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Esloveniar adiskideak
Euskal

Herriaren
tamainakoa da Eslovenia, lurraldez, Biztanlez, berriz, milioi pare bat dira; eslovenieraz mintzatu,
milioi eta zazpirehun bat lagun mintzatzen dira.
Herri honek bere independentzia politikoa aldarrikatu du. Kroaziak bezala. Mendebal Europako
estatuak asaldatu egin dira; eta hiru hilabetez
atzeratu behar izan du bere aldarrikapena ekintzetara eramatea. Bitartean, krisia, larritasuna, Jugoslaviako armadaren erasoa; eta gerraren txinparta gar bihurtzeko puntuan.
Herri honi buruz zerbait idazteko eskatu didate.
Ez naiz arazo politiko-estrategiko handitan sartuko. Esloveniak bizi duen kinka larri baina itxaropentsu honetan, neure esloveniar adiskideez gogoratzen naiz bereziki. Horienganako eta esloveniar guztienganako sinpatia handiaren adierazgarri izan nahi dute lerro hauek.
Duela hogeitabost urte ezagutu nuen neure
lehen adiskide esloveniarra; izatez nere irakaslea
zen, baina adiskide bihurtu zitzaidana: Bruno Korosak. Beraren gidaritzapean egin nuen tesina
aurrenik. eta tesia, geroago, Elizaren eta kultura
ezberdinen arteko harremanari buruz. Hizkuntza
eta kultura gutxituen defentsa izan nahi zuen,
besteren artean. Eta irakasle esloveniarrak eta

ikasle euskaldunak elkar ondo ulertu genuela uste
dut.
Tesiko oin-ohartxoren batean idatzia nuen, nola
Herriek joera izan duten batzutan aberria edo arraza absolutizatzekoa; tribunaleko batek —holandarra bera— zera idatzi zidan alboan: «Esate baterako, euskaldunak». Ez nuen aintzakotzat hartu
ateraldia zozoa. Eta bere horretan aurkeztu eta argitaratu nuen tesia. Beraren oharra kanpoan utzita
noski!
Beste zenbait adiskide esloveniar ere ezagutu
nuen Erromako etxe hartan: Sunik, Papes, etab.
Kroaziarrak askosaz gehiago ziren. Eta beti eduki
nuen susmoa, serbiarren aurka alde bietakoek
zuten erreminaz aparte, kroaziarrek eta esloveniarrek beren artean ere ez zutela kidetasun eta hurbiltasun handirik. Horrelako zerbait gertatzen ari
ote den orain ere, errepublika bakoitzak bere aldetik jokatzean!
Aspalditxo mirespenez eta inbiriz ikusten nituen Esloveniarrak, beren eslovenierazko telebista-kate autonomoa bazutetako, eta baita beren
unibertsitatea ere eslovenieraz. Baina independentzia eskatzera heldu dira, beren naziotasunari
eusteko.
Friul-en egoera sakontzen hasi nintzenean ha-

rrituta geratu nintzen. Herriaren maparen ekialdean zirrinda bat zuriz uzten zutelako. Esloveniako mendebaldeko lurraldea da, eslatu italiarraren
menpean dagoena; Friul Herria, Esloveniako
mendebaldea eta beste lurralde zabala Friuli-Venezia Giulia izeneko eskualde administratiboan
sartu dira Italiak. Azken hogeitabost urte hauetan
beste hainbat esloveniar hurbildik ezagutzeko
aukera ona izan dut. Ekialdeko errepublikakoak
eta mendebaldeko eskualdekoak: Andrea Vallic,
M. Ferrucio... Duela hiru bat urte G. Banchig ere
ezagutu nuen Sardinian; Dom astekariaren zuzendaritzakoa da. Ordutik hona astero-astero bidaltzen dit bere aldizkaria, italieraz eta eslovenieraz
idatzia. Azken zenbakietako bateko editorialak
honako gain-titulua du: «Italija, Jugoslvija, Slovenija, Europa»... Deigarria izenen segida gaurko
arazoari begira; baina hortik aurrera ez titulua eta
ez bestelako lerrorik ulertu dut ezer.
Hala ere, gogoangarriak zaizkit esloveniar
adiskideak. Beraiei agurrik bihotzekoena orrialde
honetatik.

PAULO AGIRREBALTZATEGI

OSASUN SAILA
(Osakidetza)

