunikazioa da, hots, mezu desber-
dinen transferentzia, eta, hain zuzen, komunikatzeko duena da hizkera
zientifikoaren berezitasunen iturria. Hizkera zientifikoan mezua ez da
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bizimodu arrunteko gora-beheren gainekoa izaten, baizik eta “natura,
gizarte, gizaki eta bere pentsamenduari buruzko ezagutza objektibo eta
sistematikoen multzo”tikoa. Eta mamia horren serioa delarik, bere
transferentzia guztiz formala eta konbentzioz betea izaten da ezinbes-
tez, ezin da-eta akatsik egin. 

Beraz, ba, hizkera literarioan mezuaren transferentziak helburu este-
tikoa duen modu berean, garrantzitsuena zehaztasuna da hizkera zien-
tifikoan, inoiz ia paranoikoa izatera ailegatzen delarik. Horrexegatik,
batzutan, hizkera dotore eta apaina barik, holako mordoilo bihurri, siku
eta kriptikoa izaten da textu teknikoetan aurkitzen dena, soil-soilik ini-
ziatuek deszifra dezaketena.

Alabaina, hizkera zientifikoaren oinarrian hizkera estandarra dago,
berau baita bestea gauzatzeko lehengaia. Kontua da, zehaztasunarena
hain munta handikoa izanda, hizkera zientifikoan estandarra oso modu
berezian erabili ohi dela, bai sintaxiari eta bai lexikoari dagokienez.
Hau aipatzean, hizkera zientifikoaren ezaugarriez mintza gaitezke,
baina hori egin beharrean, beste puntu bat mahaigaineratuko dugu.
Hizkera estandarra dinodanean nik euskara batua esan gura dut, eta
neure orain arteko trajektoria konbentzimendu horren islada klarua da. 

Jakina, bizkaiera erabil liteke hizkera zientifikoaren lehengai gisa.
Aukera horren alde ez agertzeko bideragarritasun-eza eta beste makina
bat oztopo gogoraraz daitezke hemen, baina horrelakorik egin barik
aurrera segituko dut, pentsatuz eztabaida hori gaindituta daukagula,
areago, guztiz obsoleto dagoela. Askoz zentzuzkoagoa deritzot “batua
bizkaierazale” bati, alegia, sasoi bateko Anaitasunatik-eta predikatuta-
koari.

Behin hizkera estandarraren aukera azalduta, eta bizkaiera batuan
integratzeari ganorazkoagoa eritzi diogula, oraingoan teknolektoa
mendebaldeko dialektoaz zipriztindu-gura horregaz arituko gara. 

Hizkera zientifikoan bizkaieratik zeredozer txertatzekotan, aspaldi-
tik eta gaur arte batez ere lexikoa eduki dugu begien aurrean. Izan ere,
aditz laguntzailea baztertuta eta joskera ere hor dagoen arren, ba-
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dirudi ekintzarako esparru posible bakarra horixe dena. Eta hiztegi tek-
nikoaren alorrean kokatuta, lexiko-sorkuntzarako bideen lehen begira-
da batek nahikoa arg i ro dinosku mailegutzaz, eratorpenaz, hitz-
-elkarketaz eta berrikuntza fonologikoaz ezin balia gaitezkeela. Hau da,
maila teknikoko nozioak denominatzeko orduan, batez ere bide
lexikogenesiko bi daude bazterreko euskalkien ondare lexikala erabilt-
zekotan, hots, zabalkuntza semantikoa eta berrezarpen lexikala.

Berrezarpen lexikalez bideratu dira, esate baterako, lehenago maila
teknikoetan erabili eta gerora (batzutan) hizkuntza arruntera pasatu
diren garden, lagin, garatu, oreka, hodi, kili-musi, erraboila, guruin,
gongoil, mintz, geruza,  edota katamotz. Berrezarpenotarako, erdi
ahaztutako berba horiek kontzeptu jakinetara doitu dira, neurri batean
jatorrizko esangura eraldatuz. Antzerako mekanismo batez baliatuz,
hidrogeno-zubia edota hari eroalea dinogunean, zubi eta eroan ber-
ben eremu semantikoa zabaldu egin dugu. 

Bai berrezarpen lexikalaren eta bai zabalkuntza semantikoaren
kasuan aipa daitezkeen adibideetariko batzu bizkaieratikoak-edo dira.
Eta izan ere, inguruko lankide gehienok ahaleginen bat edo beste buru-
tu dugu bide horien potentzialitatean sinestuta. Ideia berbera darabil
Juan Luis Goikoetxeak, elai adibidearen atzetik dagoen mendebaldeko
ondare lexikal preziatuarentzako natur zientzietako teknolektoan koka-
guneren bat iradokitzen duenean.

Esanda utzi dugunez, bide horiez balia gaitezke eta izatez hainbat
kasutan erabili izan dira. Hala ere, nire eritzirako muga bi dituzte,
a restian aipatutako potentzialitatea nahikotxo kamusten dutenak.
Batetik, ginoan portzentaia arras txikia dagokie berrezarpen lexikal
eta zabalkuntza semantikoari beste bide lexikogenesikoen aurre a n ,
eta beraz agerpen urrikoak dira erlatiboki; zer esanik ez, bizkaierare n
p resentzia urriagoa izango da, ez da-eta kasu guztietan dialekto
h o r ren harrobira jotzen. Bestalde, horrelako bideetatik bizkaiera oso
nekez txertatzeaz gainera, gehienetan behar izaten diren elementu
lexikalak ez dira arruntak izaten, kontrakoa baino. Hortaz, gatx suer-
tatzen da bizkaieratikoak direla identifikatzea, eta alde horretatik biz-
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kaiera prestigiatzeko bide lexikogenesiko horien balio “didaktikoa”
e z e rezean gelditzen da.

Halandaze, beste moduren batetara beharko da integratu bizkaiera-
ren patrimonioa, baina ez teknolekto bidez, tantaka ez bada behintzat.
Sinonimoen bidea askoz emankorragoa izan daitekeelakoan nago:
baturako maiztasun gehien duen berbaren aldamenean, sinonimo abe-
rasgarriak. Adibidez, gaztelerazko z o r ro/ raposo; limaco/ babosa/
r u m i a g o, edota ingelesezko hedgehog/ urc h i n eta abar, adiera
ñabarduradunekin eman litezke euskaraz ere: azeri/ luki; tximeleta/
pinpilinpauxa/ farfaila/ txirpelota; triku/ sagarroi/ kirikino/ kirikola -
tza; arkakuso/ ardi. Edota anatomia eta morfologia zoologikoaren
esparruetara pasatuta: hatz/ atzamar/ behatz.

Sinonimoen bideak badu ondare lexikal askoz zabalagoa ikutzeko
modua, ez baitauka inolako errestrikziorik, teorian behintzat.
Alabaina, aurrera egiteko horrelako bide batek erabiltzaileen kolekti-
bo ondo jantzia eskatuko luke, eta egoera ez dago luxuetarako.
O rduan, bertoko gehienek t x a n t x a n g o r r i barik t x i n d o r r a dela, edota
k a s k a b e l t z barik p e p e t x i n dela ez dakitenean, eta hori ornitologo (edo
b i rd - w a t c h e r bai behintzat) izanda, nekez harrituko gara ba, modako
erritmoak m a i l u k i o rdez m a r r u b i kantatzen badu bizkaiera “genui-
noa” imitatuz (ez dut letra osoa inoiz entzun, baina bertsolari gipuz-
koar batena da, oker ez banago). Egoera negargarriagoa da oraindik,
ze, mendebaldeko ondare lexikalak atzerakada nabaria jaso du ber-
ton, eta parte batean batuazko irakaskuntzaren kausaz izan da.

Sinonimoen bidearen inguruan, badago azpimarratu beharreko
gorago aipaturiko puntu bat. Teknolektoen lexikoari dagokionez, bere-
zitasun nagusietariko bat nozio eta denominazioen arteko biuniboko-
tasuna da, alegia, nozio batek denominazio bat bakarra behar du eta,
alderantziz, denominazio horrek nozio bakarra izendatuko du. Horrela
izanik, teknolektoek ez diote sinonimiari lekurik uzten normalean.
Beraz, teknolektoetan denominazio estandarra erabiliko da soilik, eta
sinonimo konnotatuak bestelako erabileretarako gordeko dira, beti ere
teknolektotik kanpo.
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Edozelan ere, bizkaieraren presentzia nabarmentzeko bai hizkera
estandarraren barruan eta bai teknolektoetan, zerbait eraginkorrago
beharko genuke, eta gainera eraginkor puntu bitan. Lehenengo eta
behin, zerbait hori berrezarpena eta zabalkuntza baino maiztasun han-
diagokoa izan beharko litzateke, eta ez haiek bezala oso bakanka agert-
zen den zeredozer. Horregaz batera, zerbait delako horrek bizkaieraren
nortasuna ageriago utzi beharko luke, halatan non, modu didaktiko
batez bizkaiera eta beronen ekarpena prestigiatu eta beraz biderkatu
egingo bailitzateke. Era horretara, besteak beste, sarritan egiten den
identifikazio zabal bezain faltsua gezurtatzen hasiko ginateke: bizkaie-
ratikoa = dialektala.

Ez da erraza aurreko pasartean planteatutako baliabideekaz asma-
tzea. Kontua da, ondo aukeratuz gero baliabide horien hegapean beste
elementu batzu joan litezkeela: goardasol bide-urratzaileak lirateke,
faktore biderkatzaile gisara arituz.

Hemen bat luzatuko dut, ikasleekin-eta maila “experimentalean”
erabili dudana. Bizkaieraren hain karakteristikoa den -bako delakoa
izan da. Nortasun argikoa eta berez oso emankorra izateaz gainera, ba
dauzka bestelako abantailak: a/ -gabe/ gabeko parearen monokultibo-
an kolore eta zapore apur bat eman dezake; b/ ederto egokitzen da
atzizki modura jokatzeko; c/ -gaberen lekua bete dezake, eta bestetik
gabe bere horretan utz dezakegu; d/ primeran doitzen da, maila tekni-
koan zein arruntean hain sarri agertzen den ingelesezko -less horren
ordain gisa (hala wingless: hegobako teknolektoan nola homeless: etxe -
bako maila arruntean); e/ a- kultur erroz osoturiko termino askoren
kuasisinonimoa egiteko aproposa da: afilo/ hostobako; aptero/ hegoba -
ko; f/ eta abar: in- (kolorebako, moralbako, minbako...), -free (koleste -
rolbako, azukrebako...), des- (kafeinabako...), sin- (alkoholbako...) eta
horrelakoekin ere joku galanta ematen du.

Experimentuaren emaitzari buruzko datu zehatzik ezin da eman,
zailak dira-eta baldintzak kontrolatzeko eta ondorioak neurtzeko.
Ostera, inpresio-mailan kontua positibotzat daukat eta baikor utzi nau.
Arrazoi bi horretarako. 
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Batetik, are eta ikaslerik errefraktarioenak izan litezkeenak ere
-bakoren erabiltzaile bihurtuta ikusi ditut azterketetan edota idazlane-
tan. Bestalde, eta hau bai dela inpresio hutsa, ikasle bizkaieradunak
“sueltoago” barruntatu ditut bizkaierazko elementuak barra-barra tarte-
katuz. Horren guztiaren deskateatzailea, nire eritzirako, erabilitako
eredu linguistikoa izan da: inongoa ez den euskara batu zabala, biz-
kaieratiko  baliagai ugariz josia. Izan ere, urteokaz de facto gailendu
den batua motz eta murriztaile horren kontrako antidotoa, batuaren
baitatik bertatik bideratu behar delakoan nago, eta ez dialektoak bul-
tzatuz batuari dagozkion zereginetarako.

2. Bizkaiera unibertsitate-irakaskuntzan:

Aurreko atalean ikusi dugunez, maila teknikoko komunikaziorako
hizkera berezia erabiliko dugu, zehaztasunaren beharrak horretaratuta.
Esan gabe doa, unibertsitateko irakaskuntzan hizkera zientifikora jo
beharko dugu, disziplina desberdinen mamia ganoraz azaldu ahal iza-
teko. 

Horrela delarik ere, hizkera zientifikoa gauzatzeko orduan maila
desberdinak bereiz daitezke, segun-eta zehaztasunarena noraino gra-
duatzen dugun. Mailakaketa desberdinak proposatu dira sailkapen
gisa. Esate baterako, Petöfi-k lau maila aipatu ditu:

a) jakintza-esparru bereko zientzilarien arteko komunikazioa, jakint-
za-esparru horri buruz aritzean;

b) jakintza-esparru desberdinetako zientzilarien arteko komunika-
zioa, esparru interdisziplinarretaz mintzatzeko;

c) zientzilari eta ez-zientzilari arteko komunikazioa, gai zientifikoen
inguruan, eta

d) ez-adituen arteko komunikazioa, edozein gai teknikoren gaine-
an.

Garbiro beha daitekeenez, a-tik d-rantz goazen heinean, diskurtso-
ak beharko duen exaktitudea urrituz doa mailaz maila, hau da, diskurt-
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soaren zehaztasuna gero eta txikiagoa izango da. Eta, egia esan, d maila
hizkera estandarretik oso-oso hurbil egongo da; horixe litzateke, esate
baterako, dibulgaziozko dokumentaletako hizkera teknikoa.

Bestalde, eta a-rantz hurreratzen garela, gaia gero eta zorrotzago
aztertu beharko dugu, eta horrela izanik, kontzeptuak alkarregaz zelan
gardainatzen diren, nola exkluditzen, zelan gainjartzen eta teilakatzen
diren ezagutzea ezinbesteko bihurtuko zaigu. Alegia, hizkera arrunta-
ren “gutxigorabeheratasuna” eta zehazgabetasuna gainditu egin behar-
ko da, mailaz maila hizkera zientifiko arean desberdinak gauzatuz.
Esate baterako, a mailakoa kongresuetan edota aldizkari zientifiko
espezializatuetan bakarrik erabiliko da, eta hizkuntza askok ez dute
maila hori edukiko disziplina konkretu eta superespezializatuetako alo-
rretan, baldin eta alor horietako komunitate zientifikoak hizkuntza
horretan txikiegiak badira.

Unibertsitate-irakaskuntzarako, eta segun-eta esku tartean doktore-
go-ikastaro bat, mintegi bat, edota eskola arrunta dugun, b-c mailetan
ibiliko gara, edo inoiz d mailan.

Jakina, irakaslea irakasle den aldetik eredu linguistikoa da, eta hor-
taz, zehaztasunak halabehartutako hizkera-maila erabili beharko luke,
bere diskurtsoa egokiro graduatuz. Horrez gainera eta edozein mailatan
aritu arren, gaiaren azalpenean diskurtsoaren altuera modulatu behar
du arrazoi didaktikoak direla-eta. Esan nahi dut, goi-mailako azalpene-
tan ibilita ere, lantzean-lantzean mundu errealera hurbilduko da, esate
baterako konparazioak egiteko edota eguneroko adibideak emateko.
Zernahi gisaz, hizkera zientifikotik hizkera estandarrera mugituko da,
beti ere ikasleei hizkuntza-eredu jasoa aurkeztuko dielarik.

Horrek ez du kentzen, momentuko abagaduneak hala eskatuta, dis-
kurtsoari bizitasun eta gatz apur bat erants ez diezaiokegunik, eta hor-
taz dialektoak damaigun freskotasunera artez-artez jo ez dezakegunik.
Baina holakoak lizentzia linguistiko modura ulertu behar ditugu, eta
horrelaxe adierazi argi eta garbi. Hor, nolabait, parentesia jartzen dugu.
Horrelakoetan ikasleak hizkuntz erregistro bi nabaritu behar ditu inola-
ko zalantzarik gabe, biak elkarrengandik zeharo desberdinak.
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Hizkuntz erregistroen inguruan eta irakasleak gaitzat hartuz, ba
daude egin beharreko iruzkin bi, nahiz eta kasu esporadikoen (?) gai-
nekoak izan. Batetik, kafetegian edota lagunartean egongo balira beza-
la, eskoletan euskara etxeko-kolokialean aritzen diren irakasleak ez
dira falta. Nire eritziz oso gaizki ulertutako jatortasun baten aitzakiaz,
ganorazko hizkuntz eredu barik utziko dituzte ikasleak, eta bai erregis-
troen arteko bereizketaren noziorik gabe. Bestalde, eta bigarren hone-
tan bizkaierarekin zuzenki lotuta, zenbaitek “bizkaiera” etiketa ostean
euskara negargarria dute, ia ahaztua eta landubakoa; zer esanik ez,
eskolarik eman ez arren, ez diote mesede handirik egiten dialektoaren
ospeari.

Bestalde, aintzat hartuta gaur egun ikasle gehienek irakaskuntza-
p rozesu osoa euskaraz burutu dutela, ikasleak hizkera estandarraz
e roso-edo moldatzen direla pentsa zitekeen. Aprioriko ideia horre n
ustelaz eguneroko errealitate tematiak konbentzitzen gaitu, eta are a-
go, zeharo sinesgogor utzi gaitu euskarazko hezkuntza-sistema oso-
a ren eraginkortasunaz. Beharbada unibertsitatearen masifikazioare n
ondorioa da, baina ikasle gehienen hizkuntz gaitasunak ez du itxa-
ropen larregitarako lekurik uzten. Areago, barruko txosten batean
irakurri dugunez, “ikasle horiek unibertsitate mailako buru-lanak
eskatzen duen zorroztasunez eta fineziaz hitz egin eta idazteko gai-
tasuna izatea ez da batere probable”. Goian zehaztu dugun sailkape-
nari gagozkiolarik, ikasleak hizkera teknikoaren c-d mailan mugitu
beharko lirateke ikasten ari diren gaietan. Alabaina, horrelako gaita-
sun linguistikoa ez da arruntena izaten, kontrakoa baino: sarritan ira-
kaslea diskurtsoaren maila jaistera derrigortuta aurkitzen da, baldin
eta ikaslegoaren portzentaia esanguratsua mamiaz jabetu dadin nahi
b a d u .

Bizitza akademikoan zehar ikasleen iharduera diszente gehiena
pasiboa da, eta bai pribatua ere, ze, opesten zaion informazioa jaso-
tzera mugatzen baita, eta golkorako gordetzen du jasotakoa. Alde
horretatik, komunikazio-prozesuan hartzailea da gehien bat, eta izan
ere, oso-oso gutxitan izaten da mezu-igorle: azterketetan, idazlanetan
eta, beharbada, praktika eta mintegietan. Gainera igorlea denean epai-
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tua izateko izaten da gehienetan: gainditu ala ez gainditu, horixe du
kuestioa.

Eta puntu horretan daukagu gai gehiago eztabaidarako. Lerro euskal-
dunetako irakasleek zertaz arduratu behar dira azterketa baten zuzenke-
tan: mamiaz soilik ala mamiaz eta hizkuntzaz biak batera hartuta? 

Auzi horren inguruan edozein erabakitara ailegatuta ere, beste
modu batera planteatuko dugu itauna, txosten honen helburuarekin
adosago. Alegia, ikasle baten azterketa edota idazlanen bateko bizkaie-
razko formak akats modura jo behar ditugu unibertsitateko irakaskunt-
zan? Zelan hartu ezpabere? Eta izatekotan, euskara batuzko azterketa
batetan, kasurako ditzazkegu eta jatazan pisu bereko laprastadak dira
ala? 

Zelan jokatu beharko dugu bizkaiera duin batez idatzita datorkigun
idazlan bategaz? Lankide batzuren ustez, euskal lerroetako irakasle gisa
dugun zeregina hizkera estandarraren, oro har, eta hizkera zientifikoa-
ren eredu egokia ematea litzateke, baina ikasleak dakarren hizkuntzan
zuzenean intziditu barik. Eragina, hauen ustez, zeharkakoa izan behar-
ko litzateke modu bitara. Batetik, eredu aproposa erakutsiz ikasleak zer
imitatu eduki dezan. Bestetik, irakasleak xarma edo persuasio nahikoa
irradiatu beharko luke, ikaslegoa proposatutako eredu linguistikora
erakarri eta biltzeko.

Ikasleen hizkuntzaren maila dela-eta, eta konkretuan azterketa eta
idazlanetako arteztasuna dela-eta, makina bat buruhauste ezagutu ditut
hurbileko lankideen artean. Nire inguruko unibertsitate-irakasle gehie-
nek gaur-gaurkoz ez ikusiarena egiten diote hizkuntzari, mamia ondo-
edo badago. Dena dela, esan ohi denez kalitatea detaileetan neurtzen
bada, zelan onar daiteke azterketa bat ondo dagoela akatsez josita
egonda, eta hori non eta unibertsitatean. Kontuak kontu, arteztasuna-
rena kezka zabaldua da, eta dakidanez noizbehinka horren inguruko
galderak iristen dira diskrezio osoz unibertsitateko zuzendaritzaraino,
baina, momentuz ez dago erantzun formalik arazoaren aurrean era
bateratuan jokatzeko.
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3. Bizkaiera eta ikerketa:

Euskara eta ikerketa uztartzeko modua oso gutxitan ikutu den gaia da.
Izan ere, ganoraz aztertzeke daude, batetik, euskararen zeregina ere m u
h o r retan eta, bestetik, hortik ondorioztatutako kontuak. Esate baterako,
ikerketa-taldeak sustatu beharko lirateke ala ikerlan pertsonalak? Edota
lehentasunak markatzean, gaika zein arloka egin beharko litzateke hori,
ala, bestela, giza baliabideak kontutan hartuta? Zer bultzatu tesina ala
tesia? Beka-deialdietan portzentaiaren bat erreserbatu beharko litzateke
euskaraz burutzeko diren projektuetarako, eta zein? Eta beste hainbat gal-
dera mahaigaineratu daitezke, baina beste ezer barik, ze, oraingoz ikerke-
t a rena kontinente idoro berria da euskarare n t z a t .

Dena dela, ikerketarenak txosten oso bat berak bakarrik beharko
lukeenez, hemen, bizkaierari gorde beharko litzaiokeen lekunearen
gaia ikutuko dugu soilik.

Argi dago, bizkaiera ikergaia izan daiteke zenbait disziplinaren
esparruan: dialektologian, pedagogian, soziolinguistikan. Hortik aurre-
ra nik neuk ezin dut asmatu zelan sartuarazi bizkaiera ikerketa-mun-
duan, ikerlarien arteko hartu-eman pribatuetarako edota gogoeta per-
tsonalerako ez bada: norberaren ohar-koadernoak eta abar. Hau da,
eguneroko komunikazio-tresna izan daiteke, baina ez dut uste hortik
aurrerako inolako funtzio formalik bete dezakeenik. Egia esateko,
momentuz kontinente ezezagun samarra da guretzat, eta ideiak puntu
honetan behar beste umatu barik egon daitezke.

4. Bizkaiera Bizkaiko kanpusetan:

Idazkian barrena agerian utzi dugunez, gure ustez euskara batua da
unibertsitate-mailako eginkizun formaletarako tresna. Baieztapen bipil
hori, hala ere, hainbat ñabarduraz biribildu dugu. Oraingo puntu hone-
tan ere beste horrenbeste egiten hasiko gara.

Unibertsitateko inprimakiak eta gisa horretako materialak lurralde
guztietan zabaltzekoak direnez, horiekin ezin izango da ezer berezirik
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egin. Ostera, kanpus konkretuetara edota fakultate jakinetako kontue-
tan gauzak bestelakoak dira. Ildo horretatik, ekintza osagarrietako
esku-programa eta propagandan euskara bereziki bizkaierazalea erabi-
li beharko litzateke eta are eta euskalkia bera ere. Printzipioz, gauza
berbera aplika diezaiokegu fakultateetako aginte-organoetatik aterata-
ko informazio eta argibideei, nahiz eta normalean kontuak zenbat eta
ofizialago hainbat eta inertzia gehiagokoak izaten diren. 

Adibidez, oso normala izan beharko litzateke, astegunen izenetara-
ko mendebaldeko sinonimoak ikustea eskola-ordutegietan; besteak ere
bai, jakina, baina ez soilki edota nagusiki. Ezin onartuzkoa da, nire
ustez, Leioako kanpusean irakasleak, kasurako, “bideoa datorre n
eguaztenean ikusiko dugu gradu-aretoan” esatea eta ikasle asko eta
asko ulertu barik gelditzea. Beharbada, ignorantzia deitoragarri horren
kausa beheragoko irakaskuntza-mailetan egongo da, baina edozein
kasutan, unibertsitateak horrelako hutsuneak betetzen lagundu behar-
ko luke.

Dena dela, euskararen egoera orokorra unibertsitatean zein den
jakinda, eta unibertsitatea euskara-kontuetan lidergoaren zuzia eroate-
ko prest ez dagoenez, momentuz ez dirudi aurrerakadarik egongo
denik, arlo honetan bereziki aritzeko. Beraz, momentuz ez gara pen-
dulua beste muturreraino eramatearen arriskuaz arduratuko.

5. Bizkaieraren aurreko jarrera zenbait ekintza unibertsitariotan:

Azken puntu honetara gauzatxo bi ekarriko ditut, eduki dezaketen
garrantziaz gainera aktitude-erakusle modura ulertu baitaitezke.

Zelako jarrera hartu beharko luke unibertsitateak hauta-probetan
bizkaieraz erantzuten duten ikasleekin? Nire eskema mentaletan, ira-
kaskuntza euskaraz segitu eta unibertsitate-atarian dagoen ikaslea
batuaz normaltasun osoz aritu beharko litzateke, progresiboki euskal-
kitik baturanzko prozesua bete baitu. Argi dago, bizkaieraz erantzun
duen ikasleak hori jarrera aktibo batetik abiatuta egin du, zenbait moti-
bo tartean. Hizkuntza estandarraren zereginen arteko bat goi-mailako
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funtzioei doakienez, unibertsitatean euskara estandarrak bere leku
naturala edukitzeak, nire ustez, ez du esan nahi bestelako manifestazio
linguistikoak uxatu eta debekatu behar direnik. Nire ustean, unibertsi-
tateak eredu linguistiko argia erakutsi behar du, eta bai eredu horreta-
rantz erakarri, baina inor makurtuerazi gabe. Beraz, hauta-probetan
ikasleren batek hartutako hautu linguistikoarekin bat etorri ez arren,
bere jarrera guztiz legitimotzat jo beharko litzateke; areago kontutan
hartuz unibertsitate-irakasle gehienek arteztasuna ez dutela baloratzen,
gorago edasi denez.

Unibertsitatean Irakasteko Euskara Gaitasun Agirirako probetan, ait-
zitik, kontua beste optika batetik aztertu behar da. Hor neurtuko diren
pertsonek beren bizitza pribaturako edozein aukera linguistiko egiten
dutelarik ere, zeregin dozenteetarako euskara estandarraren gainean
bilbatutako hizkera zientifikoa beharko dute, eta beraz horren jabe
direla frogatuko dute.

Kontuak kontu, nire ustez unibertsitateak erakunde gisa eredua era-
kutsi behar du argi, eta bai teknolektoen eraketan eta zabalkundean
parte zuzen eta garrantzitsua jokatu; aldi berean, malgutasun osoz onar-
tu beharko luke bere baitan bestelako bideetatik jo duena. Hau da,
bereiztu beharrekoa da nori derrigortu diezaiokeen batua eta nori ez,
eta zertarako bai eta zertarako ez.
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