Arteta, edo «indibidualismo linguistikoa»
Nik ez dakit Aurelio Artetak Euskal
Herrian Euskaraz (EHE)ri buruz ezer
dakienik. Urteak dira, ordea, euskararen
aldeko erakunde herritar horrek Herri
honen hizkuntzaren aldeko militantziazko lanean diharduela. Seguru nago
ez duela milioitxo pezetarik inondik jaso
sekula, ez Madrildik, ez Gasteiztik eta
ez Bilbotik.
Orain, berriz, Arteta "filosofoa"
etorri zaigu; eta erakundearen izena erabiliz bere artikuluari titulua emateko.
milioi bat pezetako saria irabazi du Madrilen argitaraturiko idazlantxo batengatik. Bilbon eman diote gainera saria,
Aurelio Arteta bere kontzientzia zuritzera dator nonbait, espaniarren aurrean
eta bere herritarren aurrean, euskarari
buruz berak garai batean izan omen
zuen euskararekiko jarrera "borondate
oneko, inuxente eta nostalgikoagatik";
eta lasaiturik gelditu zaigu artikulu hori
argitaratu ondoren: "Dixi et salvavi
animam meam".
Gure arazoa ez da, ordea, ez autorearen kontzientziaren lasaitasuna; ezta
berak irabazitako saria ere. Egiarik
baldin badago ere Aurelio Artetaren
idazlanean, beste puntu-piloa dago nahasketaz eta sofismaz beterikoa. Lerro
labur hauetan horietako bat harrotu nahi
dut, artikulu osoaren oinarrian dagoelakoan: Artetak predikatzen duen indibidualismo linguistikoa, alegia.
"Abstrakzio gezurrezkoa" iruditzen
zaio berari hizkuntza Folkgeist edo "Herriaren arimatzat" ("edo patrimonio histórico-cultural definitorio de la identidad
de un pueblo")tzat hartzea, herri honetan batzuk egiten omen dutenaren
aurka; berarentzat hizkuntzak ez du
beste izaterik, "que la encamada en los
indivuos que en ella se comuniean o desean comunicar"

Baina hizkuntza lagunbanakoen arteko
komunikaziorako tresnarik behinena
baldin bada, autoreak aitortzen duenez.
ba al du inolako zentzurik fenomeno kolektibotzat hartu gabe? Hizkuntzaren
ikuspegi abstraktu esentzialistaren eta indibidualistaren artean, horren ikuskera
komunitarioa dago.
Eskubide kolektiboa da funtsean hizkuntzarena, eta ez indibiduala soilik.
Tristea da etikako irakaslea eskubide kolektiboak ez ulertzea. Tristeagoa eta harrigarriagoa da oraindik. hizkuntzaren
arazoa "causa fantasmal" iruditzea filosofoari, itxuraz arazo antropologiko sakonez ari denari, Eta zer eta zeinera da
hizkuntza. "herriaren ondarea" ez
baldin bada? Euskara Euskal Herriaren
ondare nagusiena dela esatea ez da hori
"hipostasiatzea", Arteta jauna. Euskararen alde diharduten hainbat talde, elkarte eta erakunde herritarrek euskara
"herriaren ondaretzat" hartzen dute, batetik; hizkuntz "minorizazioa" eta alienazioa saiatzen dute, bestetik; eta ondare
historiko horren gain Euskal Herria berreraikitzeko eskubidea errebindikitzen
dute. azkenik Hiru alderdiak batera
doaz horien lanean eta borrokan.
Azken aldian argi dago Euskararen
berreskurapen-politikaren aurkako
erreakzio politikoa indartzen ari dela; ez
nuke uste izan nahi, Aurelio Arteta horrelako kanpaina politiko-sozialaren zerbitzuan dabilenik; baina onartuko dit
berak ere, horrelako zerbait pentsatzeko
bidea ematen duela bere artikuluan,
edota gutxienez. horretarako erabili nahi
dutela, eman dioten sariaren bidez Berak eta beste guztiok erne ibili beharko
dugu horrelako jokabideen aurrean.
Euskara herritar denona eta denontzat
da; horren berreskurapenak guztion kemena eta ahalegina eskatzen du.
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