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Euskara normaldua, euskara teknikoa
Joxe Ramon Etxebarriak
berak. gai honi buruz idatzitako
bere beste lan batetan emandako definizoa aipatuko dugu
hasteko: "Bizi dadin. euskara
bizitza modernorako egokilu
behar dugu. Baina. bizitza modernoak milaka ditu alderdiakAlderdi esoezializatuak; bertan
higitzeko. hizkuntza berezia eskatzcn duten alderdiak. Hauetan guztiotan erabiltzen den
hizkuntza. hizkuntza teknikoa
deituko dut. Eta euskaraz ari
nai/enez gero. eta gai teknikoak
euskaraz erabiliko ditudane/
gero. erabilketa horretan balialuko ditudan hitzak cta joskera.
euskara tekniko hitzaren barruan bilduko ditut".
Euskara teknikoa, beraz, alor
berczituelan erabiltzen dcn euskal hizkera eta hiztegi landua
da. Eta ba dirudi espezialista
bakoitzak gaurregun horren
premia bizia duela, segurtasunez bere munduan ibiliko baldin bada.
Kultura berezituarcn -eta.
beraz, hizkera-hiztegi berezit u e n - fenomenoa nabarmena
da gaurregun. Gero eta alor espezialduagoak sorlzen eta lantzen saiatu da kultura modernoa, zientzia eta teknika
aurreratux eta espezifikotuz
joan diren neurrian.
Gaurko kultura orokorra eta
horri dagokion euskara "hiritartua" gainditzen duen mailako
lana eskatzen du euskara teknifikatuak. Horretaraxe datoz,
hain zuen. Hiztegi tekniko-berezituak. gai berezituak lantzen
eta horiek erabiltz.eko hizkera
sort/en duten artikulu eta textuliburuekin batera.
Espezialisten lana
Euskara teknikoa lantzea eta
finkat/ea e/ da Euskaltzaindiaren lana: bcrak ere aitortua du
hori. Horrek ez du esannahi.
Euskaltzaindiak bcre eginki/un
berezia e/ ducnik alor horretan
ere; hizkcra eta hiztegi teknikoberczituetan lana egilen dutenei
funlsezko arau linguistikoak
cman bear bait di/.kie.
Bestalde. hizkera eta hiztegi
lar-teknifikatuen arazoa soziala

ere bada. Berezitateko argot supeterknifikatuek arriskua daukate aparteko mundua egiteko.
ez gramatikari eta ez gizarte

orokorrari begiratu gabe. Arriskua bakarrik ez; benetako
egoera da hori gaurko munduan. Ikusi edo entzun besterik
ez dago mcdikuek. jurislek -ela
orokorki Administrazioak—. linguistek beraiek erabiltzen duten
hi/kera, gizartcaren kultura
orokorretik erabat urrundua.
Eta era beretsuan bestelako
zientzia, teknika eta berezitate
guztiek. Alor batzuk. hiztegi supcrteknifikatua ezezik. erabal
arkaikoa ere crahiltzeko joera
dute.
Landu nahi dcn euskara tekniko eta teknifikatuak ere derrigorrez dauka gainditu beharra
eguncroko hizkera eta hiztegi
arruntak: populismoak e/ du
batere balio mundu horrctan.
Baina. bestalde, bere mundu
berezituan ari diren espe/ialista
euskaldunei zera eskat/eko eskubidea daukagu: e/. daitczela
saiatu beren "olinpoko" hizkera-hiztcgi inork ulertuko ez
dituenak eta ahal den bitxienak
lantzen eta "superlantzen".
Hemen cre gehiegi/ko elitismo
eta aristokratismotik ihesegin
beharra dago. Guzti honek bere/.iki balio du. berez gizarte
orokorrari begira lantzen diren
hizkera-hiztegietarako: administrazioarenerako eta medikuntzarenerako. adibidez. Garai
onean dago euskara maila teknifikatua eta kultura orokorrcko maila ahal den gchien elkarrengana
hurbiltzeko.
hizkera-hiztegiei dagokienez.
Tradi/ionalki erlijio-alorreko
euskara landu izan da gehienbat. nolabaileko maila tekni-

koan. Bai azken urteotan ikusgarria da hainbat alorretan
egiten ari den lana. eta bereziki
Zientzia zehatzetan. aldizkarien.
textuliburuen. tesien nahiz hiztegien bidez. Bereziki aipatzekoak dira "Elhuiar" aldizkaria
eta horren inguruan dabilen
zientzilarien cta teknikarien taldea. eta UEUren inguruan urtean zehar diharduen Unibertsitateko jendea. Ahaztu gabc
noski. beste alorretan argitaratzen diren euskarazko aldizkari.
artikulu eta liburu berezituak.
Ekinaldi. lalde cta erakunde
guzti horiek behar dutc Euskal
Herriko Unibertsitatearcn eta
euskal erakunde publikoen aldetik laguntza berezia hartu.
Areago. plangintza /abal baien
premia dago alor horretan ere.
benctan euskararen normalkuntza tekni-berezituari cgoki crantzungo bazaio gaurregun.
Koordinazioaren bila: UZEI
Hizkuntza normalduak jasan
dezake agian. koordinaziorik
eza. eta alor bakoit/eko espezialistak beren aldetik ibiltzea
beren hizkcra-hiztegiak lantzen.
zehazten eta finkatzen. Euskararcn egoerak. orr4dea. ez du
horrelakorik onartzen Euskal
tzaindiaren batasun-arauetan
oinarrituz. batasun-bidean jokatu beharra daukagu kultur
sail gu/tietan. euskararen normalkunt/a lorluko badugu.
Bide horretarik sortu /en.
orain dela bost urte pasatxo.
UZEI. UEUren inguruan eta
horren gain. alde batelik: eta.
bestetik. berezitate ezberdinetan

euskara lantzen ziharduten eta
diharduten lalde eta lagunen
arteko elkargun eta koordinazio-puntu bezala. UZEIk ez du
bestelako helbururik.
Ez dago inola ere. kulturarcn
alor espezifiko cta teknifikatuetan ari diren indarren gainetik.
ez eta horien ordcz ere. Guztientzako azpiegitura eta guztien eragile bezala sortu zela eta
izanez jarraitu behar duela esan
daiteke. Bcstelakorik balitz.
tekuz kanpo egongo litzateke
seguruenik.
Orain dela urtcbete eztabaida
luzea gertatu zcn UZEIren inguruan. Hori suspertu eta berotu zutenek bazuten nonbait
beldurra, Euskalt/aindi paralelo
bat muntatzen ari ote zcn hor.
Baina benetan. Unibersitatean
eta hortik kanpo alor bakoitzean lanean ari diren zientzilari eta teknikari euskaldun
gaztcen dinamikaren beldurra
nabari zcn. Eta horregatik e/tabaida guzti harek dinamika horrcn kontrako a/pilan eta azpijanaren airea hartu zuen.
Z o r i o n e z . k a n p a i n a hura
amaitu zen: cta dinamika horrek aurrera dirau. eta gero eta
finkatuagoa eta sakonagoa eta
indatrtsuagoa dcla dirudi. argitaratzen ari diren Hiztegi eta
bestelako liburuei eta hor lanean diharduten taldc ugariei
begirat/en baldin badiegu.
Zerbitzu publikoa
UZEI hor dago: bcre lan eta
bere historia. Alferrik asmatuko
beste antzekorik. Baina "edozein" UZEIk zenbait arriskuri
ihesegin bchar dio bere crakuntzan.
Argitalpen-enpresa pribatu bihurtzeko arriskua du. cta horrclako edozeinen dinamika ela legeetan crortzekoa: batez ere.
errcntagarriak i/ango diren lan
eta kontratuak bakarrik bilatuz.
enprcsari eusteko eta ha/teko
finant/apena bilatu bcharraren
beharra/. Agian bideragarria da
horrclako cnpresa gaurrcgun.
eskabidc pribatu nahrz publiko
zenbaiti erantzungo liekena. Telebistarako
bikozketa-enprcsa
pribatuak egiten duten bezala.
Baina horrcla UZElk ez luke
bcre jatorrizko helburua beteko: eta czingo luke cuskararen normalkuntza teknikoarcn

plangintza sistcmatiko cta
iraunkorrik landu eta bete.
Egia da. bestalde. UZEIk e/
daukala Erakunde linguistiko
ofiziala izaterik: e/ dauka Euskalt/aindiarcn lckua bct/.etik
eta ez bete beharrik. Gaincra bi
arrisku izango lituzke orduan:
bata. Institutu burokratiko bihurtzearena; bestea. euskararcn
normalkuntzaren
dinamikak
ctengabe dituen premiei erant/un ezina.
Bere jatorriari zintzo eutsiko
badio, eta bere jatorrizko helburuari eta dinamikari atxckiko
bazaio. Zerbitzu publikoa izan
beharra dauka UZEIk. Zera
esan nahi du horrek: Euskararen normalkuntza tekniko-berezituan. sail ezberdinctan cta
lcku diferentectan lancan diharduten lagun. taldc eta ckintzak
koordinatu behar dituela, batetik; eta bestetik, Erakundc Publikoen aldetik finantz lagunt/a
edo subentzio finko, iraunkor
eta egokia behar duela, normalkuntza
tekniko-bereziturako
ptangintza eta programa luzarokoak lantzeko eta aurrera eramatcko, gizarteak eta euskal
kulturak dituen premia bi/icnei
adi egon eta crantzunez.
Bi projckzio ditu. hain zuzen.
cuskararen normalkunt/a teknikoak: bata. irakaskuntzaren cta
jakintzen maila eta adar gu/tiei
begiratzen diena; bestea, cuskararen crabilera sozial. profesional ela instituzionalari bcgiratzen diona. Bi atderdiak aski
lotuta daude: eta bici erantzun
behar dic plangintza egokiak.
Euskararen
normalkunt/a
teknikoa Unibersitatearcn cgitckoa da funtsean; baina cz alderdi akademikoari erant/uteko
bakarrik. cta bai aldcrdi sozialari ere. Euskal gizarteak euskara normalt/eko daraman dinamikari eta prcmiei erabat
irekia eta alxekia egon behar
du horretarako Euskal Herriko
Unibertsitatea
Dena dela. UZEIk cdo cuskararen normalkuntza tcknikorako nolanahiko Zcrbit/u Publikok Univertsitatearekin
lotuta edo hor kokatuta cgon
bchar ducta ustc dugu.
EUSKAE KULTUR
BATZORDEA
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