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EUSKERAK ZERGAITIK BIZI BEAR

"Buskerak bizi egin bear du eusko-gogoa
il ez dedin'» (Pierre NAERT).
Emen esango ditutanak "GURE HERRIA'»
(1958, Buruilla) ta "ARANTZAZU" (1958,Faso.8) «X*
dizkarietatik jaso ditut.
Pierre NAERT Lund-eko Unibersidadean
maixukide da. An erakustea ditu
Iparaldeko izkunt2sak eta "Lingüística General1* deritzana. Aurreko
udaran mentxen egon zaa» Euskalerrian zear zebillela. Bera izatez Prantzi1:arra da, baiña, ogei
urte ba-daramazki Suezian.
AiTazoi sakonak ematen dtzkigu> euskeraren alde, berari dagokion aldetik» linguistikaren «PLdetik alegia»
Aekotan, euskeraren alde gure arrazoiketak
tak ez dira, indar osokoak. Ez diegu bear aiHako
oiñarrlrik iplntzen gure arrazoiei» Orregatik dira kategori txlkikoak» Orrek ez du esan nai eragin
indarrik ez dutenik. Baiña eakonagotik jo bear
genduke. Sakonago ta zabalago.
Pierre Naert bera orain arl da munduan
diran izkuntza txikidn alde idatzitako liburu bat
bukatzen. Llburu ortan azaldu nai duan tesis-gaia
Sueziatik bialdutako eskutitz ortan ageri zaio.
Izkuntza da gure pentsamentuak etra gogoetak agertzeko biderik bakar eta altsuena. Lin-
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guistikaren egitekoa da izkuntzen sorrera, aldakuntzak, eta batez ers pentsakerakin dituan artu-einanak arkitzea. Linguistikak edozein izkuntzaren berri eman dezaiguke. Noiz sortu zan. Nun
eta nola. Ondorengo aldaketak? eboluzioa. Ingurukoengandik zer itz edo esakera eta 'gaiñontzeko
izkera kutsu jaso dituan. Gogoetak agertzeko zef
aberastasun duan, eta ab. Izkuntza feat zatitu
eta askatu, eta giza-gogoarekin zer relazio daukan ikueisorixe da linguistikaren egitekoa eta
lantegia.
Linguista batek estimatzen ditu gaur
geiena erri txlkietako izkuntzak» Jendeak beti
errexenera 30 ol dute. Linguisten arazoetik oso
urruti ibllli oi dira beste gaiñontzeko geienak.
Orregatik naiago lukete zenbaitek euskera erabat
galduta balego. Bi izkuntza ikasi bearrean batekln gelditzea a@koz ere errexagoa baida» Esate
baterako espaiñera edo frantzesa ondo ikasi eta
euskora erabat baztertu. Ez gorrotoz, bizitaarako
baizik. Bi maleta eraman bearrean, bat bakarra
eraiaateak neke gutxiago baidu. (Jaiñera euskera
ez omen da gauzas2enbait gogoeta sortu ta azaltzeko. Baserritarren izkuiitza bat besterik ez
omen da. Euskeldunoi erdera erakutsiaz mesederik
aundiena egiten omen...digut'e»
Frantzesa edo espaiñera tskerak dira,
euskera berriz izkelki bat besterik ez. iiaaika
olako sarritan entaaiñ bear Izatea dugu. Gai auetan linguistek geienetan astakert galantak siitzuten dituzte.
Edozeia pentsakerak, alik eta gutxien
landua izan arren, izkuntza bats espresio bat,
azalbide bat eskatzen du» Biak batera dl^oas,
gogoa ta mintzoa. Biak alkarren. mendeko dlra. Izan
ere ez dago izkuntza baiño aurregoko pentsakera»
rlk. Na±z-ta giza-pentsakera kaxkarrena ±z&nt. uw&
beream ba-du izkera bat» bestela es dago pentsamenturik. Orregatlk T.en esan duguna, izkuntza da»
la pentaamentuen agerkera alegia, eztago ain nxzen esana. Pentsakerak eta Izkerak gauza bat bera azaltzen digute bi aldetatik. Buruan sortzen
ditugun gauzen ideak, irudiak azaltzen dizktgu
izkuntzak. Baiño biok batera ari dira lanean.
Izkuntza bakoitzak gizonaren gogoetak aditzera
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Linguistikak ematen digu erakusten au
ere: iñork ezin dezake esan izkuntza batzuk, bere aundiorkian, beste batzuen aldean nagusiago
eta geiago diranik.
Baiña orain dator linguistikak erakusten digun eta euskaldunoi bear bada oso arrigarri
izango zaigun erakuspen baliotsu bati (JIIENETAH,
ANIXlSAKO IZKUNTZAK, ERRI TXIKIETAKO IZKUNTZAK,
"IZKELKIAK'% GEIAGO DIIiALA. Jakiña, konparazioak
egin ditezken neurrian, puntu batzuetan alegia
-baiña askotan zer ikusi aundia daukate xeetasun
©iek-.
Izkuntzen gorabera auek ikasi ta erakusten jardun dlranak gutxi dltugu oraindik, BaiBa oriarren» ba-dugu bat, arazo auetaa fama aundikoa. Erakuspen oiek tesis-gaitzat lortu'- dlzkiguna» Benjamin Lee WHORF, amerikarra jatorriz.
Zoritxarrez feso gaztertk 11 zitssaigun, 1941 gR» $
44 urtez. Bera ilda gero argitaratu dizkiote idatzl utzi zitun "Ensayoak" 1956 urtean, "Izkera,
Pentsakera ta Izakera" tituloakin..
Etorkizunerako izkera bat bakarra nai
dutenak, gezurrezko aiBetsetan dabiltza eta ala
bearrez ori lortuko ba?.ute, GAITZIK AUNDIENA EKARRIKO LIOXETE GIZA-GGG0A3X.
Egun batean mundu guzian inglesa bakarrik itsegitsra iristen "bagera, gure kultura zearo urritu ta pobretu egingo da. Brri tacikietako
izkerak galtssen badira -euske.ra ere bai- mundua
pobretu egingo da kultura aldetik» Beti gauaa
berberak ikusi ta entzutea aspertu ta nazkatu
egin oi gera. Eaate baterako? ez legoke turismorik munduko 'lurralde guztiak berdin-berdiñak ba~
lira.
Whorf-en idaztietan ameriketako indioen
izkuntzetatik artutako ejenplo ugari agertsen 3a.
Izkera oiek Mikasten
^ardun baitaan batez ere. Bsate baterako, hopi w izkuntzak "argia piztu du" esateko "rehpi" itza nalkoa du. Berak dioae^i, geiegi2s«
korik esan gabe, «hopi*1 ijSfcufttza inglesa ta beste
mintzoera zabaldueftak baiao 11
gauzago izango omen
da "teoria de la relatividad deritzan orl ager-
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tzeko.
Whorf jaunak arfcu zltz&kean adlbiderik
ugari easlceratlk esagutu izan b&lu» Esate baterako "etaceraiñokoan" erderara itzultzeko ita ftuek
bear dituzu rfyendo hasta la caaa mlBraa", (Men
allant juisqu'a la xnaison"). Suakerak itss orrekin
ez du aditzaren jarduna agertu nai, gaertakizun
bat baizik. Aditzaren jarduna agertsen digu itsulpenak. Euskeraren xeetasun aeko itzultzeko
ez da gausaaskatan erderazko aditaat oso alxera*tsa izan arren.
•^ua&uak ez du eaer irabaeten erri txikietako izkuntzak galduaraziz* Galdu 'berriss aeko
oiek erabat 'baztertuz» Izkuntza aundi bakar bat
mundu guztian ^abetuko balitz, ez liguke ondaeanik ekarriko, kaltea baizik, GOGOA IGEETDKO LIGUKE, BURUZ ASMATUTAKO ASTAKBHIRIK AUKD.IEKA IZANSO LITZAKi).
Giza-gogoak ez luke aurrerapenik aterako euskaldun batek bere euekera utzi ta erdera
bakarrik artzekotan» Besteraica berri/r, aeko irabazi dezake kulturak, euskaldunak bere i'entsakera ta gogoetak euskeraz sortu ta azaltzen
ligu. Gogoeta berriak izango baitira oiek
Gaurkd muaduan indarra dago nagU3iy kultura ta jakintza sailletan ere*> Txlkien eskubi*
deak ez dira gordetzen. Geiegikeri orren kontsa
joateko ez dago bide bakar bat bestriks kultura
berezia berengan duten errl txikitako izkuntzai
eutei. Arazo auen ardura dutenak egin bear dituzte alegiñak erri txikletako izkerak zaindu ta
gordetzen, al dan btdez eta organizaziozo
Euskeraren jatorriari buruz oraindik
ea da erabateko irit^i osoa asmatu nere ustez»
Tajuzkoena Kaukasiko izkerakin antza billatu nai
izan dlona da, noskl* Izkuntzen arteko senidetasuna arkitzeko, aurretik asko jakia bear da bien
arteko iztegia eta Joskeran eta morfoloji saillean zer antza duten. Dana dala izkeraren jatorriaz, auxe artu dezakegu egizkotzat; oso berela
kutBatu zala Indo-Europear izkuntzakin. Esate
baterako»ttargiaw Itsa latinaxen erroetan ikusten
dan "argentum" bera da, dirudinez.
Euskera eriotzetik atera eta bizirik
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iraun dezan bearbearrekoa zaizue literaturako
izkera bat osatzea» Bestela ez dezute beiñere
gauza zuzenik egingo» Gipuzkoa ta Lapurdiko
idazleak artu ditzakezue oiñarritzat. Derriorrezkoena da erriak ez dezala galdu euskera, bestela arenak egin du. iSrriak ;jararai dezala eus«reaz itz egiteh, ikasi dezala irakurri eta idazten. Ori da bearrezkoena. Orregatik, idazten dana izan dedilla. al dan aiñean erriaren euskera
bera. Erriak ulertzen ezpadizue euskeraren blzia
galdu da. Idatzitako liburuak eta orriak ortxen
egongo dira liburutegietan gordeta, plpien janari gizaldiz gizaldi.
Euskeran sartu bear dlran itz berrietaz bi jokabide arti ditezke: erri batzuek griego ta latlnetik datozen itz ezagunenak batere
kezkarik gabe artzen dituztei l>alSa ba-dira beste aenbait ori bera egitea gbgoko ez dutenak.
iiuskerak ertextasun aundia dauka beate iakuntzak
eskeintzen dizkioiiea itz bexriak bere eratara
moldatzeko.
- Migel Unamuno-k, Bilbo-ko idazle
oepetsuak, bera euskalduna izan arren auxe esan
zigim: euskera berez eta derriorrez eriotzera
galduta dagola. Zearo zaarra baida, ain ahtxiñafeoa ta oraindo izkuntzekin antzik ere ez duena.
Ezln du oraingo kulturareri m m i a aaaldu. Beraz,
ez dauka beste biderik; atzera jo ta iltzeko
etsi.
~ Ort eaan zuenak etzuan nere uetez
bear aifiako dokumentñjsiorlk. Erri asko dira beren izkuntza bereziak dituzteaak. Eta Aien izkuntzak oraingo izkera aundi auen.ond.oan oeo
diferenteak izanarren, egoki moldatzen dira oralB^©'. ••"kultura-sailletara. Or dauzkatzu Feroe-tarrak. Ugarte oietan bizi direinak dgeitamar
mllla besterik ez dira. Ori arren eta gaiñera,
Dinamarka-ren aendean egonarren, beren izkuntga
bizixik dsukate. Eskolatan izkuntza ori erabiltzen dute. Beste erriekin artu-emanetan asten
diranean, jakiña, ingles-a odo danes-a itz egin
oearko dirfce, baiaa "etxean" beti beren Izkuntza.
Beti izango da erri txikia, baiña mundu guztiko
igaritasuBean pitxi eder bat.
Euskerak arrisku aundla du betiko iger-
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tuta gelditzeko, museo-gai bat izateko» Berpiztu
egin bear da, eta eguneroko bizitzan erabilli»
Eragoppenak kentzeko, errexenera 3otze=
ko, euBkerazn idazterakoan, erabat kendu bear zenituzkete"l ta "r" tilde-dunak. Idazkera orrek
ez du bat^re alderik. Orrek ez dio emango euskerari berezitasunik.
Nik nai nukena auxe da:jendeari erakutsi eta ikusarazi errl txikietako izkuntzak
gorde egin bear ditugula. J)rtarako nabil idazten
eta itzaldiak ematen. Gaiñera "lagunbatzar Internazional" bat sortu nai nuke enerri
txlkietako izkuntzak zaitzeko. Izan ere 3 d e geienak, ez baidira konturatzen nolako aberastasuna galduko genduken izkera txiki oiek danak _baztertuta.
Musikarekin gertatzen dana jazotzen
da eraen ere. Dana berdiña balitz, zearo aspertuko
ginduzke, baiña danetik dagola, ordun edozeiñetara jo diteke, norberak gustolto duanera. Orixe
gertatu zalt neri. Iparaldeko errietatiknatok
eta emen gauaa berri asko aurkitu ditut: zuen
izkera ederra, zuen kantu ta bertsolariak. Baiña
baldin euskera galduko balitz, kittoi Joan dira
emengo kantak eta euskal-folkloreak.

Azurmendi'tar Juan.ofm.
-Arantzazu'koa-

