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Orain dela 130 urte jaio zen Arturo Campión, Iruñean; orain dela 47 urte hil zen
Donostian. 1884ean (orain dela 100 urte)
argitaratu zuen bere "Gramática de los cuatro dialectos literarios de la lengua euskara".
Hori dela eta. Euskaltzaindiak Kongresu
berezi bat egingo du aurtengo udazkenean,
euskal gramatikari buruzkoa. Aurtengo
Aberri Eguna dela eta, gogoratzeko dugu
Arturo Campión; ezin, ordea, haren obra
handia eta pentsaera osoa agertu.
Arturo Campión-en Aberria
1877an sortu zen Asociación Euskara Nafarroan. Campion-en eraginez eta euskal
berbizkundeko lagun ospetsuak izan ziren
Iturralde, Aranzadi. Irazoqui. Lagarde,
Gaztelu eta beste zenbaiten eskuetatik.
Campión-ek berak dioenez, bazkune huraxe
"modernamente fue la primera que proclamo el dogma de la fraternidad euskariana". Zazpiak bat goiburuaren pean sortu
zen. Berehala hasi zen "Revista euskara" argiratzen ere, bazkunearen boletin eta zabalkunderako organo gisa. Sei urte besterik ez
zuen iraun, ze 1883an Madrilgo agintarian
erasopean itxi egin behar izan zuten aldizkaria. Bazkunearen orduko zuendari zen
Felipe Gazteluk, oihu batekin bukatu zuen
gertakari hori zela eta, eman zuen hitzaldia:
"Viva la patria euskara!": "Eran a modo de
los actuales nacionalistas" (Campión).
Manuel de Irujok Campión-en "Nabarra
en su vida histórica", liburuaren sarreran
dioenez, "de no haber tropezado con obstáculos insuperables derivados de la situación
política del país, aquella asociación pudo
hacer avanzar medio siglo a nuestra patria
en el camino de su renacimiento".
Egun hauetan ikusi ditut hormetako kartelak eta egunkarietako deiak, Aberri-Eguna
aldarrikatzen dutenak. Iruñera deitzen dute
Herri Batasunak. Auzolanek, EMKk. Aizanek. Amnistiaren aldekoek; Gernikara deitzen du Euskadiko Ezkerrak; leku ezberdinetara EAJk. Eta... EPKk, PSOE-PSEk.
APk. etab. ez dute inora deitzen. Zein aberri mota da gero hau, batzuk errebindikatu
beharra ikusten dutena, beste batzu "eraiki"
egin behar dela diotena, beste batzu "ospatu" nahi dutena, eta beste askok ukatu egiten dutena? Ez dago zalantzarik, egiteko
aberria dugula: projektu bat. Edo, bestela,
oroipen bat: Arbasoen herria!

«Arturo Campión»en
Aberri-Eguna
Aberririk gabeko Aberri-Eguna da gurea.
Ospatu, berriz, eduki daukazun zerbait ospatzen duzu. " A b e r t z a l e o n a " bakarrik
izango den bitartean, ez dugu Aberriaren
jaia ospatzerik izango. Beldur naiz ez ote
dugun batzutan abertzaleon jai partikulartzat hartzen Aberri Eguna. Nahi duguna,
berriz, zera da: Euskal Aberriaren Eguna,
euskaldun guztiona. Zoritxarrez, Euskal Herriko erakunde ofizial zaharrek eta berriek
euskal aberria ukatu egiten dute funtsean,
Herria bera zatikaturik uzten dutenean eta
horren burujabetasuna salduta.
Seguruenik ez dabiltz oker "Herririk gabeko Aberriaren" eguna ospatu nahi ez
duten horiek. Jakina! Ez dute hori errebindikatzerik ere, hori ukatzen duten erakundeak onartu eta ezarri dituztenetik. Beraifentzat ez dago euskal Aberririk: ez
ospatzeko, ez eraikitzeko eta ez errebindikatzekorik. Bitartean "abertzaleok" geure ospakizun partikularrak eginez jarraituko
dugu Aberriaren izenean!
Euskararen eguna?
Gogoan dut orain dela hiru urteko Aberri-egunean, honelako tituluaz idatzi zuela
Zenarruza zelakoak artikulu bat: "Aberriaren eguna, Euskararen eguna".
Seguru asko Aberriaren egunak ba ditu
bestelako zioak eta gaiak, euskara ezezik:
baina euskara ezean, bat ere ez. Berriro Arturo Campión-i helduko diogu. bere "Gramática"-ren sarrerako pasarte batzu gogoratuz.
"Entonces me avergoncé de llevar sangre
euskara en las venas y de ignorar la lengua
nativa de los euskaros"... Euskalduntzat aitortu norberaren burua, eta euskara baztertu: lotsagarria! Abertzaletzat aitortu norberaren bura, eta euskara ez landu;
lotsagabekeria!
Irujok iruzkintzen ditu Campión-en hitzak: "Campión unía en su mente la subsistencia del pueblo vasco a la del euskara. Intensamente preocupado, desde muy joven,
por el porvenir político de su pueblo, dedicóse con afán al estudio de sus valores nacionales, comenzando por aprender su idioma". Entzumena duenak, entzun beza!
Ezagunak dira Campión-en beste hitzok
ere: "Aunque el euskara fuese un lenguaje
desabrido y torpe le amara yo como a las
niñas de mis ojos"... Baina berak euskara

lantzeari ekin zion, eta hitz horien ondoren
"Gramática" mardula eskaini zigun. Aberriak lanari ekitea eskatzen du: Euskara
modernotzeko gaurko kulturan, eta nork
bere burua modernotzeko euskaran.
Eta hona azkena: "El euskara (...) es un
testimonio vivo y fehaciente de nuestra
jamás domada independencia nacional".
Aurtengo Aberri-Egunerako oihu ederra!
Iazko Aberri-Egunerako idatzi nuen honelako artikulu bat: "Independentziaren
sua:
Euskara eta Kultura". Horretan irauten dut:
horretan al gara?" 'Euskadik ez du etsiko —
Euskadi no se rinde"... Benetan? Euskararik
gabe etsi dugu. Gureak egin du!
Jarkierarako deia
Orain dela laurogeitamar urte pasatxo
jaulki zituen (1893ko uztailaren 22an) Campión-ek hitz hauek Espainiako Parlamentuan: "Aquí estamos los diputados navarros
cumpliendo la misión tradicional de nuestra
raza, que tanto en la historia antigua como
en la moderna, y aun en la contemporánea.
se expresa con el vocablo resistir (...) La historia de ayer es la historia de hoy; y de
igual suerte que nuestros progenitores defendieron el suelo patrio contra los ataques
del extranjero a quien no provocaban, estamos ahora defendiendo nosotros nuestro
derecho...".
Uste dudanez, jarkierarako eta defentsarako oihua eta irrintzia da Aberriaren
Eguna, beste ezer baino gehiago, gaur ere.
Baina nola defendi daiteke Herririk gabeko
Aberria?
Nekez eratu daiteke gazteluaren defentsa,
gaztelurik ez badago. Horregatik, gaurko
abertzaleen erresistentziak ez du izan behar
geure irudimenezko gaztelu abertzalean
sartu eta hortxe, itxian, horren defentsa eratzeko. Aurrera egiteko ez den jarkierazko
taktika etsitzen ari da. Irekia izan behar du
gaurko abertzaleon erresistentziak, horren
arrisku eta guzti.
Erresistentziarik onena ez da gure eta
etsaiaren artean lurra ebakiz (trintxerak ipiniz) egiten funtsean, eta bai etsaiarenganako bide berriak ebakiz, jarkieraren helmugak irabaziz joateko eta horretarako lur
berriak eta jende berria geureganatzeko.
Herria egin behar da Aberria berreskuratuko bada.
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