Paulo Agirrebaltzategi(*)

—gaurkoan

Ben Jehuda: herria — lurra — hizkuntza
Ezaguna da Ben Jehuda. «Hebraieraren berpiztailea» deitu diote. Gaur Israelgo herri nagusietan bere izeneko kalea du. Jerusalem-go
merkatal zona bereziari haren izena eman
diote.
Eliezer Ben Jehuda 1858an jaio zen, Lituaniako Luzhky herrian. 1922an hil zen Jerusalem-en Letonian egin zuen batxilergoa; Parisen medikuntza ikasten hasi, baita bertan behera utzi ere, eta Palestinara aldatu zen.
Hebraieraren —hebraiera mintzatuaren— berreskurapenaren borroka izan zuen bere bizitzako borroka eta lana.
Haren helburua esaldi honetara laburbil
daiteke: «Judu Herriaren eta Hebraieraren
berpizkundea arbasoen lurraldean»,.. Aberria
eta hizkuntza!
Arazo larria
1879an argitaratu zuen bere abipuntuko artikulua, «Arazo larria» tituluarekin. Bertan
erabili zuen lehen aldikoz hebraieraz nazionalismo hitza (=le'onut). Herri balkaniarren
nazio-askapeneko borrokak sortu zion Ben Jehudari Juduen Herri-Hizkuntzen berpizkundearen grina eta argia. Juduen arazoa konpontzeko eta «asimilazioaren» tentazioa gainditzeko. nazio-mugimendua eratu beharra
zegoen, lurralde historikoa eta hizkuntza historikoa oinarrian ipiniz.
Puntu hauetara bil daitezke Ben Jehudaren
abiaburuak, hebraieraren berpizkundearenak:
Naziotasunaren funtsezko erizpidea hizkuntza
da; nazioaren eta hebraieraren berpizkundea
erabat lotuta daude; hebraiera, hizkuntza idatzia izatetik, hizkuntza mintzatu bihurtu beharra dago; uko biribila diglosiari: hebraiera
izango da nazioaren hizkuntza premia guztietarako.
Ideia horiek ez zituzten onartzen judu guztiek. ezta sionista guztiek ere. Mendele-k
berak, hebraierazko literatura modernoaren
aitatzat daukatenak, baztertu egiten zuen hebraiera mintzatuaren berpizkundearen ideia;
Herzl-ek sionismoaren aitak, 1895ean idatzitako bere Estatu judua liburuan zioen: hebraierak ezin zuela estatu horren hizkuntza
izan, herriak ezagutzen ez omen zuelako.

«Hebraieraren berpiztailea»
Hebraieraren literatur historia luzea eta
aberatsa zen; XIX mendean bertan literatur
mugimendu handia eta zabala izan zuen, Haskala ( = argikundea) izenekoa. Baina hebraiera
mintzatua ia erabat galdua zegoen. Otoitzean
eta Sinagogan bakarrik erabiltzen zuten.
Arazoa, beraz, hebraiera hizkuntza mintzatu
bihurtzea zen, benetakoa nazio-hizkuntza moderno izango bazen; eta horretarako hizkuntza
bera modernotzea.
Helburu horretarako ekinbide hauetara
ekarri zuen bere jokabidea eta lana:
1. Hebraieraren mintzaerazko erabilera zabaldu, familiatik eta lagunartetik hasita. Pariseko kafetegi batetan eduki zuen berak bere
lehen elkarrizketa luzea (bi ordukoa) hebraiera hutsez. Eta Palestinako lurraldea ikutu
zuen orduko, bere asmo eta erabakia azaldu
zion bere emazte berriari: handik aurrera ez
zuten beren artean hebraieraz besterik egingo
(emazteak ez zekien, gizonak bidaian irakatsi
ziona besterik). Ben Jehudarena izan zen
lehen familia mintzatzez hebraieraduna. Deia
zabaldu zien Palestinako nahiz diasporako hebraiar guztiei hebraieraz mintza zitezen.
1902an artean 10 familia bakarrik omen ziren
hebraieradunak.
2. Hebraiera eskolara sartu, gai guztiak irakasteko hebraiera erabiliz, Ben Jehudak berak
egin zuen bere buruz esperientzia, bere gai
guztiak hebraieraz irakatsiz Jerusalengo eskola batetan; eta hebraierazko eskoletako irakasleak biltzen eta bultzatzen saiatu zen, hebraierazko irakaskuntzak zituen arazo linguistiko eta p e d a g o g i k o a k h a i e k i n b a t e r a
konponbideratuz. Eskolako ikas-materialen
arazoa zuten handienetakoa; eta baita terminologiaren batasuna ere. Irakasleen sindikatuarekin batera egin zuen lana.
3. Hebraiera modernotzeko, besteren artean. hiztegia aberastu, finkatu eta zabaldu
behar zen. Horretarako bere bizitza osoan
etengabe ekin zion, hebraieraren tradizio osoa
aztertu eta hiztegia osotzeari: 1910ean argitaratu zuen lehen tomoa, eta 1959an burutu

zuten 17 tomotan haren emazte-semeek hark
prestaturiko lana. Asmo berarekin sortu zuen
-Hebraieraren Komitea». gero, 1953an, Hebraieraren Akademia ofizial bihurtu zena.
Haren buru izan zen bere heriotza arte. Tradizioko hitzekin batera, berriak ere sortu beharra zegoen; berak sorturiko hitzetako bat
(milon = hiztegia, hain zuzen). garregun bizibizia da.

Hizkuntzen borroka»
Bi borrokaldi adierazteko erabili izan dute
titulu hori: XIX mendean, getoko biziera
gainditzeko mugimenduan erabili zutena, Yi
disha ala hebraiera aukeratu juduen hizkuntza
literario gisa; baina bereziki izen hori eman
diote, 1913an eskolan hebraiera sartzeko
egindako borrokaldi gogorrari. Asoziazio
judu-aleman Hilfsverein izenekoak Institutu
Tekniko bat sortu nahi izan zuenean Haifa-n,
irakaskuntzako hizkuntzatzat alemana erabiltzea erabaki zuen. Ikaragarrizko erreakzioa
sortu zuen, kontrakoa, bereziki irakasleen eta
ikasleen artean: komunitate hebraiarreko irakasleen sindikatuak hori inola ere ez onartzea
erabaki zuen; hebraieraz izan behar zuen Institutuko irakaskuntzak ala bestela ez zen Instituturik eraiki behar; grebara jo zuten ikasle
eta irakasleek, Institututik kanpo eskolak antolatuz. Azkenean atzera jo behar izan zuten
Institutuaren jabeek, eta hebraierazkoa izango
zela erabaki. Guztiz erabakiorra izan zen,
hain zuzen ere, borroka hori, eta ondoriozko
garaipena, artean zalantza handiak eta jokabide kontradiktorioak bait zeuden hebraierari
buruz.
Handik lau urtera etorri zen Unibertsitate
hebraiarra sortzeko erabakia. Hebraieraz
izango zen ala ez? Galdera ez zen ipini ere
egin mahain gainean. Hizkuntzen borroka irabazita zegoen hebraieraren alde: Irakaskuntza
osorako, haurtzaindegitik hasi eta Unibertsitateraino.
Orduantxe hartu zuen arnasa lasai seguruenik Ben Jehudak, Hebraiera hizkuntza moderno eta nazionalaren aldeko bere borroka
latzean. Aberriak ba zuen bere oinarria.
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