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Lehen agurra

Zientzia berrikuntzarekin lotuta egonik, hizkuntza guztietan ara-
zoak sortzen ditu, molde zaharrei eskakizun berriak egiten baitizkie.
Arazoa are handiagoa da euskaran, mendeetako gainbeherak, tradizio
faltak eta zatiketa linguistikoak abiatzea bera zaildu egin baitute. Eus-
karaz erregistro aberatsik bada, naturarekin, nekazalgoarekin, arran-
tzaren munduarekin lotutakoa da, eta hori oso erabilgarria izan dai-
teke natur zientzietan, eta bereziki ekologian. Horretarako, ordea,
erabiltzaile arruntak egunero mila buruhausteri egin behar izaten dio
aurre: hitz zaharrak erabilpen berrietarako egokiak ote diren ebaztea,
haiek idazteko formarik egokiena hautatzea, testuan naturaltasunez
txertatzen asmatzea, irakurleak ulertzeko moduan papereratzea... Ara-
zo horiek, noski, beste esparruetako erabiltzaileen ohiko arazoei ge-
hitzen zaizkio: araugileen arteko borroken ondorioz arauak/gomen-
dioak/modak etengabe aldatzeari, gaiaz ezer ez dakien zuzentzaile
baten zentsurari, beste deusen gainetik txepelkeria (eta kirola) hobes-
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ten duten hedabideen presioari... Hauen guztien eraginez, naturaren
zientzialari euskalduna beti zalantza eta borroketan ari da, zuzentasu-
na, zehaztasuna eta naturaltasunaren bila. Zalantza eta arazo horieta-
ko batzuen berri eman nahi dut hemen, inor leziatu gabe, barrenak
husteko besterik ez bada.

Aitorren hizkuntz zaharra mende berrian

Sathorra hazten da chichariz, lurpekoz eta lurrean dauden
harretarik gutiz gehienez. Eta nola chichariak aiphatu gabe
utziz, lurpekoak eta har horiek baitira oro erro jaleak, et ahal
dutenean hazi jaleak, hortarik ezagun da sathorrak, bere esta-
kuru guziekin, baduela ere alderdi onik. Hain da gauza hori
egia nun lurpeko eta har horietarik ausarki den lekhu batzue-
tan uzten baitituzte sathorrak ar ditela beren lanari.

Arnaud Abadia, 1892. Sathorra. Eskualduna

Zientzian kontzeptu berriak etengabe ari dira sortzen, eta kon-
tzeptuok izendatzeko hitzen beharra dugu zientzialariok. Horretara-
ko hainbat trikimailu erabiltzen dira: hitz klasikoei esanahi berriak
egokitzea (atomo), erro klasikoetatik hitz berriak eratzea (teleskopio),
hitz arrunten esanahia esparru zehatz batera berregokitzea (hardwa-
re), edo hitz zahar horien moldeak kopiatuta, hutsetik hitz berriak
sortzea (software). Punta puntako zientzia ingelesez egiten da, eta
ondorioz, hitz berri gehienak lehenik ingelesez azaltzen dira. Denbo-
rarekin, eta kontzeptu horiek gizartean zabaltzen doazen heinean,
hitz haiek beste hizkuntzetara egokitzeko lanak etortzen dira. Batzue-
tan kopiatze hutsarekin konformatzen gara (hardware/software), beste
batzuetan erro zaharretik hitza eratzeko modua kopiatzearekin (food
web / bazka-sare), eta zenbaitetan hitza sortzeko bide berriak bilatzen
ditugu (cell phone/teléfono móvil/sakeleko telefono/segapoto). Edozein
modutan, lan hau ez da erraza izaten, eta Euskal Herrian zientzialari
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ugari ikusiko dituzu bere ikerketa euskaraz baino argiago ingelesez
azaltzen dakiena. Kontzeptu berri horiek lan handiak ematen dizki-
gute zientzialarioi, eta maiz laguntzaile ditugun filologo eta antzeko-
ei. Ez dira, ordea, teknika hutseko kontuak, norbere joera estilistiko-
ak, eta garaian garaiko modak, eragin handia baitute. Horrela baizik
ez dira ulertzen ahal hitz teknikoak sortzeko erak denboran zehar
jasandako gorabeherak. Adibidez, XX. mendearen hasierako garbiza-
leek kizkiña izena eman zioten mende erdi geroagoko maileguzaleek
zelula esanen ziotenari. Azken hamarkadetako testu zientifikoak alde-
ratuz gero, berriz, aldaketa nabarmenak ikusten dira, 1980ko hamar-
kadan maileguz eta menpeko perpausez betetako testuak idazten
zituztenek gaur egun askoz joera handiagoa baitute euskal erroko hi-
tzak erabiltzeko, eta haiek esaldi errazetan biltzeko. Erro zahar zein
molde berrien zale direnen arteko gatazkaz beste inon idatzi izan dut
(Elosegi A. 2002. Euskara zientifikoa Natur Zientzietan: sena eta
sonaren artean orekan. Ekaia, 16:135-146), eta ez ditut hemen ideiak
errepikatuko.

Zenbait diziplina zientifiko erabat berri izanik, haietako termino-
logia gehiena hutsetik eraiki behar izan da, hala nola elektronika,
informatika, edo fisika kuantikoan. Horrelako esparruetan hitz
arruntak erabiltzekotan modu metaforikoan erabili ohi dira, eta ez
hitz horiek hiztun arruntarentzat duten esanahiarekin. Informatika-
rien hardwareak zerikusi gutxi du kinkaila dendetan saltzen zituzten
eltze, satorzepo eta segapotoekin. Beste diziplina batzuk, berriz, ez
daude hiztun arruntaren terminologiatik hain urruti. Agronomian,
zoologian, meteorologian, psikologian, eta medikuntzan, adibidez,
kontzeptu berri ugari sortzen den arren, badira beste asko jendeak
betidanik erabili izan dituenak, eta esparru zehatz horietako bakoi-
tzera zertxobait egokitu badira ere, hitz askok funtsean antzeko adie-
ra dute hiztun arruntarentzat zein puntako zientzialariarentzat. Fun-
tsean antzeko esan dut ordea, eta ez berbera, eta ñabardura horiek ara-
zo handiak sortu ohi dituzte, zientziak ezinbestean eskatzen baitu
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bizitza arruntean hain premiazkoa ez den zehaztasuna. Amonarentzat
xomorro eta intsektu sinonimoak izan daitezke, zoologoarentzat ez,
ordea. Non kokatu behar dugu bien arteko muga? Haur literaturan
xomorro ia beti egokia izanen da, artropodoen anatomia konparatua-
ren gaineko liburuan ia beti desegokia, baina, eta tarteko esparruetan?
Autore batzuek hitz ulerterrazak erabiltzeko joera dute, beste batzuek
zehaztasuna kosta ahala kosta lortu nahi dute, idazkiak zailtzen badi-
ra ere. Hori ez da berez txarra, baina maiz arazoak ekar ditzake, are
gehiago norbait berea ez den esparruko testua zuzentzen hasten dene-
an, orduan dena egiten baitzaio arrotz, orduan ñabardura guztiak egi-
ten baitzaizkio gehiegizko. Tamalez, zuzentze kontu honetan asime-
tria nabarmenak daude. Mila kazetarik zuzenduko dituzte zientziala-
rien testuak, oso aldizka ariko da zientzialari bat kazetarienak
zuzentzen. Ondorioz, zenbatetan ez ote dugu ikusi artikulu bat uler-
terraza edo erakargarria egin nahian, hura ideia hutsalez ez ezik, bai-
ta kontzeptu oker eta gezur nabarmenez ere betetzen? Egin kontu, ez
naiz hizkera aldrebes eta puztuaren apologia egiten ari, eta Occamen
aiztoa kupidagabe erabiltzen duen horietakoa naizela uste dut, baina
zuzentze kontu honetan ez du denak balio. Beraz, pikutara entzulea
txunditzeko hizkera alferrik puzten dutenak, baina baita ere, pikuta-
ra kosta-ahala kosta testua irakurterraza egin nahi dutenak! Fisika
kuantikoa ulertu nahi duenak, horretarako latz egin beharko du lan;
zerbait irakurterraza nahi duenak, berriz, ipuinak eros ditzala. 

Ekologian natura deskribatu, eta haren funtzionamendua ulertzen
saiatzen gara. Hauxe izan da aspalditik jendearen kezka nagusietako
bat, eta ez da, beraz, harritzekoa, gaur egungo ekologian erabiltzen
ditugun kontzeptuetako asko hizkera arruntetik atera baditugu (ore-
ka, baso, ingurune). Noski, hauez gain, beste hitz zaharretan oinarri-
tuta asmatu behar izan ditugu beste asko (jarraiera, asaldura, bazka-
sare), eta ez dira falta euskararen arrastorik ez duten hitzak (klimax,
konektantzia, poikilotermo). Azken motako maileguak dira euskara-
tzen errazenak, morfologia aldatzeko arau gutxi batzuk besterik ez
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baitira aplikatu behar izaten. Zailena, zalantzarik gabe, euskarak
lehendik dituen baliagaiak erabiltzen asmatzea da. Hiztegietan bada
makina bat hitz naturarekin, nekazalgoarekin, aziendekin, eta nik al
dakit antzeko zein esparrurekin lotuta, eta horiek berreskuratzen saia-
tu beharko genuke. Are gehiago, oraindik badira hitz horiek zehatz
eta modu naturalean erabiltzeko gai diren euskaldun bakan batzuk,
eta horiengana jo beharko genuke behin eta berriro, gure idatzi eta
hitzaldiei gozotasun pixka bat eman nahi badiegu behintzat. Zien-
tzialariak belarriak erne eta koadernoa prest izan behar ditu, bere
esparruan erabilgarria den hitz edo esamolderen bat noiz entzunen.
Baina ez da hitzak biltze hutsa, haien esanahi zehatza jakin behar bai-
ta, ez soilik zertsu adierazi nahi duten. 

Gure artean ohikoak dira afari depresiboak: konponketarik ez
duten gai pare baten (politika eta euskara) inguruko kalakaldi luzeak,
patxada eskasak eta patxaran soberak bultzatuta. Horietan ikasi dut
zientzialari euskaldun asko horrekin kezkatzen dela, alegia, bere espa-
rruan dauden hitz zaharrak eguneroko jardunean txertatzen asmatu
nahiko lukeela, baina arazoak topatzen dituela horretarako. Ia beti
euskararen egoera pattalari, urteetan jasandako zapalkuntzari, eta
antzekoei egozten zaie errua, eta ia beti, ingelesen inbidiatan egoten
gara. Duela gutxi, ordea, ohartu naiz ez garela arazo hori duten baka-
rrak. Izan ere, azken aldian, zuhaitz zaharren kontserbazioan ari diren
zenbait ingelesekin egoteko aukera izan dut. Zuhaitz zahar horietako
gehienak duela zenbait mende mugarratu egiten ziren, eta horrelako-
ak kontserbatzekotan, berriro ere zenbait lekutan mugarratzen hasi
beharko dutela ohartu dira hauek. Horretarako zenbait liburu tekni-
ko egin dituzte, baina hasi bezain laster konturatu dira sekulako gabe-
zia dutela terminologian. Paper zaharrak arakatzen aritu eta gero, hitz
eta esamolde batzuk bildu dituzte, baita mugarratze-teknika eta 
-garaien inguruko informazio pixka bat ere, baina horrelakoetan ger-
tatzen den gisa, paper zaharrek ez dute gaurko jakinahia asetzen ahal.
Pentsatu, besterik gabe, duela mende batzuk Ingalaterrako biztanle
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asko ez zirela ingelesez mintzo, hizkuntza hau bera ez zegoela batere
estandarizatua, eta haranetik haranera gauzak nabarmen aldatzen
zirela. Gaur egungo Euskal Herrian bezalatsu, baina alde nabarmen
batekin: hemen oraindik bizirik ditugu ikazkin, basamutil, mandazai,
itzain, eta antzeko ofizioetan aritutako asko, eta ez da beranduegi
hauen ahozko tradizioa biltzeko eta testu modernoetan txertatzeko.
Horrexetan ari dira ingeles horiek, alegia, euskaldun xahar batzuei
zuhaitzak nola mugarratu behar diren galdetzen! Adibide honek argi
irakatsi dit literatur tradizioa erabat mugatua dela, bai hemen eta bai
beste leku gehienetan.

Literatur tradizioaz

Hizkuntza bakoitzean zuzena zer den ebazteko eskubidea
beren buruei esleitu dietenak katedradun, editore, kazetari,
idazle, lexikografo eta filologo multzo bat dira, eta horretarako
duten autoritatea gure literato onenek utzi diguten prosan
dauden irizpideak finkatzen lan handia egitetik omen dator-
kie, beren biziak prosa zoragarri horren argitasuna, logika,
koherentzia, laburtasuna, elegantzia, zehaztasuna, egonkorta-
suna, integritatea eta gaitasun espresiboa azpimarratzen ema-
tetik.

Steven Pinker, The language instinct. How the mind crea-
tes language.

Euskal Herrian karakolez dakienik baldin badago, hori Kepa Alto-
naga izanen da, ez baditu behintzat hamarkadak alferrik eman hauen
barren mukizuei begira. 1980. urtean Udako Euskal Unibertsitatea-
rentzat, Kepak eta bere lankide batzuk Bare-barraskilo projektua ize-
neko liburua idatzi zuten, orduan estandarra zen Xabier Kintanaren
Hiztegi Modernoa eredu zutela. Handik urte pare batera edo Ibon
Sarasolaren hiztegian marraskilo forma hobetsi zen, literatur tradizioa
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oinarri hartuta. Geroztik idatzi diren testuliburu txukunenetan beti
marraskilo egin da, gutxienez 20 urtean. Baina horra non, Euskal-
tzaindiaren Hiztegi Batuak, berriro ere literatur tradizioa oinarri har-
tuta, barraskilo onartu duen duela urte pare bat. 

Goikoa adibide txiki bat besterik ez da, huskeri hutsa inon huske-
ririk bada. Baina beste alde batetik begiratuta, gaitz larri samar baten
sintoma eta beste larriago baten kausa ere bada. Gaitzok azaldu aurre-
tik, ordea, hiru galdera: zer da literatur tradizioa, nolako tradizioa
dugu Euskal Herrian, eta nola arakatu behar da?

Aitor dezadan lehenik ez daukadala nire idazkera eredugarritzat,
eta gaurko testu asko ere nahiko kaskarrak iruditzen zaizkidala. Bai-
na idatzizko corpusa aztertzen hasita, zergatik hobesten dira hain
neurri handian testu zaharrak? Garai hartako idazleek guk baino
zalantza gutxiago ote zuten? Ikasketa guztiak erdaraz eginikoak ziren,
irla hutsak ziren euskal mundu analfabetoan. Ez dut uste konfiantza
handiagorik izanen zuenik Leizarragak bere testuetan, nik neronetan
dudan apurra baino. Nolako tradizioa dugu Euskal Herrian? Biblia-
ren itzulpen batzuk, batzuetan irizpide erabat kontrajarrien arabera
eginikoak, katixima eta gisako zenbait testu erlijioso, literatura kos-
tunbrista apur bat... eta gutxi gehiago. Ezin esan gaurko beharretara-
ko oso oinarri sendoa denik. Nola arakatu beharko litzateke tradizio
hori? Ez baitakit! Argi dut, ordea, nola ez den arakatu behar. Alde
batetik, antzinatasunak ez luke garrantzi handirik izan beharko,
horrek arkaismoan amiltzea ekarriko lukeelako. Pentsa gazteleraz
fazer eta horrelakoak goresten hasiz gero zer gertatuko litzatekeen.
Bestetik, estatistika sinpleek ere ez lukete indar handirik izan behar-
ko. Estatistikariek beti azpimarratuko dizutenez, estatistikak kopuru
handitan du balio, ez kopuru txikitan. Edonork dakienez, txanpona
airera botatzean aurkia edo infrentzua erortzeko probabilitatea berdi-
na izan arren, txanpon bat lau aldiz botata hirutan aurkia ateratzea-
gatik ezin dugu esan txanpon hori trukatuta dagoenik, alde baterako
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joera handiagoa duenik. Era berean, marraskilo bezalako hitz bat m
letrarekin zazpi aldiz, eta b letrarekin bederatzitan atera delako biga-
rrena hobestea, gure erabakiak lokatz bigunetan oinarritzea da.

Ez dakit ziur, baina nago duela hirurehun urte, gaur bezalatsu,
leku batzuetan marraskilo esanen zela, batzuetan barraskilo, ziurrenik
nonbait karraskilo edo auskalo nola, eta askotan, berriz, karakola edo
eskargota. Hortik ondorioztatzen dut autore zehatz batek bildu zue-
nari ezin zaiola garrantzi handiegirik eman, eta ezer egitekotan, hitz
horiek hiztun arruntetan dituzten maiztasunak neurtu beharko lira-
tekeela, tamalez ezinezkoa dena, ez bada egun bizirik dauden hiztu-
nekin. Gainera, gazteleraz edo frantsesez ere, euskara baino mila aldiz
estandarizatuagoak zeuden hizkuntzetan, nola idazten ziren gauzak?
Testu berean ikusiko duzu hitz bat bospasei modutan idatzita
(fazer/facer/façer/...). Hori kontuan hartzea komeni zaigulakoan nago.

Beraz, itzul nadin aipatzen nituen gaitzetara. Batetik, marraski-
lo/barraskilo hitzak izan dituen gorabeherek gaitz baten sintomak
agertzen dituzte. Gaitz horrek bi alde ditu, hitzek (eta hizkuntzek)
forma egoki bat eta bakarra duten uste sendoa, eta egokitasun hori
berreskuratzeko kosta-ahala kosta egin behar dela pentsatzea. Eran-
tsiozu horri goiko aginduak itsu-itsuan betetzera ohitutako gizarte bat
(eta gure gizartean errebeldia da nagusi, baina euskal letretan adina
obedientzia talibanek ere ez dutela uste dut), eta hizkuntza aldaroka
ikusten hasiko zara, azken arauak aurrekoa aldatu duelako. Bestalde,
egoera honek gaitz larriago bat sortzen du: konfiantzarik eza. Hiztun
ikasi gehienak lotsatuta ikusiko dituzu, esaten edo idazten ari diren
horren zuzentasun gramatikala etengabe aztertzen. Hauxe da testu
irenstezinak sortzeko errezetarik onena.

Laburtzeko, ez dut uste marraskilo zein barraskiloen bide bihurri
dirdaitsuek asaba zaharren baratzeko horma pitza dezaketenik. Ezta
guztiak karakoletan edo eskargot bila ariko bagina ere, ez litzateke
halako galerarik izanen. Bai, hitz polit bat galduko genuke, baina ez
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litzateke neolitotik hona lehena izanen. Baina egun batean ongi dago-
ena biharamunean akats bihurtzeak badu ondorio txarrik, erabiltzai-
le arrunta, alegia, Euskaltzaindiaren web orria egunero begiratzen ez
duena, beti ipurdia agerian bailebilen uzten baitu, beti lotsatan, beti
zalantzakor.

Euskararen etxea zaharberritzen

Nork erabakitzen du zer den egokia ingelesez, frantsesez edo
gazteleraz? Ingelesez mintzo direnei antza ez die axolarik Inge-
lesaren Erret Akademiarik ez izateak; Frantziako Akademiak,
berriz, kaleko hiztunek kasu zipitzik eginen ez dieten zehazta-
sun burutsuz publikoa entretenitzeaz gain, ez dirudi helburu
argirik duenik.[...]

Onartu behar da hizkuntzan adituak omen direnek gora-
tzen dituzten arau preskriptibo ia guztiak erabat zentzugabe-
ak direla, ez baitira duela zenbait mende, arrazoi hutsalen bat
tarteko, sortu, eta geroztik mantendu diren anekdota folklori-
koak besterik. Hiztunek betidanik baztertu egin izan dituzte,
hizkuntzaren dekadentzia irrebertsiblearen inguruan egin
diren proklama apokaliptikoen beldurrik gabe. Garai guztie-
tako idazlerik onenak, eta baita hizkuntzaren aditurik gehie-
nak, dira arau horien transgresore nagusiak.

Steven Pinker, The language instinct. How the mind crea-
tes language.

Japonian nonbait izan behar du mila eta bostehun urtetik gora
duen zurezko tenploa. Behin turista batek galdetu omen zuen ea habe
eta kapirio horiek 1500 urte zituzten, eta haiek ezetz, noski, hainba-
tetan aldatuak zirela. Turistaren galdera, ea orduan nola esan zezake-
ten tenploa hain zaharra zela, bertako pieza guztiak askoz berriagoak
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izanik. Japoniarrek, berriz, tenploa bera zela denbora horretan guz-
tian mantendu zena. Nire ustez adibide horrek ezin hobeki erakusten
du nola egin behar den zerbait modu funtzionalean mantentzeko.
Hormak maiz samar zarpeatu behar izaten dira, aldizka teilaberritu
egin beharko da etxea, nohizean behin latak ere berritu beharko zaiz-
kio, eta inoiz habe eta gainontzeko zurajeak ere aldatu beharko dira.
Atal bakoitzak bere funtzioa bete behar du, eta horretarako, gauzak
aldatzen joan behar dira. Atalak aldatze hauxe da bizidun eta fosilen
arteko diferentzia nagusia. Hizkuntzan ere halatsu delakoan nago.

Guztiok bat etorriko gara hizkuntza zaharrak eskaintzen digun al-
txorra ahal den neurrian behar berrietarako baliatu behar dugula, eta
hori ezinezko zaigunean, maileguak, neologismoak, eta abar erabili
beharko ditugula. Zer da, ordea, ezinezko? Mendian asko ibilia naiz,
eta han ikusi dut zenbaitentzat ezinezko den bidea beste batzuentzat
zail izatera iritsi ere ez dela egiten, eta hauek, beren buruak erabat
behartuta ere, igaro ezineko horma topatzen dutenean, beti dela nor-
bait hura ere aisa gaindituko duena. Terminologian berdin, 4. gradu
eskaseko mailegatzaileak dira batzuk, eta beste batzuk, berriz, sokarik
gabe 9a+ gainditzeko gai. Nik, ez baitakit non dagoen onargarria eta
onartezinaren arteko muga, zalantza handiak izaten ditut, eta maiz
pentsatzen jartzen naiz aldaro hutsetan ez ote nabilen. Baina, bestalde,
ezin irentsia dut gure gizartean hain ohikoa den joera, alegia, birtutea
erdigunean topatzeko itxaropen ergela. Bi teoria zientifiko kontrajarri
daudela? Gehienak ez baten ez bestearen alde, erdibidean baizik. Bi
joera terminologiko? Hemen ere erdikeria nagusi. Eztabaida zientifiko
gehienetan nire burua alde batera lerratzen ikusten dut gehienetan,
baina joera terminologikoei dagokienez, ez ditut gauzak hain argi. Hitz
zahar/hitz berri eztabaida neurri kontua da hein handian, agian inoiz
erabat argituko ez dena, modak honetan ere sekulako eragina baitu. 

Hitz eta esamolde zaharren erabilpenak baditu zenbait zailtasun.
Alde batetik, entzuleak edo irakurleak ulertu egin behar du mezua.
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Jendeak informazioa trukatzeko hitz egiten du, ez soilik soinu ede-
rrak ahoskatzeko. Pentsa zer gertatuko litzatekeen Basaburua, La-
rraun eta Araitz inguruko hitzen bildumazale batek horrelakorik
idatziko balu: 

Berdontzabart hegi hartatik gora sartu zen gizona, dena koilatu eta
gosebelartua. Goiko burkaitzera iritsi baino lehen egoarritoak harrapatu
zuen.

Agian oso prosa aberatsaren jabe dela pentsatuko luke irakurleak,
baina ulertu, apenas ulertuko luke deusik, ezta basaburuarra, larraun-
darra edo araiztarra izanik ere. Jakin-minak jota bazaude, jakizu ber-
dontzabart bart aurreko gaua dela leitzar gutxi batzuentzat, koilatu
izoztu, gosebelarra gaztelerazko pajarari esaten diotela batzuek, bur-
kaitza hegimuino zorrotza dela, eta egoarritoa esaten zaiola Azkaraten
elurroldeari. Esaten omen idatzi beharko nuke, hitzotako batzuk era-
biltzen dituenik apenas geratzen baita inor.

Hortaz, entzuleak ulertzea bada arazo. Niri behintzat gero eta mai-
zago gertatzen zait ikasleek niretzat arrunta den esaldia ez ulertzea, eta
mendian inoiz adituta nago biologiako ikasle euskaldunzahar bat
behor ernariari zaldi haurdun esaten. Hasi zaitez horri behorrak
moxala egin eta aste pare batera ieltzen dela azaltzen! Horrelakoetan
ikasleari egozten zaio erru osoa, edo bestela, gizarte honetako gaitz
guztien eragileari, alegia, hezkuntza sistemari. Nik ez dakit errua nork
duen, eta egia esan, axola handirik ere ez dut, kezkatzen nauena kon-
ponbidea baita, eta horretan argi dut kontua ez dela ikas dezala esate
hutsa. Dena dela, ez pentsa arazoa oso hedatuta ez dagoenik. Lehen-
goan Euskadi Irratiko esatari batek, berriak irakurtzen ari zela, Bar-
tzelonan metroa zabaltzeko lanek sortutakoa azaltzeko zulotzar edo
sokaboi argitzeko premia sentitu bazuen, gaitza hezurmuinetaraino
sartuta daukagun seinale da, eta aldi berean euskararen diagnosi ezin
zehatzagoa ematen digu.
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Beste alde batetik, hitzek badute beren esanahia, egoeraren arabe-
ra zabaldu edo murriztu egin daitekeena, baina baita bere konnota-
zioa ere, hiztunek hitz horri mendeetan zehar erantsitako zama. Nire
lankide bat asto hutsa dela esatean ez naiz haren adskripzio filogene-
tikoa egiten ari, hark asto-aziendak gizartearen irudi kolektiboan
dituten zenbait ezaugarri (indarka aritzea, gutxi pentsatzea...) dituela
iradokitzen baizik. Asto hitza, noski, beste gauza batzuetarako erabil-
tzen ahal da, hala nola, egurrak zerraz txikitzeko erabiltzen den tres-
narentzat, baina hitzak dituen konnotazioak ez dira berehala desa-
gertzen. Astoek dituzten beste ezaugarri batzuk aprobetxatuz (adibi-
dez, belarri luzeak, eulientzako erakarmena, pazientzia handia) asto
hitza beste esparru batera zabaldu nahiko banu, arazoak sortuko liz-
kidakete hitz horren konnotazioek. Konnotazioz zamatutako hitzak
asko dira: mandoa egoskorra da, azeria faltsua, basurdea oldarkorra,
axuria otzana, zakurra zikoitza, zerria zikina, eskiñosoa zalapartaria,
eta holako beste hainbat eta hainbat. Hala ere, maiz samar ikusten
ditut euskara gozo eta herrikoaren apologia egiten dutenak hitzen
konnotazioak erabat ahaztuta. Ez dakit zergatik, Euskadiko egungo
euskara estandarrean gogoeta hitza apaizentzat bakarrik geratu da, eta
gainontzekoek, hausnartu erabiltzen dute, alegia, behiena bezalako
gauza mekaniko eta ez-intelektualen konnotazio guztiak dituen hitza.
Niri behintzat hitz horrek ez dit onik egiten. 

Beste arazo bat ere badago, noski, eta da konnotazioak aldatu egi-
ten direla bakoitzak dakienaren arabera. Patziku Perurenak txantxan-
gorriari eransten zaion xarma kritikatu izan du, bere ustez hain txori
oldarkor eta ziztrin izanik. Patzikuk errua zurikeria kristauari egozten
dio, eta nik ez dut ezezkorik esanen. Baina behin txori bat aukeratzen
hasita, askoz adibide hobea litzateke enara, gure gizartean fideltasun
eta amodioaren seinale izan dena benetan erabat bestelakoa baita.
Gogoratu bestela kanta zaharrak dioena:
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Enarak ez du behin egindako  
kabirik inoiz aldatzen: 
urtero beti kabi haretan 
umeak ditu bazkatzen. 
Baina zu, Antton, enara txarra 
zaitut niretzat bilatzen; 
jai bakoitzean nexka berria 
ikusten zaitut maitatzen. 

Irudi idiliko hori nondik heldu ote da? Enarak udaberriaren eto-
rrera adierazten du, urtero habi berera itzultzen da, eta bikoteak seku-
lako lanak eta bi egiten ditu bere kumaldia aurrera ateratzeko. Ez al
da hau gure gizartearentzat nahiko genituzkeen dohai guztien exen-
plu? Anders Møller ek frogatu duenez, inondik ere ez. Aipa ditzadan
autore horren Sexual selection and the barn swallow liburutik hartuta-
ko zenbait ideia. Udaberrrian lehenik enara arrak itzultzen dira Afri-
katik, eta kantuz eta borrokaz, bakoitzak bere lurraldetxoa hautatzen
du, barnean habia duena. Emeak iristen direnean arra hautatzen
dute, buztanean erreparatuta. Arrik buztanluzeenak lortzen du eme-
rik onena, eta espezie honetan ar baino eme gutxiago dagoenez, ar
buztanmotzak mutil geratzen dira. Møllerrek berak frogatu zuen 
buztana moztuz edo luma luzeagoak itsatsiz arren erakargarritasuna
nahi bezala alda zitekeela. Behin bikoteak eratuta, emeak egunean
arrautza bat erruten du, eta gainontzeko denbora bazka-bila ematen
du. Arrari lan zaila geratzen zaio: alde batetik habia zaindu behar du,
eta bestetik, emea ere zaindu beharko luke. Bi gauza horiek batera
ezin egin, eta horrek uste baino ondorio larriagoak ditu. Eme askori
nahi baino ar buztanmotzagoa egokitu zaienez, zer egiten dute? Beren
arren ezkutuan, buztanluzeekin kopulatzen saiatzen dira; zer esanik
ez, hauek beti prest egoten dira. Bestalde, mutil geratutako ar buz-
tanmotzak martxan dagoen habiaren bat zapuzten saiatzen dira,
arrautzak bertatik lapurtzen, horrela emeak ar buztanluze baina zozoa
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utziko duen itxaropenarekin. Hau ere askotan gertatzen da, eta ondo-
ren zein ar aukeratuko emeak? Maiz habia zapuztu dion huraxe.
Azkenik, emeak elkarren bizkarroiak dira, ahal duten guztietan bes-
teen habietan erruten baitituzte arrautzak. Hortaz, urtero habia bere-
an enarak ikusten badituzu, ez pentsa urtero bikote bera denik, ezta
bikote hori bere kumeak bazkatzen ari denik. Eta behin hau dakizu-
la, enara hitza aditzen duzunean, ze konnotazio datorkizu burura? Eta
Anttonik hau baleki, aldatuko ote luke bere kantua?

Hiztegigintzaz

Intelektuaren lanbide apalenetan ari direnen patu tristea
da zigorraren beldurrak bultzatuta aritzea, eta ez sariaren
itxaropenak erakarrita; beti zentsuraren menpe egotea, sekula
santan laudoriorik jasotzeko inongo itxaropenik gabe; eginda-
ko akatsengatik desgrazian erortzea, izandako hutsengatik
zigortua izatea, inoiz arrakastengatik goraipatua izan gabe,
edo jarritako arduragatik saririk jaso gabe.

Hilkor dohakabe horien artean aurkitzen dira hiztegigileak.

Samuel Johnson, Dictionary (1755)  

Duela urte batzuk, Euskal Herriko Unibertsitateak Donostian
euskara teknikoaren inguruan antolatu zuen jardunaldi batean aditu
nuen lehenengoz norbait hizkera teknikoaren erabiltzaile, baina ez
sortzaile zela esaka. Ez dakit halakorik posible ote den, baina zaila egi-
ten zait. Niri behintzat, gairik arruntenaren inguruan ere, idazten
hasten naizen aldiero, hiztegiak motz geratzen zaizkit. Non sumatzen
ditudan gabeziak, eta nolako arazoak topatu izan ditudan?

Alde batetik, teknolekto hertsia dugu, gehienetan grekerazko edo
latinezko errotik beste hizkuntza batzuetan eraikitako hitzak, eta
askotan oraindik bildu gabeak daudenak inongo euskal hiztegi edo
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testutan. Goian aipatu dudan gisan, hitz hauexek dira lanik gutxien
eskatzen dutenak, euskaratzeko arau finko samar batzuei eutsi beste-
rik ez baitugu egin behar. Baina adi! Erro klasikoa erabili beharra
zalantzan jartzen badugu gauzak asko zaildu daitezke. Gogoratu bes-
tela telefono/urrutizkin dikotomia. Gaur erabat desagertu da bi hitzon
arteko eztabaida, baina horrelako milaka sor daitezke tresna eta tek-
nika berriak sortzen joan ahala. Geroxeago ikusiko dugu adibideren
bat.

Arazo gehiago ematen dute beste hizkuntza bizietako erroetatik
eratutako hitz tekniko berriek, hala nola entzima askoren izenak. Phe-
noloxydase/fenoloxidasa egitea ez da zaila, baina Txankar Odriozolak
askotan nabarmendu duenez, terminoetako batzuk ikaragarri korapi-
latzen dira, eta ez da inondik erraza lau aldiz trabatu gabe ahoskatze-
ko moduko euskal ordainak eraikitzea. Horra adibide batzuk: UDP
galaktosa pirofosforilasa, arginosukzinato sintetasa, ∆3 3 zestoroide iso-
merasa, dihidro orotasa deshidrogenasa... Noski, tradizio literarioa, eus-
kaldun zaharren altxorra, eta oro har, euskarak duen aberastasuna
hutsaren pareko geratzen da horrelakoetan. Are gehiago, hasiera
hasieratik burutik kendu behar izaten dugu entzima arraio hauentza-
ko izen naturalak sortzeko ametsa. Goian fisika kuantikorako esan-
dakoak honetarako ere balio beharko luke, alegia, entzimologian,
mikrobiologian, genetika molekularrean, eta beste hainbat esparrutan
barneratu nahi duenak ahaztu beza hizkera erraz eta erosoa, espa-
rruok ezin urrunago baitaude pertsona arrunten eguneroko perzep-
ziotik. Edo beste modu batera esanda, testu irakurterrezen bila ari
denak ez dezala gai horietako libururik erosi.

Esaten ari naizen hau hobeki azaltzeko, Jesus Mari Txurrukak
kontatutako adibide bat jarriko dut. Geneen DNA moldetzat hartu-
ta, zenbait entzima tarteko, RNA molekularen kate luzeak sintetiza-
tzen dira, baina proteinak sintetizatzeko RNA horiek itzuli aurretik,
RNA katea moztu, zatiak kendu, eta geratzen diren zatiak berriro
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itsasten dira. Prozesu hau oso garrantzitsua omen da, gene berak
mozketaren arabera proteina desberdinak eman baititzake. Moztu eta
berriro itsaste horri ingelesez splicing esaten zaio, antza denez zinegi-
leek maiz erabiltzen duten hitza, garai batean filmak moztu eta zatiak
itsasteko ohikoa zen teknika adierazteko. Izan ere, splicer izeneko tres-
na ere erabiltzen omen zen filmekin hau egiteko. Nola euskaratu spli-
cing delakoa? Ez dakit indoeuroparrek ekarria ote den zinema, baina
ez da jaio antzeko terminorik euskaraz erabili duen zinegilerik. Agian
sokagileak ugariak ziren garaian antzeko hitzen bat erabiliko zuten,
baina hori ere gaur oso galdutako ofizioa da, eta nik dakidala behin-
tzat, ziztorgileek moztu bai, baina berriro itsatsi ez dute egiten. Gure
fakultateko biokimikariak ez dira, ordea, aisa kokiltzen, eta han aritu
ziren moztu, ebaki, eten, erantsi, itsatsi, lotu, eta nik al dakit zenbat
aditz jatorrekin proban. Azken erabakia, inor asebeteta ez uzteko
modukoa: moztitsasketa. Hala ere, horrekin konformatu behar. Baina
horra non ingelesek lan berri batean identifikatu duten RNAri triki-
mailu hori egiten dion gorputza, eta nola deituko? Spliceosome.
Harrapazak! Zer egin behar dute euskal biokimikariek? Moztitsaske-
tasoma? Esplizeatu? Bakarren batek “ikergaiaz aldatu” pentsatuko du,
eta ez diot nik ezezkorik esanen.

Hirugarren arazo multzo handia dugu beste hizkuntzetan herriko-
ak baina era berean zehatzak diren, eta euskaraz existitzen ez diren
hitzekin. Hauetako asko hizkera teknikora hedatu dira, eta beraz,
euskaraz ere nolabait eman beharko ditugu. Esate baterako, ingele-
sezko hitz andana dago gure lintzura/zingira eta antzekoentzat. Heze-
guneen gaineko liburu batetik boteprontoan hauek atera ditut: bog,
fen, peatland, swamp, mire, lagg, moor, muskeg, eta lan pixka bat har-
tuz gero, beste horrenbeste ere aisa topatuko nituzke. Tentazio han-
dia izan daiteke besterik gabe ahaztu, eta euskaraz hitz horiek ez era-
biltzekoa, baina ezinezkoa da, besteak beste horietako asko agertzen
baitira Europar Batasuneko legeetan, eta ondorioz, gure politika
aldatzen ez bada behintzat, Euskadin behintzat horiek itzultzeko lana
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egin behar baita. Beste tentazio bat izan daiteke lintzura hitzaren
kide, sinonimo, edo antzeko diren guztiak bildu (euskara bezain hiz-
kuntza dialektalizatuek horretan asko laguntzen dute), eta horietako
bakoitzari ingelesezko hitz bana esleitu. Baina horrela egiten hasten
denak berehala ikusiko duenez, toponimo zaharrek alferrekoa bihur-
tzen dute ahalegina (Lintzurehandi zingira azido bat da; bidetik gora
dago Zingiraestuko lintzura). Dena den, horrelakoetan orduak eman
dituenari tripakominik handiena ez dio horrek ematen. Okerrena da
norbaitek Axularren edo nik al dakit noren liburua leitu eta han ida-
tzitakoa oinarritzat hartuta, norbere lana hankazgora botatzea. 

Izena duen guztia omen da

Halaxe dio behintzat euskal esanera zaharrak. Natur Zientzietan
zerbait ugari baldin badago, bizidunen izenak dira, eta horiek ere ara-
zo ugari ematen dituzte. Elhuyarrerako nire lehen artikuluan, Afrika-
ko sabana deskribatu nuen, eta hainbat antiloperen izenak eman
nituen: dik-dik, Thomson gazela, eland... Azken hau ez zitzaion antza
gustatu zuzentzaileari, berak ikasia baitzuen frantsesezko éland gazte-
leraz alce dela, eta beraz, nire eland guztiak (Tragelaphus oryx izeneko
antilope afrikarrak) altze bilakatu zituen, hots, Eurasia eta Ipar Ame-
rikako iparraldean bizi diren Alces alces izeneko zerbidoak. Orduan
ikasi nuen zuzentzaileekin oso kontuz ibili behar izaten dela.

Naturalismoaren inguruan idatzi duen edonor aurkituko zen espe-
zie bat izendatu beharrarekin. Zorionez, UZEIk aspaldi atera zuen
bere izendegia, Euskal Herrian barrena hain era desberdinean erabil-
tzen diren landare- eta animali izenak normalizatu nahian. Lan txu-
kun eta zaila egin zuten, baina tamalez, izendegi hori berehala motz
geratu zen. Adibidez okilak ditugu. Hegazti hauetatik sei espezie bizi
dira Euskal Herrian: okil beltza (Dryocopus martius), okil berdea
(Picus viridis), okil gibelnabarra (Dendrocopus leucotus), okil handia
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(Dendrocopus major, aurreko hiruak baino txikiagoa dena), okil ertai-
na (Dendrocopus medius) eta okil txikia (Dendrocopus minor). Gibel-
nabar horren egokitasuna gorabehera, izen horiek balekoak izan dai-
tezke Euskal Herrirako, nahiz eta neurriz handiena ez izan okil han-
dia. Baina munduko beste okilen bat izendatzen hasten garenean,
segituan sortzen dira arazoak, pilaka sortzen baitira gureak baino txi-
kiagoak, gureak baino berdeagoak, eta abar. Horrek konponketa
posible bakarra du, alegia, munduko animalia guztien izenak asma-
tzea, eta ugaztunekin horrexetan saiatu ginen. Baina zalantza ugari
sortzen dira: Mikronesiako irla batean soilik bizi den sagu espezie
batek merezi ote du euskal izen arruntik? Gure ustez ez, baina badira
kontrakoa pentsatzen dutenak. Gure erabakia zera izan zen, doku-
mentaletan maiz azaltzen diren taldeetako (antilope, katu, hartz,
orein...) espezie guztiei ematea izena, baina oso gutxitan azaltzen dire-
nen (sagu, arratoi...) generoei bakarrik ematea, eta espezieei baldin
eta hauek Euskal Herrian bizi badira. Zergatik dute batzuek besteek
baino “eskubide” handiagoa izen arrunta izateko? Hemen ere, zalan-
tza nagusi, eta estiloen eragina handiegia. Esate baterako, ingelesak
beren perretxiko espezie guztiei ari zaizkie izen arruntak ematen. Bue-
no, arruntak zeozer esateagatik, izen horiek spatula oyster, fenugreek
stalkball, zein brownflesh bracket bezalakoak baitira, perretxikoak dire-
nik inongo aztarnarik uzten ez duten izenak. Zer nahi duzue, horre-
lako izenak euskaratzen hasi baino askoz hobe iruditzen zait latinez-
ko izenak erabiltzea: Hohenbuehelia auriscalpium, Phleogena faginea,
eta Coriolopsis gallica. UZEIren izendegian, hala ere, perretxikoen
izen zientifiko askoren euskal ordaina ematen saiatu ziren, nire ustez
arrakasta gutxiz.

Inoiz, bada, hasi ginen munduko ugaztun guztien izendegia egi-
ten, eta hegaztietan ere, arrano, sai, ahate eta flamenko guztiena. Guk
biologook izenak proposatu, eta Elhuyarko hizkuntzalariek izenok
atzera botatzea izan zen joera nagusia. Askotan, zalantzarik gabe, gure
hanka-sartzeen ondorioz, baina batzuetan zalantzak ez zaizkit gaine-
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tik kendu. Adibidez, eztabaida izan genuen leopard/leopard/lehoinabar
hitzarekin. Hiztegietan jartzen duenez, nabar hitzak bi adiera ditu,
bata kolore anitzekoa (gaztelerazko abigarrado), eta bestea arre kolo-
rekoa (gaztelerazko pardo). Ditxosozko animalia horren izen zientifi-
koa Panthera pardus da, latinez pardus horrek orbainduna, pikarta,
edo antzeko zerbait esan nahi baitu. Begira bestela zer den jirafa
(Giraffa camelopardalis), gamelu pikarta ez bada. Antza denez euskal
literatur tradizioan ageri diren animalia gutxienetakoa da lehoinaba-
rra, eta beraz, horixe erabili behar omen genuen katutzarrarentzat,
baina baita ere harek bezalatsuko orbainak dituen itsas txakurraren-
tzat. Ezagutzen dudan jende guztiak, ordea, nabar hitza arreren sino-
nimotzat dauka, eta ez dakit ez ote den bide horretatik sortu lehoina-
bar hitza bera, pardo kopiatuta. Ez ote da egokiago inongo zalantza-
rik utziko ez duen beste izen bat hautatzea? Guk pantera hobetsi
genuen katuarentzako zein itsas txakurrarentzako (itsas pantera, edo
itsas txakur pantera), baina azkenean, izendegian lehoinabar, pantera,
eta itsas (txakur) lehoinabar azaldu ziren.

Nabar edo pikart, lehoi edo pantera, arazo hori huskeria bat bes-
terik ez da piztia batzuen izenek ekartzen dituztenekin. Adibidez,
nola itzuliko zenuke Antillean ghost-faced bat, African giant free-tailed
bat, edo Mexican funnel-eared bat? Nahiz eta onartu euskarazko ber-
tsioa ez dela inoiz oso gozo eta herriko geratuko, nekez bada ere,
behintzat ahoskatzeko moduko izenak bilatu beharko ditugu, ezta
hala? Gisa honetako izenetan biologo eta hizkuntzalarien arteko ezta-
baida nagusia izan zen  saguzar onil belarri bezalako egiturak onarga-
rriak ote diren, edo nahita ez saguzar onil belarridun egin behar ote
genuen. Gure ustez dun gehiegi sartzeak izenei dunduri nekeza ema-
ten zien, eta haien ustez, berriz, euskarak ez omen ditu inoiz izenak
adjektibo gisa erabili. Ez dakit hori horrela ote den, baina zura aroz-
tegietan erabiltezina duen haritzari haritz tipula esaten zaio. Edozein
modutan, izen deskriptiboak asmatzen ari gara, ez deskripzioak egi-
ten, eta izengoitietan behintzat oso ohikoak dira gisa horretakoak.
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Begira batzuk: Juan putre (ez putrekara), Martin ardiburu (ez adibu-
rudun), zakur Mari (ez zakur itxuradun), lepobizar (ez lepobizarzu).
Ez dakit gure onil belarriek lagundu edo okerreko bidetik ote gara-
matzaten, baina belarrioi kasu eginez, saguzar mamumusu(dun) anti-
llar, saguzar buztanluze erraldoi afrikar, eta saguzar onil belarri(dun)
mexikar egin genuen goiko hiru espezieontzat, eta gisa beretsuan
beste hainbatentzat. Zer esanik ez, ez dira izen natural horietakoak,
baina hala ere, moldatzeko modukoak bai. Honezkero asmatuko
zenuenez, (dun) horiek izan ziren akordiora iristeko prezioa. Gu
inoiz ez erabiltzen saiatzen gara, gure zuzentzaileak haiek beti sarra-
razten.

Hiztegien erabileraz

Ikusten dugunean jendea zahartzen eta bat bestearen atze-
tik hiltzen, mendez mende, bizitza mila urtez luzatzea agin-
tzen duten edabeei barre egiten diegu; arau berberaz baztertu
behar dugu, hitz eta esapideak mutabilitateaz babesteko gai
izan den naziorik aurkitu ez arren, bere hiztegiak hizkuntza
enbaltsamatzeko eta ustelketa zein dekadentziatik babesteko
gai dela uste duen lexikografoa, bere burua naturaren norabi-
dea aldatu, eta mundutik erokeria, hantustea eta itxurakeria
erauzteko gai ikusten duena. Hala ere, akademiak hizkuntzen
bideak zaintzeko, iheslariak harrapatzeko, eta sarkinak egoz-
teko itxaropenarekin sortu ziren; baina orain arte, beren zain-
tza eta jarduera oro alferrik izan dira; hotsak araudi legal
baten menpe izateko lurrunkorregiak eta zoliegiak dira; sila-
bak elkarlotzea haizea estekatzea bezalatsu da: desirak norbe-
re indarren errealitatearekin alderatzen ez dakien  harrokeriak
soilik abia dezakeen ekintza. 

Samuel Johnson,  Dictionary (1755)
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Barkatuko ahal didate Elhuyarreko lagunek berriro ere solasgaitzat
hartzen baditut. Ez dut uste besteak baino zabarragoak direnik, kon-
trakoa baizik, baina elkarrekin lanean maiz aritutakoak izaki, haiexe-
kin izan ditut gorabehera handienak. Eztabaida latzenak ere, senar-
-emazteen artean gertatzen izanen dira noski. Duela gutxi Elhuyarki-
de pare batekin mendira joan nintzen, eta han aritu ginen kalakan,
garai batean basoak nola ustiatzen ziren, txarakadia eratuz, zuhaitz
lepatuak mugarratuz, edo tantaidia utziz. Handik gutxira Elhuyar
aldizkarian Euskal Herriko basoen inguruko dosierra atera zen, eta
nire harridurarako, ez zen mugarratu hitza ageri, mugarritu baizik.
Galdetu nien ea zergatik mugarritu, eta esan nien nire belarrira ez
ezik, Elhuyar hiztegiaren arabera ere, mugarritzea mugarriak jartzea
zela. Erantzuna? Euskalterm datu-basean ez dela mugarratu hitza age-
ri, antzekoena mugarritu dela, eta beraz, hori eta lepatu erabili zutela.
Kontua zera da, zuhaitz gaztea, lauzpabost metro zituela, lepatu egi-
ten zen, hau da, (ada)burua mozten zitzaion, eta hortik aurrera, sor-
tzen ziren adar berriak mozten ziren, eta oraindik ere hala mozten
dizkiete Nafarroako lizar lepatuei. Hortaz, zuhaitza behin bakarrik
lepatzen da, baina maiz mozten zaizkio adarrak. Adarrak mozte honi
Nafarroako leku askotan mugarratu esaten zaio, eta kimatu hitzetik
bereizten da hau, kimatzean ernamuinak bakarrik kentzen baitzaizkio
adarrei, mugarratzean, berriz, adar osoa, dela panpanarbak egiteko,
dela hesitarako, dela ikatz edo suegurretarako. Bereizketa hori egin
nahi ez duenarentzat, kimatu, inausi, mugarratu, eta gehiago ere,
sinonimoak izan daitezke, baina lepatu eta mugarritu ez. 

Nago, dena den, txarrena ez dela bi hitz nahasi izana, hiztegiari
eman zaion erabilera baizik. Euskara bezalako hizkuntza batean hiz-
tegiak hitz berriak aurkitzeko erabili beharko genituzke, ezagutzen ez
ditugun aukerak esploratzeko. Gaztetan zenbat ordu eman ote ditut
Azkueren hiztegiarekin, niretzat ezezagunak ziren hainbatu, atzendu,
eta beste holako hainbat noiz azalduko. Mugarratu ere bildua du
Azkuek, Hernanin oker ez banago. Orain, hiztegiak ere normaliza-
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tzen hasiak direla, hitzak nola idatzi ikusteko, forma hobetsia zein
den ikasteko ere erabil daitezke. Baina hiztegiek balio ote dute erabi-
li ez daitezkeen hitzak identifikatzeko? Ezezkoan nago, eta batez ere,
oso argi dut euskarazko hiztegiek ez dutela horretarako balio. Idatzi
honetan bertan, propio saiatu gabe, dozenatik gora izanen dira hizte-
gi estandarretan biltzen ez diren hitzak, eta hala ere, euskara txukun
eta garbia direnak. Are gehiago esanen dut, hizlari ona beti izan da
hitz asmatzailea, eta entzuleak ulertzeko moduko hitzak asmatzen
jakitea da bertsolari, kontalari eta gainontzeko plazagizonen dohai
nagusietako bat. Ez genuke, hortaz, hizkuntza arruntean ere, hitzak
asmatzeko inongo lotsarik izan behar. Leitzan behin baino gehiago-
tan adituta nago: hi haiz hi ontzarmarioa! Ez dut uste oso hitz zaha-
rra denik, ezta ere oso esanahi zehatza duenik, baina bere funtzioa
ezin hobeki betetzen duelakoan nago.

Hortaz, hiztegiak ez genituzke erabili behar esan ez daitezkeen
hitzak identifikatzeko. Hala ere, hiztegien erabilera murriztaile hau
muturreraino daramate batzuek testu-zuzentzaile automatikoekin,
XUXEN beti piztuta baitaramate. Honek hitz bat gorriz azpimarra-
tzea aski hitz hori ezabatzeko. Ni macintosh zalea naiz, eta beraz, ez
dut XUXENik erabiltzen, baina bai aldizka beste zuzentzaile batzuk,
batez ere ingelesez, baina baita gazteleraz ere. Hauek, ikasi dudanez,
oso egokiak dira akats tipografikoak detektatzeko (niri letrak asko-
tan bikoiztuta azaltzen zaizkit), eta egoki samarrak akats sintaktiko
bakun batzuk detektatzeko. Hortik aurrera balio gutxi dute. Ingele-
sez idazten dudanean ere, makina bat hitz markatzen dizkit, bere
hiztegian ez daudelako. Zer egin behar da horrelakoetan? Lehenik
eta behin, egiaztatu hitza ongi idatzita dagoela, ez duzula akats tipo-
grafikorik egin. Bigarrenik, batere kasurik ez egin zuzentzaileari, edo
nahiago izanez gero, hitza haren hiztegian sartu. Gai arrunt bat har-
tuta ere, ingelesezko hiztegietan ageri ez diren hitzak barra-barra bal-
din badaude, ze gabezia ez ote dituzte euskarazko hiztegiek gai espe-
zializatuei dagokienez? Hau horrela bada, zergatik jainkotzen ditugu

176

Arturo Elosegi



hiztegiak, esan daitekeenaren mugak zein diren ebazteko boterea
emanik?

Bitxiak dira, hala ere, hiztegien erabilpen negatibo honen ondorio-
ak. Behin Elhuyarrerako idatzi nuen artikulu batean nioen klonazioa-
ren aurkakoen espantuak ulertzea zail egiten zitzaidala. Zaharrei betida-
nik aditua diet hitz hau, eta nire ustez, hiztegietan egon zein ez, oso
adierazgarria da. Norbaitek ezin eraman, ordea, eta argitaratutako ber-
tsioan izuikara jatorra agertu zen. Lastima esanahia desberdina izatea.

Garbizaletasuna/berrizaletasuna

Hizkuntzaren duintasunaren izenean karniboro erabiltzea
egokiagoa ikusten dute batzuk, eta ez haragijale. [...] Eta zer-
gatik hori? Haragijale deitu nahi ditugun animalia horiek ez
direlako guztiak haragijale.

Pello Salaburu, Euskararen etxea

Filologiaz deus ez jakinki, ez naiz hemen Pello Salaburu eta Ibon
Sarasolaren arrazoiak eztabaidatzen  hasiko. Ez ditut, ezta ere, Kepa
Altonagaren argudioak errepikatuko. Gauza bakarra eginen dut: gaz-
telera eta ingelesari begiratu.

Hasteko, onar dezadan ñabardurak alde batera uzten baditugu,
karniboro eta haragijale hitzek esanahi bera izan dezaketela, herbiboro
eta belarjale hitzek bezalatsu. Hala ere, ingelesez dikotomia horiek
mantentzen dira: alde batetik ingelesaren erro zaharretik sortutako
flesh-eating edo grass-eating, eta bestetik latinetik eratorritako carnivo-
re eta herbivore. Gazteleraz carnívoro eta herbívoro dira erabiltzen
diren ia bakarrak, baina chupasangre edo pisamierda hitzek argi uzten
dute comehierba ere egin zitekeela hala nahi izanez gero. 

Hortaz, karniboro/haragijaledikotomia beste hizkuntzetan ere exis-
titzen da, edo existitu daiteke. Baina nolako hautaketa egiten dute
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gure ingurukoek? Gazteleraz, esan bezala (eta frantsesez ere berdin),
maila jasokoa bakarrik erabiltzen da. Ingelesek ere, zientziaz hitz egi-
teko, carnivore-ren alde egiten dute, baita BBCk telebistarako egiten
dituen dokumentaletan. Ikusle arruntarentzat diren produktu haue-
tan oso aldizka besterik ez dira meat-eating edo grass-eating bezalako-
ak tartekatzen. 

Beraz, gure inguruko hizkuntza erabilienetan antzeko hautaketa
egin dute, hizkuntzok eskaintzen zituzten baliabideak albo batera
utziz. Hori horrela izan da nahiz eta gaztelera eta ingelesaren joera
estilistiko orokorrak erabat kontrajarrita egon. Zein da hautaketa
horien azken emaitza? Hiztun arruntarentzako zailtasunak areagotu
egin al dira? Ezezkoa esanen nuke, joera garbizalea muturreraino era-
man duen alemanierari erreparatzean zera iruditzen baitzait, hizkun-
tzaren baliabideak neurriz kanpo erabiltzearen ondorioz, alemanen-
tzat ere zailagoa den hizkuntza eraiki dutela. Neurriz erabiliz gero,
teknizismoek ez adituei ere gauzak erraztu egiten dizkiete. Uste duzu
alemanentzat Fernseher television baino errazagoa dela? Zuri urrutiz-
kin telefono baino errazago egiten al zaizu?

Ingelesez maila arrunteneko dibulgazioan ere carnivore erabiltzen
bada, non geratzen da meat-eating jatorra? Zientzian ez duzue ikusi-
ko, oso aldizka eta menpeko moduan ez bada. Literaturan? Agian bai,
baina batez ere Winnie-the-Pooh hartzatxoaren liburuetan. Euskal
irakurleak gaztelerazkoak edo ingelesak baino umeagoak ote gara?
Norberak atera ditzala kontuak.

Guztiok gara zuzentzaile

Arturoren aiztoa
Occamena bezain gaiztoa

Elhuyarreko lagunengatik esan dudana nire buruagatik ere beste
askok esana izanen dute makina bat aldiz. Ongi pentsatuta, guztiak
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gara aldizka kritikatuak, eta guztiak aldizka kritikari. Enpresaren
azken urteko txostena orrazten duena, ikasleen azterketak zuzentzen
dituena, argitaletxe batean testuak zuzentzen dituena, hedabideetan
albisteei azken begirada ematen diena, guztiak ari dira kritika lanean
(batzuk, euskal moda berriari jarraituz, kritikagintzan aritzen izanen
dira). Eta lan horretan ari garela, goian letra etzanean ageri den esal-
dia gure egin nahiko genuke, inongo hutsik esku artean ihes egin ez
diezagun. Kritikak jasotzea, ordea, mingarria da beti, berez harroa ez
denari testu zuzenduaren dizdirak kritikaren mina ahazteko balio
dion arren.

Idazleak, aktoreak, eta oro har, lana publikoari begira egiten duten
artistak bi gauzatan etortzen dira bat: alde batetik kritikaren balioa
azpimarratuko dizute, haren garrantzia, baita premia ere arteak aurre-
ra egin dezan, baina hori bai, kritika era abstraktuan ulertuta; beste-
tik, kritikari zehatz oro, eta batez ere, jasotako kritika oro, epitetorik
gogorrenekin gutxiesten ikusiko dituzu. Bekatu hauxe, neurri txikia-
goan bada ere, testugile guztiok hezur muinetaraino sartuta daukagu.
Kritika ezinbestekoa iruditzen zaigu, baina gure idatzien gaineko iri-
tzi kritikoak oso nekez irensten ditugu. Unibertsitateko irakasleok
denborarik gehiena ezinbestean zuzentzen (kritikatzen) ematen dugu:
azterketak, tesiak, bekadunek idazten dituzten artikuluak, aldizkarie-
tatik epaitzeko bidaltzen dizkigutenak, lagunek mesedez begiratzeko
eskatzen dizkigutenak... Niri behintzat, hainbeste zuzentzeak bizia
tristetu egiten dit, azkenean nobelarik interesgarrienaren aurrean isto-
ria bera ahaztu, eta idazkera errazteko edo anbiguitatea murrizteko
alternatiba bila sumatzen baitut nire burua. Zer esanik ez hedabide
eta politikarien jarioa entzutean!

Mendebaldeko idazleak eta mendebaldeko testuak

Erdialdekoa naiz. Luzea eta zimela. Ezaugarri hauek guztiak eta
beste asko ez ditut nik erabaki, familiak, geneak eta zoriak baizik, eta
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hortaz, ez naiz horietaz ez lotsa, ezta harro ere. Dena den, eta idatzi
hau Mendebalde Alkartearentzat denez, badaezbada esatea komeni
zela uste dut. Hain zuzen, mendebaldeko idazle asko kexatu izan da
erdialdekoekin (goiherritarrekin gehien bat), hauek ez omen dutela-
ko periferiako hiztunekiko miresmenik. 

Hau maizegi halaxe da. Gogoan dut, esate baterako, ETBko Ber-
tatik bertara programan nola bidali zuten behin kazetari bat Altzürü-
küra, Bernardo Atxagaren Behi euskaldun baten memoriak liburuaren
inguruan bertako jendeekin solastera. Gizarajoa hantxe ibili zen, bei
eta monja hitzak ezin ulertarazi. Eskutan erakusten zuen liburua ira-
kurri izan balu ikasiko zuen behi idazten dela, Hrekin, eta hori zer-
baitegatik dela, eta Zuberoan ez ezik, Euskal Herriko leku gehienetan
serora esaten zaiola espainierako monjari. Hori ez zen izan txarrena,
ordea. Komunikazio Zientzietan lizentziatua ez zen gai izan altzürü-
kütarren hizkera estandarra (arrotz batekin ari baitziren, ez etxekoe-
kin) ulertzeko, eta zuberera-batua itzulpena azpitituluetan eman
zuten! Izan ere, programaren aurkezleak aldez aurretik abisu eman
zuenez, zuberera polit bezain ulertezina baita. Zein ziren hain esa-
molde bihurriak? Adibidez, nola atxeman düzüe lekü hau? antza guz-
tiz ulergaitza da ETBko ikusleentzat, azpian nola aurkitu duzue leku
hau? idatzi baitzuten, edo zurea eta nirea ez dira ber eskuara-ren
azpian zure euskara eta nirea ez dira berdinak idazteko beharra senti-
tu zuten, ETBk zerbitzu publiko izateko duen xedea nabarmen utziz.
Holakoen aurrean ez da harritzekoa Goiherritik kanpoko euskaldu-
nak sutan jartzea. Tamalez, gehiegi dira (Bizkai aldean batez ere)
beren hizkera dotoreaz lotsatu, eta edozein arrotz zarpail totel
erdieuskaldunen aldrebeskeriak miresten dituztenak. 

Gaitza oso hedatua dago, ordea. Lehengoan Euskadi Irratian Sabi-
no Aranaren familian urteetan neskame izandakoa elkarrizketatu
zuten. Berriro ere, Komunikazio Zientzietan lizentziatua ez zen hiz-
tun arruntak ulertzeko moduan hitz egiteko gai izan. Maindireenga-
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tik galdetu, eta besteak, gernikar aspaldi amonduak, ez ebala aituten.
Esatariak berriz, oraindik ozenago, oraindik polikiago: MAAIINN-
DIIIRE. Izara esan besterik ez zuen, baina antza bere hizkera solaski-
dearengana moldatu behar duena beti bestea dela uste duten horieta-
koa zen kazetaria. Barregarria litzateke hain tristea ez balitz. Behin
euskaldunberri bati tragoa ordaindu behar zuela ulertarazi nahi zion
leitzarra dakarkit gogora, honek ere ezin polikiago eta ezin ozenago
esaten baitzuen ZUUUK PAAAAATUUU BEAAZOOO! Leitzar hau,
ordea, igeltseroa zen, eta ez irratiko esataria.

Bat etor gaitezke, beraz, hedabideetan eta oro har batuaz hartzen
den horretan, zentralismo handiegia dagoela, periferiako hizkera
askotan bigarren mailan utzita. Dena dela, nago mendebaldeko eus-
kaldunen espantuak ez ote diren handiegiak, izan ere, behin aditz
batua onartuta (eta hori goiherritarrek ere onartu dute), euskalkien
arteko aldea ez baita hain handia. Atrebentziaz esanda, mendebalde-
koak maiz ñabardura txikitan (batean/batetan, bertan/berton) indarrak
xahutzen ikusten ditut, baina arazo orokorragoak bistatik galduta. Ez
dira noski guztiak berdinak, baina idazle bizkaitar batzuen testuetan
askoz esamolde gehiago ikusten ditut lapurteratik hartuta Bizkaiko
altxorretik hartuta baino. Nire ustez, euskalki batek euskara estanda-
rrean duen pisua handitzeko modurik eraginkorrena euskalki horrek
eskaintzen dituen baliagaiak erabiltzea da, ez besteei erabilaraztea.
Bai, badakit ez dela beti erraza, eta bizkaitarroi natural-naturalak egi-
ten zaizkizuen zenbait esamolde galarazi egiten dizkizuetela euskara-
ren mundu txiki honetan ditugun testu-zuzentzaile fundamentaliste-
tako batzuek. Baina edozein euskalkiren pisua zabaltzeko modu baka-
rra hori delakoan nago. Begira bestela Aingeru Epaltzaren nobelak
(Nafarroatik idatzitako batuan), Iparraldeko idazle askoren idatziak,
eta abar. Ez da noski erraza erabakitzea non amaitzen den batua eta
non hasten den euskalkia, eta zalantzak sartzen zaizkit Jean Haris-
tchelarrek berak batuaz hitz egiten ote duen, baina ereduek arauek
baino indar gehiago dutelakoan nago.
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Euskara zientifikoaren eta bestearen kalitatea

Eman dezagun bat-batean aditu batek iragartzen duela
jende guztiak sekulako akats geografikoa izan duela: Ohion
orain arte Cleveland izenez ezagutu dugun hiriaren izen zuze-
na Cincinnati da, eta orain arte Cincinnati deitzen geniona-
rena, berriz, Cleveland. [...] Ziurrenik jende guztiak pentsa-
tuko luke aditu hori ez dagoela burutik sano. Ordea, kazetari
edo akademiko batek hopefully adberbioaren gainean antzeko
zerbait esaten badu, gramatika eta estilo onaren sustengutzat
hartzen dugu.

Steven Pinker, The language instinct. How the mind crea-
tes language.

Mendebalde Alkarteak jardunaldi hauek antolatze hutsak bistan
uzten du badirela kezkak euskararen biziraupena eta kalitatearen
inguruan. Gizarte eta garai guztietan izan dira honen antzeko kezkak,
eta behintzat Egipto Zaharreko hieroglifikoen garaitik idatzi izan da
horren inguruan. Zaharrek beti kritikatu izan dute gazteen hizkera
utzi eta aldrebesa, haien izaera alferra eta bizimodu arina. Kritika
horien unibertsaltasunak zertxobait lasaitzen nau, normala baita
seme-alabak gurasoek nahi ez bezalakoak haztea, normala gazteek
zaharren arauei muzin egitea. Baina bestalde, ukaezina da hizkuntza
gutxituek arrisku bereziak dituztela, eta euskarak aldaketa ikaraga-
rriak jasan dituela azken hamarkadetan. Aldaketa azkar guztiak beza-
la, amaiera aurreikusten zaila da kasu honetan, eta beraz, badugu zer-
taz kezkatu.

Gaztetxo ginela, maiz horren inguruan solasean aritzen ginen
lagunak, alegia, zaharrek guk baino askoz hobeki zekitela euskaraz.
Sekula ez zait ahaztuko Ariñaldeko Joxefek behin botatakoa: Lasai
motel, gu ere zahartuko gaituk. Egia da, honezkero hogeita bost bat
urte zaharragoak gara, eta Joxefek ez du denbora galdu. Ez dut uste
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asko irakurri duenik bitartean, lerro pare batetik gora ez zuen idatzi-
ko, baina ez du ikasi gabe egunik pasatzen utzi. Lehendik hizlari on
samarra zena gaur egun oso ona da, Euskaltzaindiaren gramatikari
aldizka ematen dion ostikadaren bat gorabehera. Eta nago hil arte
ikasten jarraitzeko grina horixe dela garai bateko hiztunak onak egi-
ten zituena, ez soilik gizarte (ia) elebakarrean bizitzea. Batzuek uste
dute zaharrek lanik egin gabe ikasi dutela ongi hitz egiten, baina hori
ez da horrela. Zaharren artean ere badira hizlari onak, erdipurdikoak
eta oso traketsak, eta bakoitzari erreparatzen badiozu, ohartuko zara
giroak baduela zerikusirik, alegia, giro elebakarrean bizitutakoak
hobeki ikasten duela, baina horrez gain, egindako lanak ere sekulako
eragina duela. Eta hizlari onaren ezaugarria da belarriak beti erne
edukitzea, eta aurkitzen dituen perlak bereganatzea. Gogoan dut
behin Aralarko Pagomari inguruan Kordaungo Martin Alduntzinekin
nindoala, nola geratu zitzaizkigun eibartar batzuk, bideren baten
berri jakin nahian. Haietako baten hitz jarioa ezin gozo eta erakarga-
rriagoa zen. Ni ohartzerako, hor ari zen Martin, hari galderak egiten,
haren solasaldia luzarazten. Haiengatik berezi ginenean hala bota
zidan: hi, gazte, ohartu al haiz nola hitz egiten zian horrek? Gero Eiba-
rren gaizki hitz egiten dela esanen dikea! Martin, hizlari onen artean
onentsuenetakoa, beti ikasi nahian.

Beraz, hitzegitean zein idaztean arazoak baldin badituzu, ez larri-
tu, zu ere zahartuko zara. Kontua bizi garen artean ikasten jarraitzea
da, hizkuntza, labanak bezala, ongi zaindu eta maiz zorroztu behar
izaten baita. Tamalez, jende batzuentzako euskara ikastea lanpostu
bat eskuratzeko maila lortzea da. Horrelako batzuk ikusten dituzu,
handik urte mordoska batera, EGA justu-justu gainditzeko maila
horretan mantentzen direnak, edo orandik okerrago, ikasi zuten apur
hori galdu dutenak. Nago honetan irakaskuntzak baduela bekatu
puska bat, argi utzi beharko baikenuke ikastea sekula amaitu ez dai-
tekeen jarduera dela. Gidabaimena lortzeko gutxieneko maila behar
da, baina gidatzen gero eta hobeki ikasteko ahaleginik egin ezean
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horrek ez du deustarako balio.  Berdin gertatzen da hizkuntzekin,
idazkerarekin eta natur zientziekin.

Beraz, nolakoa da gaurko euskara? Filologoek diotenez oso kaskarra,
akats gramatikalez eta erdarakadaz betea. Ez dut nik kontrakorik esanen,
baina akats horiek baino larriagoak oraindik ikusi izan ditut. Azken
aldian, orain arte inoiz ez bezala, bizi osoan euskaraz ikasitako ikasleren
batek esan izan dit asko kostatzen zaiola niri ulertzea. Azken aldian topa-
tu ditut euskaraz komunikatzeko eragozpen larriak dituzten ikasle eus-
kaldunzaharrak ere. Hauentzat euskara ez da jostagarria, zailtasun eran-
tsia baizik. Behin puntu horretara iritsita hizkuntza ez da gehiago
komunikazio tresna, eta horrexegatik du etorkizun larria. Ez dakit kon-
ponketa non dagoen, ezta gaitza noraino hedatu den ere, baina zinez
gaitz larria da. Hizkuntzarekin gozatzen eta jolasean ez dakienak nekez
gara dezake komunikatzeko egokia den hizkera. Kontua ez da denak
bederatzi puntuko bertsoak egiteko gai izatea, baina bai hizkuntzari gra-
zi pixka bat ateratzen jakitea. Behin auzoko etsairik gorrotatuena estar-
ta batean gora astoz zihoala ikusi zuen leitzar hark nora zoazte? galdetu
zionean egin zuena, alegia. Edo begira bestela oso zaharra izan ez daite-
keen atsotitz hau: Gure amona gurpilekin jaio izan balitz, trailerra!

Hortik aurrera, euskara zientifiko zein bestelakoaz idatzi dugun ia
guztiok barra-barra aditzen diren esapide okerren zerrenda egin dugu.
Bakoitzaren gustuen arabera batzuetan edo besteetan erreparatzen
dugu, baina bistakoa da akats ugari topatzen direla euskara hitzegin
eta idatzian. Ez dakit zergatik, baina hitz desegokiak galipota baino
gogorrago itsasten dira. Gainera, zenbat eta esanahi hutsalagoa izan,
orduan eta aisago. Hori da erdaratik hartu ditugun bueno, bon, pues,
ça va, pasada, eta beste milaka hitz alferren kasua. Hori da komenta-
tu aditzaren kasua, lagun batek zioen gisan, eukaldunberririk totele-
netik hasita baserritar xahar petoenera, kristo guztiak behin eta berriz
errepikatzen baitu. Berdin gertatzen da antzekotasun hitzarekin.
Lehenik entzun nuenean ulertu ez, eta halakoetan jarraitu behar den
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teknika erabili nuen: gaztelerazko zein hitzetatik itzuli ote den asma-
tzen saiatu nintzen. Antza = parecido; antzekotasun = parecimiento?
Oraindik ez dut aurkitu hitz horren esanahirik, eta are gutxiago letre-
tako autoreen artean famatu diren tasun eta keri hitzenik. Hauen esa-
nahia pen, mendu edo keta hitz hipotetikoena bezain iluna da niretzat.
Zaila egiten zait, halaber, ulertzea nola ingeles izandako hizkuntza,
bat-batean, ingelera bihur daitekeen hainbatentzat. Pello Salaburuk
galdetzen du zergatik duten arrunkeriarik arruntenek holako arrakas-
ta irakasleen artean, baina ez dakit irakasleen kontua ote den, edo
okerrago, jende ustez jakin guztiena. Zailagoa oraindik Euskadi Irra-
tian esatariek behin eta berriz katalandar eta alemandar irakurtzea
(zein hizkuntzatan mintzo ote dira hauek, alemandarreraz?), edo
etengabe musulmandarrez aritzea. Zaila da ere asmatzea nola arraio
esan dezaketen hiztegi digitalizatuen garai honetan Euskadi Irratiko-
ek arrantzontzi bat karnata egiten ari zela. Argi dago jatorrizko testua
ez zela ingelerazkoa, horko bait irakurtzen duenari segituan etortzen
beitzaio euskal arrantzaleen beita. 

Dena dela, ez nuke akatsen bildumazale bihurtu nahiko. Alde
batetik, akats gehiegi daudelako euskal mundu txiki honetan, eta bes-
talde, beste edozein hizkuntzatan ere akatsak barra-barra topa baiti-
tzake horretarako zaletasunik duenak. Zerbait kezkagarri egitekotan,
zera egiten zait, Euskadi Irratiak bezala, berme nahiko eskaini behar-
ko luketen hedabideetan, azken urteotan sumatu uste izan dudan
kalitatearen gainbeherak. Nahiago nuke hala ez balitz, xahartu ahala
egoskortzen ari naizen seinale besterik ez balitz. Hori ere litekeena da,
erdaraz ere gero eta astakeria gehiago detektatzen baititut. Begira bes-
tela EHUren Zientzia eta Teknologia Fakultatean, ikasleentzat zaba-
lik uzten diren geletan jarritako perla: Esta aula será un aula de estu-
dio para estudiantes. Bada beste bat hori bezain ona, leihoak nola
zabaldu eta itxi behar diren esplikatuz (nonbait oso gauza konplika-
tua zientzietako ikasleentzat!!), baina DIN A3 oso bat hona ekartzea
gehiegitxo litzatekeelakoan nago.
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Azken agurra

Beste inon idatzi izan dudan moduan, iruditzen zait euskaldunak
arauen premia konpultsiboan gaudela. Batzuk araua betetzeko, beste
batzuk kritikatzeko, baina guztiak arauen zain beti. Hain da horrela
hau, ezen araurik heldu ez zen garaietan, aholku edo iritzi txikiena ere
arau bilakatzeko joera genuen askok. Gero, arauak etorri direnean,
askotan araututako ohitura haien aurkakoak, gure zismatxoak sortzen
joan gara, bakoitza bere jihad propioan. Bai, euskara egiten ari gara,
hedatzen, normalizatzen, eta ez dakit beste zenbat gauza gehiagotzen
batera. Baina, arauzaletasun hau normala ote da? Esate baterako, ino-
ri batere axolarik al dio Espanieraren Erret Akademiak araurik aldatu
ote duen azken hogeita hamar urteetan? Eta Frantziakoak? Antivirus
hitza bildu ote duen bere hiztegian? Nik behintzat ez diot kasu zipi-
tzik egiten, eta gainontzeko gehientsuenak ere nire gisan ibiliko dira.
Akademia bat bai omen dago; akademiko berri bat izendatzen dute-
nean, behintzat, horren berri ematen dute telebistan. Zer egiten
duten? Arrastorik ere ez dut, baina susmatzen dut haiek ere, agian
gureak bezain maiz ez, baina aldizka behinik bilduko direla, eta gure-
ek bezainbeste ez bada ere, beren batzordeetan lan eginen dutela. Inor
ikusi al duzue horren usman? Filologoren bat agian, eta oso noizean
behin hizkuntzaren ustezko adituren bat. Gainontzekoak (ni ere gaz-
telerazko gramatikan hezitakoa naiz) duela hogeitaka urte ikasitako
teoriarekin, eta geroztik ikusitakoaren praktikarekin bizirik manten-
tzeko gai gara. Eta ez dut uste garai hartako gramatika irakasleak hain
onak zirenik. Ingelesa ikasten urtebetez aritu nintzen akademia bate-
an, eta geroztik hainbestean moldatzen naiz. Ez hori bakarrik, inoiz
edo behin esan izan didate nire testuren bat oso ongi idatzita zegoe-
la, eta ez zen gero mesede bat eskatzeko izan! Beraz, zer egiten du
pertsona arruntak Espainieraren zein Frantsesaren akademiek arautu-
takoarekin? Euskal tradizio zahar bati eutsi, alegia, pase foralari.
Badakizu, que se obedezca, pero no se cumpla zaharrari. Alegia, euska-
razko meza esaten ahal dute, nik nirean jarraituko dut.
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Inork heresia hauek ikusita ni sutan erretzeko oihu egin baino
lehenago, utzidazu adierazi nahi dudana argixeago laburbiltzen, ber-
tsolarien gisan, bederatzi puntutan. Bat: tradizioa eta berritasuna
uztartu egin behar dira. Euskarak duen altxorra ahal den neurrian
erabili behar da, baina argi edukita esparru askotan oso motz geratu-
ko dela. Horietan ez diegu maileguei beldurrik izan behar. Bi: kan-
potik kritikatzea errazegia da, barrutik lan egitea zailagoa. Idazle one-
naren testuetan akatsak aurki daitezke, eta beti hobetu daiteke esaldi
baten espresioa. Bertsorik bikainena hartu, harekin lau ordu eman,
eta ziur hura borobiltzeko moduren bat aurkituko duzula. Baina
horrek ez dio bertsolariari balio, eta idazle guztiak gara hein batean
bertsolari, guztiok baititugu bete beharreko paper zuri eta epeak.
Hiru: zuzena zer den eta zer ez, ez daiteke behin eta berriro aldatzen
joan, eta are gutxiago testu arkaiko batzuetan oinarrituta. Aldaketa
hauek deus gutxi hobetzen dute erabiltzen den hizkera, eta norbere
buruan konfiantza galtzearen ondorioz, erabiltzaileak lotsati eta izuak
bihurtzen dira; honek asko zailtzen du hizkuntza transmititu eta bizi-
berritzeko ahalegina. Lau: zientzialariak, enpresaburuak, idazkariak
eta beste ofizio gehienetakoak lanez gainezka gabiltza, nor berean.
Filologoak, idazleak, eta hizkuntzatik bizi diren gutxi batzuk kendu-
ta, gainontzekoentzat hizkuntza lan-tresna da, ez ikergaia, eta hortaz,
ezin zaigu azken aldaketen jakitun izan gaitezen eskatu. Bost: Alde
praktikotik begiratuta, batzuk zaharregiak gara gure idazkera errotik
aldatzeko. Zertxobaitean hobetu dezakegu, noski, baina gramatika
ikasteko adina aspaldi joan zitzaigun. Belaunaldi berriak nola datozen
ikusi behar, eta gaurko lanek haiengan dituzten ondorioek esanen
dute lana ongi ala gaizki egin dugun. Sei: zientzia liluragarria da, eta
modu liluragarrian azaltzea lortzen badugu, euskaldun gazteak eraka-
rriko ditugu, eta haiek gauza onak idatzi ahalko dituzte euskaraz.
Zuzentasun bila beldurrez bizi bagara, gure testuak agian zuzenak iza-
nen dira, baina ziurrenik zozoak. Beldurraren beldurrez, gure espre-
siobideari kartola estuegiak jartzen badizkiogu, testu irenstezinak ate-
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rako zaizkigu, eta aurrerantzean etorkizun gutxi izanen dugu. Zazpi:
guztiok ikusi dugu neraberen bat lotsaren lotsez, bere buruarekin beti
akonplejatuta; halako batean, lotsa galtze hutsarekin, horra non nes-
ka ederra edo mutil bikaina bihurtzen zaigun. Ez noski moda-era-
kustaldietan azaltzen diren plastikozko ustez perfekto horietarik,
beren inperfekzioez lotsatzen ez diren gazte erreal eta erakargarriak
baizik. Hiztun gehiegi dago betiko nerabezaroko lotsetan galduta, eta
haiek ere ikasi beharko lukete beren akatsak onartu eta barruko eder-
tasuna plazaratzen. Zortzi: denak ez du noski balio, baina arau mor-
doska bat hausteagatik ere ez da hizkuntzarik galdu. Hizkuntzak ez
erabiltzeagatik desagertzen dira, inoiz ez arauak haustegatik. Bedera-
tzi: hil arte ikasten jarrai dezagun, eta buelta asko eman ditzagun, hi-
tzekin besteengan eragiteko modu eraginkorrenaren bila. Laburtzeko,
ekin eta jarrai, baina ez ahal du hau irakurriko nik dakidan epaile
batek!
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