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A

zterketa konparatiboa
beste nazioetako Entziklopedia
nazionalei
buruz... Eta Txinakoa... Orotariko
biblioteka —eta fototeka eta
pinakoteka?— izan nahi du
entziklopedia erraldoiak.
Bernardo Estornes Lasa hil
da. Baina bizirik utzi du berak
asmatu eta bultzatu zuen Euskal Herriaren
Entziklopedia
erraldoia; orain amaitu gabe,
baina esku onetan, bere alabarenetan. Gainera, Eusko Ikaskuntzak digitalizatu egin nahi
izan du obra. Esku onetan geratu da. Bera izan da orain obraren zuzendari nagusia; eta seguruenik berak jarraituko du. Euskal kulturaren historiara igaro
da, alajaina; obra erraldoi horrexegatik, beste meriturik izan ez
balu ere.
Hiru gorputz ditu obrak: I.
Enciclopedia sistemática (lehen
tomoa 1968an); II. Eusko Bibliografia (lehen tomoa 1970ean);
III. Diccionario General Ilustrado
del País Vasco (lehen tomoa
1977an). 31-32 urteko obra.
Garai bateko katedralen eraikuntza dirudi. Hiru gorputz
baina asmo berbera, Hirutasuna
bezain bakarra. Hiztegia da ezagunena, jakina, tomo gehien ere
berak duelako. Baina asmoan
eta gauzatzean beste biak aurretik ibili ziren. Entziklopedia
tematiko-sistematikoa eta entziklopedia alfabetiko-organikoa
elkarren osagarri dira. Baina
euskal Herriaren, historiaren,
gizartearen, geografiaren, kulturaren, hizkuntzaren, literaturaren, arteen, etab.en berri emate-

an, gai horiei buruz idatzitako
bibliografia oso interesgarria da;
inolako entziklopediak ez du
eremuko jakintza osoa ematen,
ez eta 50 tomo edota 30.000
orrialde edukita ere. Horregatik
bibliografia dator, gai bakoitzari
buruzkoa, irakurleak edo kontsulta-zaleak sakondu eta zabaldu ahal izateko aukera ona izan
dezan.

Obra erraldoiak
autorea ere erraldoi
bihurtzen du. Orain
ez gara hasiko hemen
horren iritzi kritikoa
ematen; etorriko da
garai hobea, agian
50. tomoa argitaratu
baino lehenago

Gizonaren tema, eutsia, kemena... Harrigarria da benetan,
asmatzeak berak zorabioa ematen baitu; zorionez abiaburuan
ez dugu ikusten helburuan zer
izango den obra; bestela zorabioaren zorabioz, ez genioke helduko. Baina Bernardo Estornesek
heldu egin zion, eta burutzear
utzi du.
Baina entziklopediaz beraz

hitz kritikorik esateko betarik
izango dugu, hori amaituko
denean (nik uste datorren urtean edo hurrengoan). Oraingoan,
berriz, obra hori bururatu duen
Bernardori buruz mintzatu
behar dugu. Bi gauza esan nahi
ditu bururatu hitzak: asmatu,
buruan sortu, batetik (abiaburua), eta amaitu, buru eman,
bestetik (helburua). Asmatzea ez
zen seguruenik oso zaila, nahiz
eta irudimena eta kemena eskatzen zituen; baina besterik da
obra erraldoia amaitzea.
Denok dakigu horrelako obra
zenbat kostatzen den. 1990ean
27. tomoraino ziren iritsiak, eta
36tan modutu zutela uste zuten
orduan; beste bederatzi urte
joan dira, eta 46tan daude dagoeneko; seguruenik 50 behintzat
beharko dituzte bilduma osatzeko.
Tomo bakoitzak 600 orrialde
ditu, bataz beste: 50ekin biderkatzen badugu, 30.000 orrialdeko obra ematen digu. Hebraierazkoak zenbat tomo? Japoniari
buruzkoak? Entziklopedia erregionalak ugari dira; seguruenik
ez dago pretentsio hain handikorik. Txinako entziklopedia
hura?
Obra erraldoiak autorea ere
erraldoi bihurtzen du. Orain ez
gara hasiko hemen horren iritzi
kritikoa ematen; etorriko da
garai hobea, agian 50. tomoa
argitaratu baino lehenago.
Baina Entziklopedia nazionala hizkuntza nazionalean
izan ohi da. Horixe da jauzi handia: Hebraiarrek, Txekiarrek,
etab.

