Protagonismoak, antagonismoak... eta euskararen agonia
EKBk protagonismo handiegia
erakutsi omen zuen hasieran, eta
Ikastolen Konfederakundeak protagonismo handiagoa hartu behar
omen du. Baina Ikastolak protagonismo handiegia omen du euskal eskolari begira...
Bateginik kanpainaz ari gara, jakina; eta inguruan hor nonbait sorturiko zalantza, beldur, mamu eta
bestelako abarrez. Hizpide izan
dira; eta batzutan jokabide. Nahiko
mugatuak, egia esan: zenbait alderdi eta elkarteren goi-aparatuen
mailan gehienetan; herri-mailan horrelako susmo txarrak suntsiturik
gelditzen bait dira oinarriko lankidetza zabalean.
Gauza bat da nabarmena aipaturiko hizpide-jokabide horietan:
-Protagonismoa» izan da aitzaki,
gehienetan salaketa bihurturik.
Areago, - p r o t a g o n i s m o a salatzean, antagonismoa deklaratu nahi
da nonbait.
Euskararen bizi-agonia
Oihartzun ozena du agonia hitzak
euskaldunon artean, Unamunok zabaldu eta banatu zuenetik. Hark irekitako bidetik, grezierazko hiztegira jo dut, euskarazkoa zuzenean
latinetik (?) badator ere.
Corominas-en hiztegiak dioenez.
latinezko «agonia» grezierazko
«agonia»tik dator, eta hau, berriz,
«agón»etik. Honen lehen adiera batzarrearena da (oloitzerako nahi jokoetarako), eta, zabalpenez. borrokarena. Agonia hitzaren lehen
adiera kirolezko leiharena da, eta,
irudizko zabalpenaz, arimako asaldapen edo estuasunarena.
Oraingoz lehena aipatu nahi dut:
agonia = lehia. Lehian, berriz, elka-

rrekin ibiltzen gara: elkarren lehian, Azkuek behin baino gehiagotan dakarrenez. Norgehiagoka
ibiltzea besterik ez da hori.
Euskararen aldeko lehia oso onuragarritzat jotzen dut nik. Ez da
aski, jakina, nork egiten duen deklarazio gehiagorik edo hoberik euskararen alde: euskararen aldeko benetako lehia horren aldeko lanean,
jokabidean, erabileran agertzen da.
Honelako lehia ikusi nahi nuke nik
euskararekiko alderdi politikoen artean ere.
Euskararen aldeko lehian, «agonian», ez dago galtzailerik eta irabazlerik: jokalari guztiok gara irabazle, euskararen aldeko bizi-agonian.
Protagonismoa eta
lehiakidetasuna
Grezierarekin jarraituz, badago
hitz bat. «agón»etik datorrena:
«agonités», alegia. Jokalaria esan
nahi du aurrenik, eta ondorioz, hitzez edo ekintzez elkarren lehian
sartzen den edonor. Judizioan abokatua, antzerkian antzeslea, arte
edo literatur lehiaketan lehiakidea:
agonités=jokalari da lehikide bakoitza.
Protagonista ez da besterik, elkarren lehian gehien saiatu dena eta
ongien lehiatu dena baino: «lehen
lehiakidea».
Hor dago koska: lehiatzean eta
saiatzean. Jokoan partaide eta lehiakide izatea omen da garrantzizkoa.
denok jokatzeko aukera dugunean
noski. Horregatik egokia da protagonista hitzaren jatorrira itzultzea:
«agon»era, alegia; eta horren funtsezko adierara: bilera, batzarrea,
hau da, partaidetza.

Jokotik kanpo gelditurik, lehiakidetasunean sartu gabe, elkarren lehian ari direnak protagonistatzat salatzeak ez du zentzurik. Partaidetza
eta lehiakidetasuna daude, beraz.
protagonista izatearen funtsean.
Hor dago hitzen adiera jatorrizkoa
eta jatorra, hiztegietan bilduta dagoena.
Horietatik kanpo norbaitek bere
hitzak asmatu nahi baditu eta horiei
«benetako» adieratik bestelakoren
edo kontrakoren bat eman, hori
bere kontua du. Futboleko taldean
edo pilotari-bikotean jokalarietakoren batek, bere burua nabarmentzearren, ondoko laguna baztertu
edo zokoratzeari norbaitek «protagonismoa» deitzen b a d i o , bere
kontua du. Baina ez luke nahasi
behar gehien saiatzen denaren —eta
ongien jokatzen duenaren— lehiakidetasunarekin.
Antagonismoa eta etsaigoa
Agian h o n a k o honetan d a g o
gakoa: zenbaitek ez duela jokoa
lehia gisa ikusten, eta bai apostu eta
tranpa gisa. Orduan protagonismoa
ez litzateke, tranpak egiteko habileziarik handiena edukitzea besterik.
Jokoaren eta lehiaren ikuspegi bihurria da hori.
Antagonista norbaiten aurka borrokatzen da funtsean, zerbaiten
alde baino gehiago. Beste jokalariak ez ditu ondoan doazen edota
inguruan dabiltzan lehiakideak, aurrez aurre dituen etsaiak baizik. Orduan jokoaren zentzua ez da zerbait
lortzeko lehia edo norgehiagoka.
norbait azpiratzeko garaipena
baizik.
Horrela bakarrik uler daiteke hasieran adierazi duguna: protagonis-

moaren salaketa antagonismoaren
deklarazioa besterik ez dela. Jokoan
gehien saiatzen dena, ondoen lehiatzen dena, norberaren etsai deklaratzea alegia, Areago: ez borrokatu
eta garaitu beharreko arerio eta
etsaitzat deklaratzea bakarrik, eta
bai antagonikotzat kondenatzea eta
baztertzea ere. «Aut... aut» esaten
zuten latinoek: bata ala bestea, zu
ala ni. Ez lehiatzeko, ezta borrokatzeko aukerarik ere ez zaio eman
nahi orduan «etsaiari».
Horretaraino iritsi ote garen
susmoa daukat euskararen laneko
alorrean, gure hizkuntzaren aldeko
lehia-zelaian, «protagonismoaren»
aitzakitan. Betoa jarri euskararen
aldeko lehiakide izan nahi duenari,
euskararen aldeko kanpaina asmatu,
antolatu eta bultzatu nahi duenari,
nahiz eta «bat eginik» eta lehiakidetzan kanpaina erabat irekia eta zabala antolatu. Horretaraino iritsi
gara... eta horretan gaude nonbait.
Larria benetan!
Euskararen herio-agonia
Larriagoa gertatzen da hori, euskarak bizi duen (ala «herio» duen?)
agonian. Hona agonia hitzaren bigarren adiera: asaldapena, estuasuna, larritasuna. Hori grezieraz.
Eta euskaraz: hilzoria, herio-larria,
bizi-nahiaren eta hiltzeko arriskuaren arteko borroka.
Urruti joan beharra ote dago
diagnosia hori egiteko? Bateginik
kanpaina-txostenean, Euskal Herriko udal guztietara bidali den horretan bertan laburbildurik agertzen
da: «...gaur egun, ordezkatze prozesua sortarazten duten faktoreak
eta beraren (euskararen) berresku-

rapenean eragiten dutenak batera
ari bait dira ematen». SIADECOko
Iñaki Larrañagak ondo zorrotz eta
garbi eta trinko azaldua du euskararen egoeraren eta dinamikaren
gaurko diagnosia. Horren azalpenaren ondorio gisa EKBk bere Batzarrerako txostenean jaulkitzen dituen hitzak gauza bera adieraztera
datoz, era gordinagoz baldin bada
ere: «Euskara ez da sekulan egon
hain prest eta hain hornitua bere
errestaurazio sozialerako eta bere
heldutasun linguistikorako. Baina,
aldi berean, ez da heriotza sozialetik hain hurbil eta hain berehalakoan egon».
Euskara hizkuntza nazionala
herio-agonian dagoenean, indar
«abertzale» eta «euskaltzaleak»,
inoren «protagonismoaren» aitzakitan, haren aldeko ekintzetatik
atzera jotzea kontradikzioa da gutxienez. Hobe genuke honetan, ez
hitzezko baina bai lanezko eta lehiazko protagonismotan ibili: hau
da, euskalgintzan eta euskal kulturgintzan norgehiagoka eta zein aurrena izan elkarren lehian.
Baina euskararen herio-agonia
honetan, protagonismoaren aitzakitan antagonismoa ezarri nahi izatean, kontradikzio hura irain bihurtzen da. Zer nahi da: hildako euskararen h e r e n t z i a z nor j a b e t u k o ,
senideen artean borroka eta antagonismoa suspertu?
Nik ez dut euskararen heriotzondoko herentziarik nahi. Euskara bizian nahi dut euskaraz bizi, euskaldun guztiekin partaide... eta lehiakide.
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