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Aurkezpena

Kaxildo Alkorta

Zelan hasi bere! Ez zarie gogaitu behin baino askoz gehiagotan hainbeste “zelan
esango zeunke hau (gaztelaniazko zerbait) euskeraz?”, “euskeraz jatorra da beste
hau?”, “otsaileko 20:00etan* gau on esan eta euskaldun barri batek arratsalde on eran-
tzun eta beste batek te ha corregido y ésa sabe mucho euskara“, “zuek itxaron esaten dozue,
guk itxaun; zuena bai, bada behar dan moduko euskerea“ e.a., e.a. holango piloa behin
eta barriro, baina behin eta barriro eta barriro eta hurrengoan be bai, gaztetatik ia
zahartzarora arte entzuten? Ni askotan, gehiegitan; eta biziki, erruz, ondo, sendo go-
gaitu bere. 

(* Erantzun ha jaso ondoren ez naz ausartzen arratsaldeko edo gaueko zortzietan
esaten. Bide batez, zelan esaten da tangente euskaraz?)

Kontua da, baina, ez ditudala gogoan gure herrietako aitita zaharrak lagunartean
ebiltzanean holako itaunak egiten alkarri. Zelan ba, galdera bera izango litzateke eran-
tzuna eta!: “-Hik zelan esango heuke oilo lumagorria?”, “-Adarra jotzen ala?”

Euskerea besterik ez genduanean, zaratea atera egiten zan; gero gaztelaniazkoa en-
tzun eta konturatu ginan meter esaten ebela, zarata sartu egiten ebela, alegia. Lo bere lo-
zorroa egiten eben lehen-lehen, seko geroago, a pierna suelta (zangoak zabal-zabal, libre)
gaztelaniek eta à poings fermés (ukabilak bilduta) frantsesek. Bada ba! Halan, sasoi baten,
euskerazkoak ez ziran beste berba batzuk entzuten hasi ziran gure euskaldun hutsak.
Eta harrezkero, gure elebakarrek beti izan ditue gustuko auzoko hizkuntzetako berbak
eta esamoldeak euren adierazmodua indartzen, zehazten edo dotoretzen ebela pentsatu
izan dabenean, seguru asko, euren adierazmodua indartu, zehaztu eta dotoretu egiten
ebelako kanpotik hartutako berba eta esamolde horreek. Eta joera hori izan dabe bai
hiztun arruntek, bai sermoilariek bai idazleek bere.

Zenbait adierazezin eta, beraz, galdera, hizkuntza baten baino gehiagotan gabil-
zenean eta hizkuntza horreetako batean bestean edo besteetan baino hobeto mende-
ratzen dogunean bai gaia bera bai gaia adierazteko modua, orduan sortzen dira. Gal-
dera, normalean, ez da “zelan esango zeunke arreba eta ahizpa edo neba eta anaia?” bai-
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zik eta “zelan esango zeunke gaztelaniaz, frantsesez zein beste edozein hizkuntzatan
arreba eta ahizpa? edo honen handia, horren handia, hain handia? eta frantsesez izan eta
egon?, edo gaztelaniaz berba batean egarritu eta gosetu“ edo euskeraz gaztelaniako exis-
tir, tate!, tortilla eta beste mila. Judo, playboy, tatami, tsunami, horreek beste sare bateko
arrainak dira; baita zientzietako terminoak bere: horreekaz sasoi baten izan genduzan
problemak; gaur egun ez.

Guztiok dakiguz pitxerra eta neskatxa txiroaren ipuinaren bi aldaketak. Neskatxa
pitxarra hartu eta iturrira joiela uretan, hori dinoe batzuek, esnea saltzera joiela beste
batzuek; iturrira zein esnea saltzera, amets egiten joian eta estropezu egin, jausi eta
uretarako eta esnetarako pitxer ha apurtu jakon, eta ametsak bere jausi eta betiko gal-
du jakozan. Saldutako esnearen diruaz erosiko eban oiloa, oiloak errungo zituen
arrautzak, arrautzetatik aterako ziran txitak, txitak hazita salduko zituen oilandak, oi-
laskoak eta kapoiak..., han amaitu ziran danak, kitto!

Gure ametsetako euskereari ez jako gauza bera gertatu. Pitxerra sasoi baten baino
beteagoa ei dogu. Baina betikoa, lehen pare bat edo sei pitxarkada ur nahikoa ei ziran;
orain, barriz, gehiago behar dogula! Arropak bere garbitu behar dirala-eta gogorra
dala iturrira joan beharra harrikoa egitera eta... Hala, ekarri da ura eskaratzeko ha-
rraskara, jarri dira dutxak eta bainuontziak, jacuzzia be ez dala txarra eta ha be bai
etxe askotan... Udaran, barriz, ederra eta osasuntsua dala eguzkitan bainu freskagarria
gozo-gozo hartzea, ahal bada uger egin daitekeen putzu eder baten, umeak batez be
gustura ibiltzen dirala uretan eta, ba, tamainako igeritegiak herrietan eta piszinatxoa-
edo baserri aurrealdean, alboetako baten edo atzealdean... Halakoek aspaldi daukie
piszina, beste halakok egiteko agindu deutso ez dakit zein eraikin-enpresatako ugaza-
bari... Ai ama! Iturri zaharrek emongo ete dabe danetarako beste ur?, ba ete da ho-
rrenbestetarako?

Egia da joan zirena, zorionez, euskereak etxe txokotik kanpo ia ezertarako bere ba-
lio ez eban usteak eta, lan-adostasun-ikasketen bidez, lorpen garrantzitsuak iritsi ditu-
gula; baina, aurreratu dana hor dogula bere, batek baino gehiagok dino bere pentsa-
mentua argi eta garbi adierazi nahi dauenean teman eta borrokan jardun behar izaten
dauela euskerearen gabeziakaz. Konparazinotan hasi garanez, pentsatu aspaldi-aspaldi
gure arbasoek ezagutu bere ez zituela egiten ez patatea ezta indabak ere, ez zituen eza-
gutzen-eta; ondoren, mendeetan oinarrizko izan ziran gurean jaki bi horreek, eta gaur
egun uztailean zein urtarrilean beharrezkoak ditugula mailukiak, tomateak, endibiak,
aguakateak, kiwiak (w eta guzti), txirimoiak ... Euskal sukaldaritzan hori. 

Hori horrela, gure arteko batzuek “honenbeste zera barik be neska eta mutil ede -
rrak hazi ginan gu!” dinoe, eta baditugu “beste aukera da hau; alde ederra!” dinoenak
bere. Hor dago ba. Baina egia da bakailaoa (Gadus morhua) pil-pilean, lebatza (Merluc-
cius merluccius) saltsan, txibiak (Loligo vulgaris) tintan, pantxineta eta txakolina-eta ere
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beste sukaldaritzetan hartu behar izan dituela. Itxi bekit txantxatako iruzkin hau:
Euskaltzaindiaren arabera txibia Sepia officinalis da; galdera: officinalis tintagaitik edo?

Eta horixe da, hain zuzen, gure jardunaldiotako gaia. Liburu honetan jasotakoak
zenbait adierazpide-arlotako adituen hausnarketak dira: idazleak, irakasleak, interpre-
tariak, itzultzaileak, komunikabideetako esatariak... ondo ordezkatuta daukaguz. Eus-
kerea bada gaur egun aukerako tresna pentsamentuaren etorriari bide egokia emote-
ko? Eta, euskeraz emondako pentsamendua badago beti behar bezala jasotzerik beste
hizkuntzetan? Izan bere, lehenengo galdereak berekin dakar bigarrena. 

“Zenbat buru, hainbat aburu” beharbada ez, baina eritxiak bi eta hiru baino ge-
hiago dira. Hona liburuan irakurriko dituzuen aipu bakar batzuk.

“Hemen ez naz hizkuntzaren alde sozialaz edo afektiboaz ari, tresnatzat edo, ze-
hazkiago, lantresnatzat hartuta baino. Euskaragaz lanean gabilzenean (berbetan, idaz-
ten, itzultzen), ez gabilz pentsetan zelako altxorra daukagun, zelako pentsakera da-
moskun, zer hizkuntza berezian dihardugun, zer ondare “zoragarriaren” jabe garen.
Soil-soilik, gauza batzuk azaldu, pentsakizun batzuk adierazo gura doguz, eta orduan
konturatzen gara gure lantresnak, sarritan, zailtasunak sortzen deuskuzela, eta ez gi -
txitan, ezintasunak. Tresna hori egokitzea, lehiakortzea, bere gaitasunei aurrera eragi-
tea, geure esku egon leiteke, eta dago”. 

“Indarrik banu, pozik aldatuko nuke euskal perpausa. Arindu esan nahi dut. Agian,
irauli ere esan beharko nuke. Esaldiak eraman behar ninduke ni, eta ez nik bera. 

“... oraindik ez da amaitu euskara batuaren historia. Oraindik garatu gabe dago...” 

“... mundu zabaleko idazle eta itzultzaileek badakite hizkuntza batetik bestera go-
rabeherak egon badaudela, eta ez nolanahikoak. Gorabehera horiek zenbait hizkun-
tzaren gabeziatzat eta beste batzuen perfekziotzat har ote litezke ala hizkuntza bakoi-
tzaren ezaugarri soiltzat? Galdera horri erantzun nahian, hizkuntzalaritza modernoak
hizkuntzen berdintasun ontologikoaren alde egin du”. 

“Lehenik eta behin, argigarri modura, jakin ezazue interprete-lana ia beti euskara-
tik gaztelaniara egiten dugula, eta ez aldrebes... Itzultzaile eta interprete aritzea da ni-
re ogibidea, eta aitor dut interprete-lanetan askoz erosoago eta gusturago ibiltzen nai-
zela, errazagoa zaidala, formara lotu beharrik ezak askatasun neurri gabea ematen di-
dala, edo beste era batera esanda, idatzizkoan, formaz zintzo eta zuzen ibili nahiak
edo, forma zaindu behar ia ezinezko zaidan horrek jo eta ito egiten nauela ia erabat.
Beste batzuentzat babesa eta argibidea dena, niretzat uztarri eramanezina da ia. Lane-
ko zortzi orduak apur bat goxatu nahian, bi hizkuntzen arteko sistematizazio edo au-
tomatismo gutxieneko baten bila ezinean etsita, aspalditik izan dut tentazioa ahoz egi-
ten dugun horrek idatzizkorako ere balio ote duen-edo apur bat begiratzeko, bateko
teknikek edo lan-moduek besterako ezer onik ekarriko luketenentz ikusteko...”



Badakit ez dana atarikoa amaitzeko modurik onena nik neuk argitu ezin izan do-
dan gai bat hona ekartzea argi bila. Babarrunak: tolosana, Tolosakoa (eman dezagun)
eta gernikesa Gernikakoa (emon dagigun), bai. Zein da baltza eta zein gorria? Hau geu-
re arteko kontua da, honetan ez da beste hizkuntzarik tartean.
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Hiztegi batu idealerantz

Hiztegi batu idealerantz

Xabier Amuriza

Izenburuko “ideal” kalifikuak ez dau “ezinezko” edo “utopiko” esan gura. Soil-
soilik, hiztegi batu “normaldua” litzateke. Gitxi gorabehera, gure inguruko hizkuntza
sendoen antzekoa. Bere bila gabilzen “normaltasun” hori euskararentzat, oraindino,
nahikoa urrun edo “ideal” dakusgu, zoritxarrez. Baina helburu ideal hori, zorionez,
lorgarri be bada, gehienbat geure esku dagoelako. Hizkuntzaren erabilera, zabalkun-
dea, atxikimendu afektiboa, berba batean, euskararen ezarpen soziala ez dago geure
esku bakarrik. Batzuetan oso dudazko den borondate kolektibo eta praktikoaz gaine-
ra (“praktikoa” batez be), beste faktore asko gainditu behar dira. Hizkuntza lantresna
moduan hartuta, ostera, gehiena geu euskaldunon esku dago. 

Hemen ez naz hizkuntzaren alde sozialaz edo afektiboaz ari, tresnatzat edo,
zehazkiago, lantresnatzat hartuta baino. Euskaragaz lanean gabilzenean (berbetan,
idazten, itzultzen), ez gabilz pentsetan zelako altxorra daukagun, zelako pentsakera
damoskun, zer hizkuntza berezian dihardugun, zer ondare “zoragarriaren” jabe ga-
ren. Soil-soilik, gauza batzuk azaldu, pentsakizun batzuk adierazo gura doguz, eta or-
duan konturatzen gara gure lantresnak, sarritan, zailtasunak sortzen deuskuzela, eta
ez gitxitan, ezintasunak. Tresna hori egokitzea, lehiakortzea, bere gaitasunei aurrera
eragitea, geure esku egon leiteke, eta dago.

Suposamen horretatik abiaturik idatzi neban saiakera bat, honako izenburuduna:
Osoa, lehiakorra, nazionala. Euskara batuaren bigarren jaiotza. Bertako atal nagusietako bat
hiztegia eta hiztegigintza ziren. Lan honetan, gai horretantxe zentratuko naz gehienbat,
saiakera haretan planteatuak gehiago zehaztuz eta, ahal bada, gehiago finkatuz. Saiake-
ra haren abiapuntu nagusia “ondare komuna” legez definitu nebana zen. Horrek aurre-
tiko gogoeta batzuk behar ditu, auzia kontzeptualki eta historikoki hobeto ulertzeko. 

Ondar e  komuna

Euskarari bere bilakaeran gertatu jakon aberiarik handiena purismoa edo garbiza-
letasuna izan zen. Baita puritanismoa be. Posible zela sinistu zen, beragan ez sortu ez
garatu ez ziren arte, zientzia, filosofia eta teologietan (berba batean, europar eremu-
ko jakintza milenario guztian), “larre-hizkuntza” batek bere barrutik birsortu edo be-
rrizentatu zeikeela dana. Gauza jakina da kleroaren presentzia nabarmena euskal lite-
ratura tradizionalean, baina abade edo fraile horreek ez eben besterik egin beste hiz-
kuntza batean ikasi edo irakasten ebena euskarara “itzultzen” saiatu baino. Axularrek,
Kardaberazek, Mogelek, Añibarrok, Azkuek, Villasantek... ez eben teologiako karrera


