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Labur pena  

Geure hizkuntzan aspaldi geratu behar ginen isilik baina, begi bistakoa denez,
euskaldunok XXI. mendean ere hiztun jarraitzea erabaki dugu, kalakari gainera. Eta
denborak aurrera egin ahala gauzak gero eta konplexuagoak bihurtzen direnez, ba,
ego kitzapen etengabean gabiltza: a) euskaldunok nor bere buruarekin eta geure ar -
tean egokitu nahian; b) euskara inguruko hizkuntzekin egokitzeko ahaleginean; c)
euskara euskararekin egokitu beharrean, hots, izaera eta beharrizanak uztartu nahian. 

Alegia, euskarak dituen kezkak direla, batetik, iraun nahiak dakartzanak, eboluzio
naturalaren ondorio direnak; eta, bestetik, mundu konplexu honetan ahalik eta
txukunen bizi nahi izatea, besteen parean, eta horretarako egokitzapena beste biderik
ez dago. 

Zelan egokitu, ordea? Bada, erantzunak askotarikoak dira.  

Arazoa  per t sona la  denean

Mahai-inguruotan hainbat jakintsuk parte hartu dute jadanik eta, baliteke nire
aurrekoren  batek aipua egina izatea, baina, badaezpada, ona izango da gogoratzea
Axu larrek behinola esandakoa:

Eta baldin hala ezpada euskaldunek berek dute falta, eta ez euskarak

Bai, badakigu liburuei buruz ari zela, euskara behar den mailara eramateko latinez,
frantsesez edo bertze erdaraz edo hizkuntzaz adina liburu beharko genituzkeela euskaraz
ere, haiek bezain kunplitua eta aberatsa izan dadin. Baina ni bigarren zatiari nagokio,
alegia, euskaldunek berek dute falta, eta ez euskarak.

Printzipio nagusia hor ezarri behar delakoan nago. 

Gaur eguneko euskara bete-beteko adierazpidea izan liteke, edo oso kamutsa,
nork zer maila ematen dion. Hizkuntzak, berez, tresna malguak dira, beharrizanetara
ego kitzeko ahalmena dutenak. Hizkuntzek, tresna ahaltsuak direnez gero, aukera
ematen dute pentsamendu konplexuak adierazteko, egitura bihurri edo korapilatsuen
bidez, baina baita egitura, lexiko, esamolde labur-zuhurren bidez. Erabiltzailearen
esku geratzen da aukera.

Izan ere, hizkuntza eta pentsamendua oso lotuta doaz. Zein da lehenengo?
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egia. Esango genuke, gaztelania lerratzen dela euskarara, itzulpena erraztu nahian.
Bada, ordea, bi hizkuntza horien artean, kontu bat arras ezberdina, alegia, gaztelania
euskara baino askoz hobeto finkatuta eta kodetuta dagoela, denok dakigula, ondo as-
ko, zer den gaztelania, eta non hasten diren euskarakadak, bai sintaxian bai bokabula-
rioan.

Euskarak gauza asko falta ditu, baina lehen-lehena da izan baden kode horren
deskribapen zehatza da, zalantzarik gabe jakin dezagun zer den euskara eta zer erda-
rakada, mugari igarri ezinean denborarik galdu gabe.

Honaino iritsita, eta nolabait arazoak zorrotzago identifikatzearren, azterketak
zuzentzea egokitzen zaidanean, azterketa-egileen artean anabasa norainokoa den iku-
sita, eta zuzentzaileen artean anabasa “puntuatzeko” orduan darabilgun ezintasuna
ikusita, bi eskari bai egingo nituzke, zehatzak, gure bi hizkuntza hauek apur bat doia-
go kodetzera begira:

Erlatiboak; eta Erakusleak.

Horrelakoetan, gaztelaniazkoak euskarara emateko darabiltzagun zailtasunak eta
ezintasunak ikustea benetan da penagarria, eta azterketa-zuzentzaileen artean hauta-
gai bakoitzari puntuazio zuzena jartzeko daukagun ezintasuna… lotsagarria. Oposi-
zioetako epaimahaietan ere, epaimahai-kideok azterketak zuzentzeko orduan izaten
ditugun eztabaidak eta bat etorri ezinak kanpotik entzungo balira…

Erabaki beharko da, behingoz, erlatiboa esplikatiboa eta espezifikatiboa euskaraz
bereizteko modurik badugun edo ez, lizentziarik hartzekotan, noiz hartu daitekeen
eta noiz… “hi txikito… hori lizentzia baino gehiago duk, aditzen!” Egitura klasikoak
onargarriak baldin badira, zergatik ez dituen inork erabiltzen, zergatik nahiago du-
gun, azterketa batean, erlatibo xume bat nola eman ezinik 3, 4, 5 minutu galdu… “zei-
nak…. bait” erabili baino. Erabaki beharko dugu egitura erromaniko horiek noraino
iristen diren. Eta erabaki beharko da zein puntutatik aurrera den derrigor egin beha-
rrekoa, ahal dela denontzat, esaldia bitan zatitzea eta erreferentea errepikatzea, edo
beste era batera egin behar ote den.

Eta, erakusleetan… gauza bera. Azterketetan denetik ikusten da, batua, bizkaie-
ra… dena nahastuta, anaforikoak eta kataforikoak emateko sistema jakinik ez… erre-
flexiboak ere antzera xamar…. 

Has gaitezen daukaguna kodetzen, zer daukagun definitzen eta txukun jartzen, eta
ikusiko dugu, gero, ezer aldatu behar den, edo beste ezeren beharrik badugun.
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Mundua handia da eta gu Europa deitzen den bazter honetan bizi gara, esan nahi
da, ekialdeko zibilizazioetatik apur bat aldenduta, orain artean. Eta zortea da mundu
mailan eragin handia izan duten bi hizkuntza izatea euskaldunen auzokide, edo
euskaldunen buruetan maizter. Edo nagusi, kasu askotan, garbi aitortzeko.

XX. mendera arte zorte apur bat izan dugu, eta ingelesarena ez da izan hain era -
gin handia.  Bestela, nagusi guztiekin aldi berean lehiatzea..., latza izango zen eta.
Bada, gure etxeko taldearekin Champions League-n jokatzea –eta eliminatu gabe irau -
tea– ez da meritu makala.  

XXI. mendean, ordea, ez dugu beste erremediorik izango: ingeles ahalguz ti du na -
rekin harreman serioan hasi beharra dugu. Gaztelania eta frantsesaren izaera, eitea
–alegia, nola jokatzen duten– badakigu. Ezagutzen ditugu. Baina, erremediorik gabe,
men de hasiera honetan txapeldunarekin lehiatu beharko dugu. 

Eta horretan ere zortea dugula esango nuke. Ingelesa, hizkuntza erromanikoa ez
denez, askoz hobeto egokitu gaitezkeela esango nuke. “Gaitezkeela” diodanean, eus -
kal dunen buru arkitekturari nagokio. Hizkuntza bati asko lagun diezaiokete
akademikoek, kazetariek, esatariek, bertsolariek, irakasleek... eta nahi den beste aditu
aipatu. Baina hizkuntzak iraungo badu funtsezkoa da hiztunek, hots, hizkuntzan bizi
di renek –ez hizkuntzatik bizi direnak–, alegia, Arestik zioen bezala hizkuntza bizia -
razten dutenek, horiek beraien buruak errealitate berrietara egokitzea. 

Hain zuzen, gure aurrekoek egin zuten moduan –latinarekin batez ere–, edo hur -
bileko belaunaldiok egin dugun moduan gaztelania eta frantsesarekin, ba, orain beste
belaunaldi batzuei egokitu zaie txapeldunarekin lehiatzea, ingelesarekin, haren tek -
nikak ikastea, haren moduak, haren sistemak...

Egia esan, ez dugu bakerik. Bizirik gauden seinale, bestalde. 

Hizkuntzak  berak  gabez iak-edo  d i tuenean .  

Baina, esanak esan, hizkuntzak berak gabeziak eduki ditzake. Esan nahi baita ara -
zoak ez datozela bakarrik hiztunen maila eskasetik edo ez direla inguruak era gin da -
koak, aurreko bi ataletan adierazi den moduan. 

Eta, izan, hizkuntza baten gabeziak arlo batekoak baino gehiagokoak izan dai tez -
ke. Izan daitezke lexikoak; izan daitezke egitura molde batzuk; izan daitezke
esapideak, alegia, argot mailakoak. 

Arazoaren muinean sartu garenez, goazen pausoka. 

Hasteko, esan dezagun ze, ibilian-ibilian –oraindik nahiko kementsuak gara-eta–
eus kaldunok jakin izan dugula hainbat arazori aurre egiten. Lorpen handi horietako
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Kasu, ikasle gazte baten ohizko esana: “Badakit zer esan nahi dudan, baina ez da -
kit zelan esan”. Galdera da: ziur badakiela zer esan nahi duen? 

Antolatu du pentsamendua, otu zaion ideia sorta? Ala dena da nebulosa ze haz -
gabe bat?

Ideiak argi baditu, non huts egiten dio tresnak? Hots, hizkuntzak?

Lehenengo puntu hau nahi nuke izatea askotan makulu moduan erabiltzen den
esal dia zalantzatan jartzeko. Argi esanda: Es ke nik euskaraz ez dakit ondo adierazten, ez
dut lortzen nahi dudana esatea. Es ke euskaraz zailagoa da eta, gainera, euskara apur bat des -
fasatuta dago.

Alegia, arazo pertsonalak hizkuntzari egozten zaizkio, eta norbera libre. Defentsa
tek nika ona da. Baloiak kanpora botatzea ere esaten zaio horri. Edo arazoari itzuri
egitea.

Egia esateko, beste intentzio batekin esan zuela jakinik ere, Arestiren jarrera tin -
koak laburbil dezake adierazten ari naizena: Euskara ez da hilko ni bizi naizen artean.
Horren moldapen bat baliatuta esan genezake agian: Euskara ez da adierazpide kamutsa
edo dorpea izango nik trebetasunez darabildan artean.

Ingur uko  h izkuntzen  i tza la  ha in  handia  denean

Hizkuntzak bakardadean biziko balira, alegia, beste hizkuntza batzuekin, beste
ko   munikazio tresna batzuekin elkarreraginean biziko ez balira, ziurrenik ez lukete
sen tituko inolako gabeziarik. Hizkuntz komunitate bakartu horretako kideek pen -
tsatuko lukete: nahi duguna esateko oso tresna ona da gure hizkuntza. 

Arazoa, ordea, beste hizkuntza batzuekin elkarreraginean hasten denean sortu
ohi da, batez ere beste hizkuntza hori edo horiek hiztun askokoak eta, ondorioz, ga -
ra  pen handikoak direnean. Euskaldunok, hain zuzen ere, beti izan ditugu horrelako
hizkuntzak inguruan. Izan beti izan gara gutxi, baina inguruan hiztun multzo handiko
eta garapen izugarriko hizkuntzak egokitu zaizkigu. Ezagutzen ditugun denboretako
hiru-lau kontu aipatzearren, hor dugu, esaterako, latina, euskaldunen buruetan se ku -
lako lurrikara eragin zuena. Hain handia ezen ordura arteko euskaldunen buruko
arkitektura ere aldatu zuen.

Latinarena gutxi bailitzan, horren ondorengo beste bi indartsurekin bizitzea ego -
kitu zaigu: gaztelania eta frantsesa. Latinarekin mende batzuetan; haren ondo rengo bi
horiekin, beste zenbait mendetan. Arin esaten da, baina badu meritua horien ondoan
hainbeste mende egin eta oraindik ere hemen gara esan ahal izateak; alegia, ez da
lorpen makala bizirik iraun izana. 
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Gorazar rea Euskerazaleak alkar teari

Angel Larrea Beobide

Egunon guztioi.

Euskerazaleak Alkartetik, Iñaki Egurrolak zehatz-mehatz, eskatu deust gorazarre
hau irakurtzea. Eta nik gustu handiaz horixe egingo dot.

Sortu-barria zan Bilbao’n EUSKERAZALEAK ALKARTEA, euskerea erabiltea
bere elburu lez artu eban elkartea. Sortze ori 1967’an izan zan.

Eta alkarte onen lenengo ekintza, ikastola, eskola eta ikastegi guztietan euskerea
erabilteko eskaria egitea izan zan, irakaskintza-mailla guztietan euskera erabiltekoa.

Alkartearen elburuen barruan oso-osoan sartzen zan eskaria zan: Zelan lortu eus-
kerea erabiltea ikastola ta eskoletan euskerea debekatuta egoala?

Eta ekintza orren barruan lenengo egin ebena, agiri bat zabaldu eta erritarren al-
detik izenpetzea izan zan: Irurogei milla bizkaitarrek, geienak Bilbao’tarrak, izenpetu
eben agiri ori. Izenpetzailleen zenbakia ba-zan Madrid’en eragiña lortzeko bestekoa. 

Izenpetze guztiak bear zan lez moltsotuta, bost liburu lodi osotzen ebezala, Ma-
drid’era joan ziran EUSKERAZALE ameslari areik, orduko EUSKALTZAINDIA be
izenpetzaille zala.
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bat izan da hizkuntza eredu estandar bat diseinatzea eta hori operatibo egitea. Gai
izan gara, eta oso denbora gutxian. Agian ez da munduan izango pareko adibiderik,
alegia, eredu estandarra lortzeko 40 urtean euskarak egin duen bezalako ibilbiderik
egin duen hizkuntzarik. Eta hori testuingurua, edota historia ere, oso lagungarriak ez
zirenean. Eta horren lekuko dira azken mende erdiko gure literatura, gure hezkuntza
materialak edota gure komunikabideak –euskarazkoak, noski–.

Baina horrek, berezkoez gainera, beste arazo batzuk ere utzi dizkigu agerian.
Esan den moduan, euskarak baditu ahulezia batzuk, beste hizkuntza indartsu batzuen
parean lehiatzen denean azaleratzen direnak: egiturak, aditz sistema, lexikoa... Horiek
denak ederto baten bildu eta iruzkindu ditu gure maisu Xabier Amurizak Euskara
batuaren bigarren jaiotza obran. Horiei nagokie berezko gabeziak diodanean. 

Gaur  eguneko  euskara  be te -be teko  ad ie razpidea  ez

de la r ik  

Ordea, arazo potoloagoa da, nire iritzian, bizitasunarena. Estandarizazioa
ekarpen ezinbestekoa izan da; baita mundu modernoko arlo guztietara jauzi egitea;
baita gero eta euskal hiztun gehiago izatea urtez urte. Baita beste hainbat lorpen ere. 

Hala ere, euskaraz erakusten ez bada gaitasunik –euskarak berak eta hiztunek–,
zer tarako eta eguneroko hizkuntza mintzatu bizian, elkarrizketetan, beste hizkun -
tzetan bezala, esapide zahar jatorrak erabiltzeko edo berri biziak sortzeko, edo mol -
dapen eguneratuak egiteko –euskaraz, ez “euskañolez”–, edo asmatzeko, edo... Ale -
gia, belaunaldi berrien sormen gaitasuna aurrekoena baino eskasagoa denean,
hizkuntzazko gabezia hori nabarmena denean, orduan horrek adierazten du zerbait
ahul dabilela. 

Baina hori ez da ahuntzaren gauerdiko eztula, alegia, azaltzeko edo sakontzeko
minutu bat baino gehiago merezi du eta, hortaz, puntu honetan utziko dugu. Ira -
dokita.
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