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Erdararen uta euskararen arteko harremanen historia laburra duzu artikuluxka han, sarrera eta guzti. Edo ipuina, nahiago baduzu.
«Zer da zuretzat Euskal H erria?» Hauxe izan zen, aurtengo
Tolosako Euskal Kultur Hamabostaldian, L U R E T A G IZ O N ,
Euskal Herria liburua aurkeztera bildu zirenei ezarririko galdea. Ñor bere aburua agertzen saiatu zen. Erantzun guztien
ártetik, ordea, sustraiko galde bat sortu zen: Izanak ala izatekoak, historiak ala etorkizunak definitzen du Euskal Herria?
da akademikoa galde hau, Euskal Herria, beronek orain duenaren bidez definitzea zein nekeza den adierazten du eta.
Hala ere, oraingo une eta egoera honetan Euskal Herria
zerk definitzen duen itauntzen" badugu, euskara aipatu" ohi
dugu, harén bereizgarririk nabarmenena bezala. Baina hizkunl2ak ere historia bat izan du, egoera bat daduka, eta aurreranzjoera bat agertzen du. Zein euskarak definitzen du, bada,
Fuskal Herria? Izandako euskarak? Euskara, Herri horren hiz-
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kuntza berezia izan da noski, baina izandako Herri baten izan
dako euskara. O raingo euskarak? Milaka eta milaka gureganatzen diren udatiarrei (eta beharbada langileei ere) galdetu nahi
nieke, ea lurrálde honetan euskal (euskaradun) Herririk somatu ote duten. G eroko euskarak? Geroa, ordea, geuk prestatzen
dugu. Eta zein euskara eta zein Herri emanen diogü geroari?
Eman dezagun, euskara izan déla, orain ere ba déla, eta gero
ere izanen déla Euskal Herriaren nortasunaren eta bereizgarritasunaren muina. Baina herritasuna ez da geldia; ez eta harén
hizkuntza ere. Euskal Herria ezin daiteke defini, beronen «las
esencias puras» direlako horik'"' agertuz. Bizia da Herria eta
honen hizkuntza: urratzen ari den bidearen dinamikaren har
nean esan behar da zer den herritasuna.
Euskal Herriari dagokionez, honen herritasuna ezin daiteke
adieraz, inguruko Herriekin izan dituen eta izanen dituen haazken horrialdera

1. HORRiALDETiK Eskerrik asko biharko euskaldunoi!
rrem anak agertu gabe. E z H erririk età ez hizkuntzarik ez da
bizi hesparru" h itx ita n ." Euskal H erriari doakionez, nabarmenagca da oraind ik, kanpotik ezarri zaion dinam ika. G izartezk o, '
ekonom iazko età dem ografiazko gurutzapenak età eraginak'"' d i
ra E uskal H erriaren herritasuna bideratzen d utenak; eta horien
barnean eta batez ere kulturazko gurutzapenak eta eraginak.
K anp otikako kultur ezarpenak bakarrik m arkatu ote du euskararen bidea, hobeki esan, galbidea? Salbabid e bila dabiltza
euskara eta beronek mam itu nahi duen H erria. K anpotik eto-

rrantzia eta izen ona. Izan ere, nork ez daki euskaldun berria
zer den? Sarritan euskaldun berria euskotarren ame’t sa bezala
agertzen da. E u sk otarren tzat nahiz euskaldunentzat miresgarria da euskaldun b erria; eta euskaldunak berak ere bereganako txik iesp en a" nabaritzen* du nolabait bere barnean, euskal
dun berriaren aurrean. Baina eu sk otarrari, euskaraz ez dakien
neurrian eta ikasten saiatzen ez den heinean* gertatzen zaio
harrigarri eta m iresgarri euskaldun b erria. E u sk otarrak nahiago luke, erdaldunak (k anp otarrak) beren buruak euskalduntzen
saiatzea, bera eta beste euskotarrak saiatzea baino.

rriko o te zaie salbatzaile h ori?
H on ela balitz, alferrik genbiltzake, geure euskararen bidez
geure herritasuna d efinitu nahian. U tz diezaiegun kan p otarrei,

E uskaldun berriaganako m irespen eta handiespen* horrekin b atera, eu sk otarrok , geure euskal sustraiak segurtatuak ditugulakoan edo, alde batera utzi izan dugu euskara. «Agur»,
«egun o n » , «esk errik asko» eta horrelako b este zerbait edozein
unetan eta tokitan harro harro jau rtikitzeaz aski" dugu, geure
buruak euskalduntzat jo tzek o.

euskararen dinam ika urra dezaten eta geure euskalduntasun
berritu a defini diezaguten.
E S P A IN IA R R A K E S P A IN O L T Z E N

B ita rte a n , beharbada, geure txakurrari ere euskaraz eginen
diogu, eta geure haurrei euskaraz egitek o agindu ere bai, txakur
eta haur, guztiak euskaldun b e rri bihu rtu nahian edo. Baina
geure artean berdin zaigu (nahiago dugu) erdaraz egin, eusko
tarrak baikara, eta ez baitugu euskararen prem iarik, euskotar
izateko. T x ak u rra eta haurra euskaraz egitera behartu gabe, bai

Ba da ustem oduren bat h o rtik , gaztelania, euskaldunek erab ilirik o latin etik sortua déla esaten duenik, eta euskaldunok espainolen gurasotzat hartzen gaituenik ere. O raind ik orain entzqna dugu M inistru baten ah o tatik : « L o vasco es la m anera
universal de entender lo esp añol». Z er esan nahi duen ulertzen
ez badut ere, hori hor dago. M inistru ak esana! E ta ulertzeko
gauza" izan beharko genuke, gainera, euskaldunok! B aina geu
re «am atasunaz» ahantzita gabiltza nonbait.
B esteren batek argiago esan ornen zuen: « S er vasco es ser

na bere haurrak ikastolara bidaltzen dituen kanp o tar hori ez ote
da euskaldunago, haurrak ikastolara jo atera behartu bai, baina
bere lagunen artean eta fam ilian erdara parra parra egiten
duen euskotar hori baino?

dos veces esp añol». Z ertan ari gara, euskalduna zer den asmatu
ezinik? M atem atika hutsa da. Ba dakigu zer den espainol izatea.
D ob la dezagun, eta horra hor euskaldun jato rra eta osoa.
H ori guztiori ulertu nahirik, honela adieraziko nuke nik:
Euskaldunaren em ankortasuna eta bihotz zabaltasuna handiak
e tà m iresgarriak dira b etid anik . E z ornen dago em ankortasun

K anp otarrak euskaldundu egin behar dira, euskotarrok erdaldun izaten segituko badugu ere. H o rix e da askoren jokabidea.
EUSKO TA RRAK EUSKA LD UN TZEN
B id é h on etatik

handiagorik, nork bere bizia età odola b esteren tzat em atea b ai
no. H on ela, bada, latin hondatuak eta b azterrek o hizkuntzek
itota zedukatén H ispania od olberritzeko eta b iziberritzek o, geu
re ad ela eta bizia em an genizkion euskaldunok. G aztelan iaren

abiatu ta

gabiltzalarik,

erdaldunek aurrea

hartu digute. G eu re euskalduntasuna eta herritasuna finkatu
eta d efinitu eta geure euskara geuk batu eta bideratu nahian
gabiltza, gero herritasun eta euskara hori kanpotarrei ezartzek o ; baina orain tx e galdetzekoa dugu, ez ote diguten kanpotarrek gure euskalduntasuna zer izanen d en argituko, geuk zer
d en argitu baino lehen.
E uskaldu nok geure H erriaren eta euskararen galbidean goazela, kanpotarrak Euskal H erriaren salbabidea irekitzen ari
zaizkigu. Ik astolak eta gau eskolak erdaldunez eta kanpotarren

a m a s a ” berriaz, kateatuta zego’ n E spain iari un ibertsaltasu n zabalaren bideak ireki genizkion, hispanitatearen sustraiak jarriz.
G aztelaniaren sortzaile, E spainiaren eratzaile eta espainoltasunaren zabaltzaile garelarik, ba dugu zertaz harro izan. G u re
poetak «h istoriarik gabeko H e rria » garela esaten badigu ere,
Espainiaren historia handiaren eragileak izatea ez da m eritu

EU SKA LD UN A K ERD A LD U N TZEN

haurrez gero eta beteagoak ditugu. Euskaldu nok euskara erab iltzek o dugun ax olag ab ek eriaren " neurrian, erdaldunek eta
kanpotarrek euskara ik astek o zaletasuna agertzen dute sarritan.

Baina operazio horretan e ra b a t” m akalduta eta ia ” ia odolustuta gelditu zen E uskal H erria. In d arrik gabe, ez zen bere
euskalduntasunari (euskaraduntasunari) e u ste k o * ere gauza. E ta
«b iologiaren» legez ama em ankor izan zena, p olitikaren legez,

H o rtix e k ez o te zaio e to rrik o salbabidea E uskal H erriari?
E uskaldu n berria m ire sten ” genuen; euskaldun zaharrok
g aitzetsik o* gaituzte laster. E uskaldun zaharrok geure historiarekin geratu ko gara, izandako E u skal H erriaren ametsetan;

berorren alabak irentsia izateko arriskutan gelditu zen. Ama
m antendu behar z u k e :n alabak, harek bizitzeko ere beharrezkoa
zusn lurraldettoa txikiagotu egin dio eta poliki poliki azpia jan.

kanpotarrek beren etorkizun arekin iraunen dute, izanen den
Euskal H erria sortzen eta eratzen. E rd ald unak eta kanpotarrak
izanen dira, E u skal H e rri zaharrari odol eta arnasa berria ema
nen dizkiotenak, eta E u sk al H erri berria sortuko eta indartuko

makala.

H istoriaren indarrez eta historiaren indarren indarrez, eus
kaldunok erdaldunduz joan gara, indar horiek gure axolagabekeriarekin bat egiteraino. E ta hau esateagatik inor haserretuko
b alitzait, axolagabekeria hori astindu nahi izan z u :n A xular
handiaren G E R O re n sarrera irakurtzera bidaliko nuke.
H o n ela, bada, euskararen bidez E uskal H erria d efinitzeko,

dutenak.
Z er da guretzat E u sk al H e rria ? Z er da guretzat euskara
b atu a? B eraiek esanen digute zer izane n den Euskal Herria eta
zer izanen den euskara b atu a; eta beraiek e u sk a ld u n b e rritu k o
gaituzte euskaldun zaharrok eta eu skotarrok. Beharbada, etor-

historian oinharria bilatzen genuenoi, historiak berak jan digu
oinharri h ori. E ta geure euskal jabetasuna galduta ezezik,*
geure euskalduntasuna definitzeko ere burua galduta gabiltza.

kizuneko euskaran ez da bu ru hau sterik izanen z eta s ñola
b ereiz" ja k ite k o , euskara irak-atsiko diguten a n d a lu z ia rre k ez

ERD A LD U N A K EUSKALD UN TZEN

eta burru karik izanen, euskara irakatsik o diguten kanpotarrek

O rd u an , halabeharrez, euskaldun izateaz gabe, euskotar izateaz d efin itu nahi izan zen Euskal H erria. E u sk otarrek osatzen

onhartua b aitu te h-a ere.
E ta honela sortu k o eta eratu ko digute, guk definitu ezin

zuten b enetan H e rria ; besteak kanpotarrak ziren. E ta hauek,
eu skotarrak izan ezinean, euskara ikasiz gero. ba zuten nolab ait euskaldun beh in tzat bihurtzeko m odurik.

dugun E u skal H erria.
E sk errik asko, bada, kanpotarroi! E skerrik asko espainia-

b aitu te horrelako p roblem arik izanen, beraientzat berdina denez gero. E tork izu n ek o euskaran ez da h letraren gorrotorik

rroi! E sk errik asko b iharko euskaldunoi!
Paulo A G I RREB A L Ï Z A T E G I

H arritzekoa da, E uskal H errian eu s k a ld u n b e rria k duen ga-
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