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Hizkuntza zaharrak identitate berririk sor ote dezake? Hizkuntza
zaharra, egungo gizartearen premietarako erabat egokiturik ez dago-
en hizkuntza zaharra, baliagarria ote kultura moderno berrirako? Eus-
kara berez zaharra izateaz gain, gizarte modernoaren kultura berritik
baztertua izan den hizkuntza dugu. Industrializazioaren eta moderni-
zazioaren dinamikan esku hartu ez duen hizkuntza izan da oraintsu
arte, funtzio horiek hemen nagusi diren estatu-hizkuntzen esku dau-
delako. Auzi hau ez da noski barne-hizkuntzalaritzari dagokion kon-
tua, kanpo-hizkuntzalaritzaren faktoreak baitira euskararen zoria kin-
ka horretara eraman dutenak. 

Hizkuntza: etnokulturatik nazio-kulturara

Egungo hizkuntza garatu eta ahaltsu guztiak garai batean herri
hizkuntza xumeak izan ziren. Hizkuntza etnikoak, Erdi Aroko gizar-
te-ereduari eta kulturari zegozkion eredukoak. Inperio-hizkuntzak
izan aurretik berdin: etnokultura xumearen adierazpide eta sortzaile
izandako hizkuntza apalak gaur egungo gizarte modernoaren eratzai-
le eta moldatzaile  bihurtu zaizkigu.
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Ez dago, beraz, tradizio etnikoaren enborretik ez datorren hiz-
kuntza modernorik. Dinamika historikoaren araua da hori: Erdi Aro-
ko komunitate etnikoen hizkuntza, nazio-identitate modernoa sor-
tzen eta artikulatzen duen hizkuntza bihurtu da Estatua eratu duten
nazioetan. Estatuaren estalperik eta botererik ez duten hizkuntzen
kasuan, berriz, munduko hizkuntza gehienen kasuan alegia, kultura
tradizionalaren hizkuntza kultura modernoaren mintzabide eta sor-
tzaile bihurtzeko eragozpen ikaragarriak daude. Ezintasun horren
berri ondo asko dakigu euskaldunok.

Hori eta horrenbestez, iturri zaharreko hizkuntza gauza ote da aro
modernoko kultura berriari dagokion identitatea eta kultura sortze-
ko? Euskara gai ote da nazio euskaldun modernoaren identitate eta
kultura bideratzeko eta ehuntzeko? Dudarik gabe. Beti ere, jakina,
euskararen barne-mugak –hizkuntzaren barneko baliabideak– gain-
ditzeko, kanpo-mugak –hizkuntzari kanpotik ezartzen zaizkion era-
gozpenak– desegiten baditugu.

Hizkuntza zaharrak, Erdi Arokoak, ez omen zuen nazio-identita-
terik sortzen hiztunen artean, hizkuntza bera mintzatzeari ez omen
zerion komunitate nazional bateko partaide izateko sentiera eta ideo-
logia. Hizkuntzaren identitate eta kultura gaitasun hori, hizkuntza
berberean mintzo diren hiztunen artean komunitate politiko bat
antolatzeko ahalmena, alegia, aro modernoaren barrena sortutako
emaitza dugu nonbait.

Hizkuntzaren izaera irauli egin da, beraz, feudalismotik kapitalis-
mora egin duen aroan Mendebaldeko estatuetan. Garai bateko nazio
kultural eta linguistiko zaharrak, identitate etnikoaren baitako komu-
nitate haiek, elementu erlijiosoa elementu hegemonikoa zuten komu-
nitate natural haiek, nazionalismoaren eta modernizazioaren bidean
hizkuntza moderno baten esku daude egun. Hizkuntza moderno
horri esker bideratu baitzen eskolatze, alfabetatze eta kultura indus-
trialaren nondik norakoa. Eta hala eta guztiz ere, kapitalismoaren
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gidaritzapean garatu zen gizartearen eraberritze sakon horretan, hiz-
kuntza zaharrez baliatu ziren estatu modernoak. 

Hizkuntza zaharra gizarte modernoaren oinarri

Ez dezagun pentsa hizkuntza zaharra gizarte modernoaren oinarri
izate horretan hizkuntzaren barne-izaera aldatu ez denik. Ez da egia
hizkuntzak ez direla aldatu historiako iraultza handi horietan, Fran-
tziakoan eta bestetan, eta premia berrietara egokitzeko doitze-dina-
mika horietan gizarte feudalaren adierazpide eta oinarri izandako
mintzairak zeuden-zeudenean mantendu zirela. Kultura berriak, ide-
ologia berriak, ikusmolde eta erreferentzia berriak ez baitziren berez
gertatu, hizkuntzaren eskurik gabe. Hizkuntzaren eskurik gabe ez
baitago ez kultura ez ideologia ez mundu-ikuskerarik. Hizkuntzaren
eskuak moldatu du eraberritze hori guztia, besteak beste. Baina ez
dezagun pentsa, hala eta guztiz ere, modernizatze prozesu iraultzaile
horretan hizkuntzak berezko barne-izaera berezirik galdu duenik. 

Hizkuntza ez da halako gainegitura ideologikoa edo, garai bateko
marxista batzuen tradizioan aurki dezakegun moduan. Hizkuntzaren
definizio horrek, beste gehienek bezala, hizkuntzaren definizio
murrizgarri eta desitxuratua eman zuen. Iraultza sozial eta politikoen
ondorioz ez ziren frantsesa edo errusiera, esaterako,  beste zerbait
bihurtu, nahiz eta hizkuntzaren alor semantikoaren eremuan aurretik
ageri ez ziren karga eta konnotazio berriak azaldu. Esate baterako,
klase-ideologiari buruzko mezuak eta hizkuntz formak garai berrieta-
ra egokitu beharrak hizkuntzaren barne-ehundura zaharberritu zuen.
Hala behar ere: nekez adieraziko baitugu mundu-ikuskera berririk
hizkuntzarik gabe, hitzaren lantegian landu gabe, hizkuntza dugula-
ko ideia zahar eta berrien baldintza-modua. Hitzik gabe ez dago
ideiarik eta kontzepturik, eta ideiarik eta kontzepturik gabe ez dago
ez  kulturarik ez gizarterik. 
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Munduko hizkuntza guztiak gai dira, hartarako egokituz gero,
aldian aldiko kulturaren eta gizartearen mintzabide eta komunikazio-
aren euskarri izateko. Hizkuntza zaharrak, aurreiritzien ahoz mintzo
direnentzat hizkuntza primitiboak, ez dira berez gizateriaren kultura-
fase batean edo bestean berez ainguratuak eta atzenduak geratu, hiz-
kuntza horien barneko ezintasunen batek hartaraturik edo. Tradizio-
aren zahartasunak edo zahartasunaren tradizioak ez du hizkuntza bat
berezko ezintasun komunikatibora kondenatzen. 

Unamunoren tesia datorkigu gogora euskararen izaera zaharkitua
eta gaitasunik eza lau haizeetara hedatu zueneko hartan. Auzi hone-
tan ere hizkuntzari buruzko iritzi eta ikuspegien iturrian dago gakoa:
hizkuntzalaritzaren eta giza zientzien aurrerapenak aurrerapen, ez da
sinestekoa hizkuntzaren izaera definitzeko orduan han-hemenka esan
eta idatzi direnak esan eta idatzi izana. Hizkuntza ez da gizartea era-
tu duen kulturaren dinamika historikotik at dagoen elementua, pro-
zesu historiko horren barne-barneko osagarri bat baizik. Giza histo-
riaren izana eta izaera ahalbideratu duen neurrian, hominizazioaren
nondik norakoa ahalbideratu duen heinean, giza historiaren ispilurik
gardenena dugu hizkuntzaren eragina. 

Pragmatikaren  argitan, aski argigarria eta esanahitsua da hizkun-
tzaren izaerak gizartearen bilakaerarekin duen hartu-emanaz jabetzea.
Hizketa, hizkuntzaren jarduna, gizarte-ekintza den bezainbatean,
gizarte-ekintza osoren baitan uztarturik dagoen osagarria denez,
gizartegintza orokorraren kate-maila bat da. Kate-maila horri esker
dihardu gizartearen komunikazio eta ezagutza-jardunak, eta komuni-
kazio eta ezagutza-ekintza horren baitan egituratzen da gizartearen
kultura eta esanahi-sistema osoa. Testuinguruaren esanera dago hiz-
kuntzaren egitekoa, haren beharretara egokitzeko prest, kulturaren
mezuak hartara behartzen badute. Ez dago, beraz, berezko ezintasu-
nik hizkuntzaren baitan, ezpada gizartearen kultura-ereduak ezarrita-
ko doitasun gabeziatik eratorritako desfasea.
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Post aurrezkia eta tradizio linguistikoaren garrantzia

Ohikoa dugu post aurrezkiz osaturiko kontzeptuen emana: post-
modernitatea, postnazionalismoa, postetnikoa… Badirudi tradizioa-
ren erro zaharrak gainditu behar  hori demokraziaren eta askatasuna-
ren mesedetan datorkigula nahitaez. Hizkuntzaren eta kulturaren tra-
dizioak kate motzean lotzen gaituela eta tradizio horiei gain hartzeak
berriz askatu. Ez naiz iritzi berekoa tradizioaren hainbat atali dago-
kionez, behintzat. 

Badira tradizio makurrak, ez dago hemen aipatu beharrik, baina
badira, haatik, geure egungo identitate modernoa eraikitzeko ezin-
besteko ditugun tradizio-isuri historikoak.

Erdi Aroko komunitate eta aro modernoko edo egungo nazio-
estatu garaikideen artean ez dago erabateko etendurarik gauza ba-
tzuetan. Horietako askok eta askok hizkuntza berbera dute orduan
eta orain: continuum linguistiko baten emaitzak dira egungo Frantzia,
Erresuma Batua, Espainia eta beste batzuk. Are gehiago, tradizio lin-
guistiko aurremodernoaren historian ezarritako oinarrietan funtsatu-
rik bizi dira nazio-estatuok itxurazko post guztien gainetik eta azpitik.
Egungo gizarte nazional horien erroak ez baitira atzo goizekoak: esta-
tu absolutuaren eta dinastikoaren garaietan egositako elementu etno-
linguistikoak eta kulturalak izan baitziren gerora finkatuko ziren
gizarte nazional modernoen aurrekariak. Nazio oro protonazio baten
emaitza da.

Ahozko kulturaren aroan egituratutako etnokomunitate haietan
erein zen hazitik datoz egungo gizarte eta kultura post hauek. Ahozko
kulturari kultura idatzia metatzen zihoakion neurrian, ahozko min-
tzairari hizkuntza idatziaren funtzioak gehitzen joan ahala, etnoko-
munitate haien identifikazio ideologikoak eraldatzen hasi bide ziren.
Alde horretatik begiratuta, badirudi hizkuntza idatziaren kulturak
zeresan nabarmena izan duela komunitate nazionalen sorreran eta
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sendotze-prozesuan. Ahozkotasunak ez dituen lotura-mekanismo psi-
kologikoak eta ideologikoak garatu bide zituen Biblia eta erlijio kul-
tura idatziaren jardun berriak. Hizkuntza batuaren ikurra komunita-
te nazional izatearen kontzientzia eragile izate hori aski onartua dago
nazio-estatu batzuen historian. 

Beraz, globalizazioaren aro honetan bizi-bizirik omen dabiltzan
nazio-estatuen gizarte nazional horien aurrekariak oso-oso zaharrak
ditugu, nahiz eta horien izaera nazional modernoa azken mende
bakanetakoa dela uste izan. Aspaldi jarri zen indarrean hizkuntza
zaharraren lantegia kultura modernoaren sorkariak ekoizteko. Hiz-
kuntza idatziaren lantegia (Eliza, inprenta…) aspaldikoa dugu eta
ordukoak ditugu oraingo egoeraren aurrekariak: ahozko kultura tra-
dizionalaren garaietan finkatu baitziren egungo globalizazioa kudea-
tuko duten nazio-estatuen hizkuntza eta kultura identitateak. Tradi-
zioaren hizkuntza-atal hauek ez dute, beraz, etenik izan tradizioaren
eta modernitatearen arteko joan-etorrian: hizkuntzaren funtzioa eta
izaera aldatu da, aldi bakoitzaren premiak desberdinak izan direlako,
baina horrek ez du esan nahi hala ere egungo hizkuntza garatu horien
etorki etnikoa zalantzan jartzekoa denik. Ez dago etenik alde horre-
tatik, soka luze baten continuuma baizik. 

Euskara batua: euskal nazio-kontzientziaren emaitza

Euskara batuaren kontra zeuden erakunde eta pertsona haiek bazu-
ten arrazoi puska bat: haien ustez euskara batuaren mugimendua era-
gin zuten taldeen atzean asmo politiko eta ideologikoak zeuden. Eus-
kara batuaren beharra ez zuela alegia hizkuntza-kontzientzia hutsak
eragin, ez zela euskalduntasun neutral batek hauspotutako mugimen-
dua izan. Era askotako erakundeak zeuden euskararen batasuna eragin
zutenen artean, eta horietako batzuk gainera erabat arrotzak ziren eus-
kal tradizioaren kulturan: marxistak eta komunistak, esaterako.  
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Zergatik zuten arrazoi gauzak alde honetatik begiratuta?
Hizkuntzaren nolabaiteko ideologizazioa eta politizazioa antzeman
zutelako. Konturatzen zirelako euskara batuaren proiektua ez zela
hizkuntzalaritza hutsari zerizkion irizpideetan oinarritzen. Irizpide
soziolinguistikoak ere kontuan hartu behar izaten zituzten euskara
batuaren eredurik emankorrera asmatuko bazuten. Eta irizpide
soziolinguistikoak, jakina,  ez dira  irizpide linguistiko huts-hutsak:
koska txikia baitago irizpide horietatik ideologia nazionalera doan
bide-tartean. Hizkuntza plangintzaren gorabeherak, corpus-sari
dagozkionak izanagatik, eta kasu honetan halaxe ziren, ez dira esta-
tus plangintzatik oso urrun dauden irizpideak. Bataren eta bestea-
ren arteko hartu-emanak berezkoak baitira hizkuntza politikaren
edozein alorretan. 

Euskara batuaren aurka zeuden euskaltzaleak euskalkien tradizio-
aren arrazoia zuten, besteak beste, heldulekurik sendoena. Batuaren
bide estuak tradizioaren enborretik zetozen euskalkien oparotasuna
galduko zuen bidean. Aniztasunaren aukera –euskalkien oparotasu-
na–  hobetsi zuten haiek, idaztarauen sinpletasuna –H-rik eta gabeko
arautegia– nahiago zuten haiek ez bide zuten euskal nazio-identitate-
aren kontzientzia modernorik. Euskara zaharra nahi zuten, betiko
euskara, euskalkien iturrikoa, eta ez euskal nazio modernoari zego-
kion hizkuntza estandar zurruna. Zurruntasunaren kontra, komuni-
tate eta kultura etnikoaren eredua hobetsi zuten.

Egia da, eta ezin da ukatu honako datu historiko hau: komunita-
te tradizionalen eredua gizarte nazional modernoen eredua baino
anitzagoa dela auzi honetan behintzat. 

Inperio zahar askoren mendeko herri-kulturak ez ziren desegin eta
galdu gaurko mundu nazional eta estatalean galtzen ari diren bezala.
Orain ez dago orduko tolerantziarik hizkuntza eta kultura identitate-
aren gaietan. Baina euskaldunok toleranteak izan behar al genuen
euskalkien ugaritasunarekin hizkuntza nazional estandarrak erabat
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ezarriak zeuden garai batean? Ezinezkoa zen irizpide etnikoak apli-
katzea nazioka egituratutako mundu baten barruan. 

Nola edo hala, beraz, euskara batu zurrunaren aldeko irizpideak
nagusitu ziren euskara batuaren mugimendu istilutsuan. Naziotasu-
naren kontzientzia garbirik gabeko euskaltzaleak izan genituen H-ren
kontra zeuden haiek, euskal herri zaharren tradizioari atxikiak, mun-
duaren nondik norakoaz erdizka ohartuta bizi ziren euskaltzaleak.
Nazio kontzeptuaren eta etnia kontzeptuaren arteko mugarririk eza-
rri nahi ez zuten euskaltzale haiek, zera pentsatu bide zuten: hizkun-
tzaren izaera eta egitekoa berbera zirela  funtsean komunitate etniko-
ari eta gizarte nazionalari zegozkien aro historikoetan. Ez zegoela ale-
gia nazioa versus etniarik: izan ere, nazioaren jatorria etnikoa izateak
ez baitu adierazi nahi besterik gabe nazioa eta etnia gauza bera dire-
nik. Esan izan da nazioa zera dela azken hondarrean: hots, bere
buruaz autokontzientzia politikoa  duen komunitate etnikoa. 

Abertzaletasuna versus tradizioa 

Euskaltzale tradizionalen kontzientziak ez zuen balio, itxura
denez, nazio euskaldunaren euskara batua bideratzeko. Erreferentzia
etnikoen esparrupean bizi zen euskaltzalea ez bide zen ohartu nazio
euskaldunaren  kohesio-elementu nagusia euskal hizkuntza dela.
Esan dezagun, hori eta horrenbestez, oker zebiltzala iritzi horretan
zebiltzanak. Haatik, zuzen ote dabil gaur egungo abertzaletasuna
naziotasunaren interpretazio etnokultural oro erauzi nahi duenean?
Zuzen ote dabil egungo abertzaletasuna euskal tradizio etnolinguisti-
koaren izaera bere nazio-egitasmoan txertatu gabe? 

Arazo psikologiko eta ideologiko handi baten aurrean dagoela
dirudi egungo abertzaletasunak. Hemeretzigarren mendetik zetorren
nazionalismo-eredu arrazista-k izan zituen ondorioak izan zituelako
edo, nazionalismo-eredu modernoago bati egokiago irizten diolako
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edo, oraingo abertzaletasunak alde batera utzi nahi ditu euskal etno-
kultura tradizionalaren ezaugarriak. Beldur dio tradizio etnokulturala-
ren oinordeko izateari; alegia, euskal  komunitate historikoaren identi-
tate etnokulturala eta linguistikoa aldarrikatzeari eta gaurkotzeari.

Nazio politikoaren aldeko apustua egin du argi eta garbi euskal
nazio kulturalaren dimentsioa aintzat hartu gabe. Azken aukera
honek nonbait eragozpen handiak jartzen dizkio bere helburu estra-
tegikoak bideratzeko. Ustezko nazionalismo modernoaren alde egin
dute euskal abertzaletasunaren joera-adar guztiek. Bide horretan
barrena nazio politikoaren helburuak errazago lortuko dituztelakoan
edo, euskal tradizioaren baliorik gorenak alboratu dituzte: euskal hiz-
kuntza eta euskal kultura. 

Hartu duten bidea hartzeko izan dituzten arrazoiak aletzen hasi
gabe, hizkuntzaren afera tradizio etnikoaren ondaretzat hartu bide
dute. Hizkuntza, euskara, eta euskal hizkuntza horren ardatzean
datorkigun tradizio kulturala eta herri-ikuskera, nazio politikoa erai-
kitzeko laguntza baino areago oztopo ikusi bide dute gure abertzale
gehienek. Hizkuntza eta kultur tradizio etniko eta nazional espaino-
laren eta frantsesaren identitate-enborreko herritarrez josia dagoen
herri honetan, bide erosotik  jo du euskal nazionalismoak: ustez ere-
du integratzaileagoa den eredu bat hautatu du. 

Eredu integratzaile horren ezaugarririk nabarmenak ere, ordea,
tradizio etnohistorikoa jakin batzuei darizkienak dira ezinbestez:
herri euskaldunaren sokako tradizio-ezaugarri etnikoak berreskuratu
eta egokitu gabe, tradizio arrotzen mendean kokatu du bere egiteko
politikoa abertzaletasunak. Hala ere, goiz edo berandu, hartua duen
bideak ondorio latzak izango ditu gure herriarentzat: euskal etnohis-
toriaren ezpaleko osagarri linguistikoak eta kulturalak gainditu nahi
dituen abertzaletasunak ez baititu saihestuko inola ere espainiarren
eta frantsesen ezpaleko elementu etnohistorikoak bere izaeraren par-
te izatea. Bi erdarak, eta bi erdara horien ardatzean partekatzen dituz-
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ten bi nazio-kulturak nagusituko baitira abertzaleen nazio politiko
askean ere. Ez baitago,  ezinezkoa delako hain zuzen, nazio kulturalik
gabeko nazio politiko hutsik. 

Hizkuntza, ordea, berez al da bereizgarria eta aurkaria? Euskarak
bereizi eta aldendu egiten al gaitu euskal herritarrok? Hizkuntza ezin
al da ba lokarri eta integrazio-bide izan herritar guztientzat? Hizkun-
tza ez al dago ba edonoren esku bertan parte hartzeko, bertan barne-
ratzeko, barneratu ahala herri euskaldunaren baitan eskubide osoko
herritar euskaldun izateko? Non dago arazoa? Euskaran eta euskararen
munduan parteka daitekeen nazio euskaldunaren identitate-ezauga-
rrietan? ala edonork zabalik daukan euskararen munduan barneratu ez
izanean? Izan ere, mundu horretan barrena sartu nahi ez duena kan-
poan sentituko da. Baina ez, jakina, euskarak eta herri euskaldunak
inolako aterik itxi diolako nazionalismo etnikoaren mamua ikusten
dutenek dioten bezala. 

Deitoragarria da zinez zorioneko nazionalismo etnikoarekin eus-
kaldunoi gertatzen zaigun afera. Nazionalismo hori euskal erroen ara-
berakoa denean etnikoa omen da. Aldiz, nazionalismoa erdal tradizio
arrotzen araberakoa denean ez da etnikoa, orduan herritartasun zibi-
koan oinarritutakoa omen da. Orduan, dirudienez, tradizio etnokul-
tural eta linguistikoak bat-batean lurrundu egiten dira modu miraga-
rri batean, euskal tradizioaren enborretik datozenean ez bezala. Hara,
ba, tradizio makurraren eta modernotasun askatzailearen arteko dia-
lektika nola interpretatzen den, oro har, gure herrian. Eta ez pentsa
gero interpretazio hori tradizio ideologiko arrotzaren lana besterik ez
denik; askotan eta askotan mundu abertzalean kritikatu dugun zen-
tzuan hautematen baitira gauza hauek. 

Mintza gaitezen arbasoen izenean

Tradizioari eskerrak gure arbasoek bizi garenon ahoz hitz egin
omen dezakete. Hori zioen behintzat Gadamer filosofoak tradizioari
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buruzko gogoeta batean. Eta nik ere, zilegi bazait, gure arbasoen ize-
nean hitz egin nahi nuke batez ere: haien ahots izan nahi nuke. 

Arrazoia, izatez, bikoitza da tradizioaren iturrira jotzeko nire joera
honetan : batetik, arbasoen herri euskalduna nahi nuke nire oraina
bizitzeko, herri haren hizkuntzan bizi nahi nuke, egungo kulturan eta
erreferentzietan txertatuta bada ere; bestetik, berriz, gure arbasoei era-
gindako segregazio soziala eta nazionala kritikatu nahi nuke. Nire
hizkuntza haien hizkuntza da, ez egungo Euskal Herrian ezarriak
ditugun bi hizkuntza nagusiak: bi hizkuntza hauek nire nortasun
pertsonala eta nire herri-identitatea ukatu eta zapaldu egiten baiti-
tuzte. Nire alienazioaren iturri dira bi erdarak, eta nire izaeraren osa-
garri eta oreka da, berriz, euskal tradiziotik datorkidan euskararen
mundua.  

Zergatik nago euskal tradizioaren alde hizkuntza eta kultura kon-
tuetan? Eman ditudan bi arrazoi horiengatik batez ere. Ezin dut
burutik kendu gure arbasoek jasan zutena jasan ondoren guk haien
historia latz hori ahantzi izana. Euskaldunak ziren, euskaldun eleba-
karrak, edo hizkuntza nagusia euskara zutenak. Euskaraz bizi ziren
eta euskara zuten bizitzaren neurri. Euskararen mugetan mugatzen
zen haien bizimoduaren eta kulturaren mundua. Aldeak alde, muga
horiek orain ere halakoxeak dira hiztun elebakarrentzat. Eta espainol
eta frantses gehienak ez ote dira oraindik elebakarrak beren bizitza
soziala eratzeko eta irudikatzeko jardunean? Beraz, elebakarra izatea
ez da salbuespena munduan, anglofono gehienak halaxe baitira segu-
ru asko. Elebitasun sozialaren errealitatea, izatez, estrukturalki esan
nahi dut, ez da mito liluragarri bat besterik. 

Beraz, euskara baizik ez zekiten euskaldun haiek arroztuak eta baz-
tertuak izan ziren  modernizazioaren makina gainera etorri eta azpian
harrapatu zituenean. Erdararik gabe ezin ezer izan, eta ezer izango
baziren, hizkuntza arrotzaren kulturan eta tradizio alienagarrian mur-
gildu behar. Hori lortu arte, alegia, elebidun izan arte, lehenik, eta
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euskara galdu eta erdaldun bihurtu arte, azkenik, zer-nolako bazter-
keria soziala eta kulturala jasan behar izan ote zuten euskaldun huts
izate soilagatik? Hori da nik jakin nahi nukeena. Horixe da oraindik
idatzi gabeko gure herriaren historia. Gure historialariak, abertzaleak
barne, ez dira euskaldun izatearen tradizioari atxikiak, eta ez dute izan
herri euskaldunaren historia latz hori ikertzeko asmorik eta kon-
tzientziarik. Ahanzturaren ilunpean estalirik geratu da gure tradizio-
rik oparoenaren historia: nola bizi izan dute, izan ere, oraintsu arte
euskaldun huts izatearen drama gure arbasoek? Galdera hori erantzun
gabe utzi dute gure herri-agintariek. Askorik axola ez zaien seinale.
Hauek ere ez baitira haien herri-tradizio bereko herritarrak inondik
ere.

Bidegabekeria ikaragarri hori aipatu eta salatu ondoren, gatozen
bigarren puntura. Galdera honen hariari tiraka hasi nahi nuke ene
gogeta: zein da nire erreferentea gaur eta hemen euskal herritar izate-
ko eredu-bilaketan? Egungo abertzale jendea ala iraganeko jende eus-
kalduna? Zerk asebetetzen nau gehien: euskal nazio politikoaren bila
dabilen abertzale ez-euskaldunak ala tradizioaren sokatik datorkidan
euskalduntasun gutxietsiak eta oinperatuak? Dudarik ez daukat nire-
kiko: iraganean dauzkat nik herri honen alde jarduteko motibazio-
indar sendoenak.

Gadamer-en aipamena berrituz, arbaso euskaldunen eleduna izan
nahi nuke, hildako haien identitatea eta historia hurbilago sentitzen
ditut nik oraingo euskal herritar izateko eredu nagusitik baino.
Oraingo euskal herritarraren herri-identitatea arrotza zait niri, ez da
nire herriaren hizkuntzari eta kulturari darien tradiziokoa. Tradizio
arrotza da abertzale gehienek proposatzen didaten herritartasuna eta
Euskal Herria. Nik nahiago dut gutxietsia, baztertua eta oinperatua
izan den herri euskaldunaren izenean hitz egin. Nire gizarte-balioak
herri euskaldun ukatu horren altzoan aurkitzen ditut, ez demokrazia
arrotzaren izenean ezarri didaten gizarte nazional espainol honetan.
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