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euskararen normalizazioa

euskararen batasunetik normaltasunera
Zertarako euskararen batasuna?
Hainbat urtetako eztabaida eta
burruken ondoren, galdera horrek
jendea berriro asaldatu-asmoa besterik ez dakarrela esango litzaleke.
Asaldatu, ez du asaldatu nahi;
baina galdera hor dago, zerbaiten
kezka adierazi nahian.
Halaxe da, hain zuzen ere. Urte
askotan ibiliak gara, euskara batua
gora, euskara batua behera. Eta
bide nahiko handia urratua dugu,
Euskaltzaindia gidari; luzea da
oraindik irekitzekoa. Eta berriro
ere Euskaltzaindiari eskatu beharko diogu bere gidaritza bete
dezan.
Hizkuntzaren batasuna -euskararena, guri dagokigunez— ez da
garai jakin eta mugatu batetan burutzen den ekinaldia. Hizkuntza ez
da zera estatikoa; hizkuntz elkartearen historiaren dinamika osoko
elementu dinamikoa baizik.
Bestalde
euskararen batasuna
-euskara b a t u a - ez da azken helburua; ez du bere baitako xederik.
Euskal Berriaren hizkuntza nazional bihurtzeko urrats behinena eta
oinarrizkoa besterik ez da batasuna. Hori da helburua: Euskara
benetan Euskal Herriaren hizkuntza nazionala izatea. Elkarte nazionalaren batasuna lortzekoa, zaintzekoa eta, mamitzekoa dugun
bezala, euskararen batasuna ere
etengabe lantzekoa gidatzekoa eta
sakontzekoa dugu.
Euskararen normaltasuna da batasunaren ondorioa eta jarraipena.
Horregatik, azken aldian, normalkuntza hitza nagusitu zaio euskararen batasunari gure hizkuntza nazionalaren
aurrerabidea
adierazteko.
Hizkuntza nazionala egin
Arazo osoaren funtsa hizkuntza
nazionalean datza... Edo euskararen "projektu nazionalean". Josu
Landaren hitzekin esanda. Hortik
abiatu zen. 1964ean, euskara batuaren aldeko mugimendua; gero
Ermuan sendotu; l968ko urte hartan Arantzazun gidatu eta bedeinkatu; eta hamar urteteren buruan.
Bergaran berretsi eta finkatu.
Euskara batuak eta normalduak
esangura "politikoa" du, zergatik
uka? Euskararen politika nazionala, hain zuzen ere. Euskal Herriaren batasun nazionala aitortzen
eta bultzatzen duten indar politikoek, sozialek eta kulturalek onartzen eta bereganatzen dute benetan
euskara batuaren dinamika.
Gaurregun batasun-bidea zalantzan jartzea. Euskal Herriaren batasun-bide nazionala bera dudatan
jartzea da. Eta hogei urtez atzera
jotzea. Euskal Herriaren batasun
ekonomikoa, administratiboa, poli-

tikoa eta kulturazkoa lantzen den
arabera landuaz joango da hizkuntzazko batasuna ere. Eta zalantzarik ez dago, Euskal Herriaren nortasun eta batasun hizkuntzazkoak
euskara batuaren gain finkatu direna. Frantsesa eta gaztelania Euskal Herriaren banatzaileak eta zatikatzaileak ditugu.
Eta euskalkiak?
Euskara eta

euskalkiak

Hemen ez dago zertan sarturik
euskara batuaren eta euskalkien arteko harremanen arazoan. Oso
konplexua da iruditzen zaigunez.
Geure aldetik ez daukagu eragozpenik -guztiz alderantziz- dialektoen bizi beharra eta zaindu beharra aitortzeko, herriaren hizkuntza
bizia —maila guztietakoa- erakusten duten neurrian, eta ez dialektoa
adiera akademiko hutsean harturik.
Euskara (batuak) eta euskalkiak
elkar mugatu eta indarberritu
behar dute, etengabeko dinamikan.
Ez dago esaterik, beraz, euskara
(batua), bulegoko sorkari artifiziala
eta estatikoa denik, batetik, eta
euskalkiak, hizkuntza jatorra eta
bizia, bestetik.
Hizkuntzaren alde bakoitzak
bere dinamika du, eta bi dinamiken arteko elkarren eragina etengabe zaindu eta landu behar da.
Bide horretatik doala uste dugu
Euskaltzaindiaren pentsakera ere,
azken aldian eman dituen deklarazioei begiratzen badiegu behintzat.
Baina deklarazio horiek obretara
eraman beharra dauka Euskaltzaindiak; eta era berean. Euskaltzaindiari jarraitzen dioten guztiek
hizkuntzazko jokabide konkretutan
agertu behar dute euskara (batuaren) eta euskalkien arteko oreka
teorikoa.
Baina besterik esan nahi genuke
hemen. Ordua da "euskara batua"
"beste euskarak" eskema alde batera uzteko, eta "euskara euskalkiak" eskema erabiltzen hasteko.
Euskara, hizkuntza nazionala, soilsoilik, dago, alde batetik, eta bizkaiera, gipuzkera, lapurtera, zuberoera, nafarrera eta beste "-era"
guztiak dialekto euskalki bezala,
bestetik. Euskara, hizkuntza nazionala, batua dagoen neurrian, bat
besterik ez dago: asmoz eta helburuz, nahiz eta oraindik burutu gabe
egon batasunaren eskema osoa, eta
euskalki bakoitzak esatekorik eta
ematekorik aski eduki. Beste guztiak euskalkiak dira, euskararen oinarrizko dialektoak, inori ez zaio
bururatzen gaurregun "italiera batuaz" mintzatzea, edota Napoliko
italieraz, Trastevere-ko italieraz.
Piamonte-ko italieraz. Italiera da
hizkuntza nazionalaren izena, eta
beste guztiak italieraren dialektoak

dira. Kontutan edukiz noski. Italian ez italiera eta ez horren dialektoak diren beste hainbat hizkuntza
bizi dela.
Euskara batua eta

normaldua

Nola lotzen dira euskararen batasuna eta euskararen normaltasuna? Hau bestea baino zabalagoa
da, askozaz zabalagoa. Euskararen
normalkuntzak alde askotatik gainezkatzen du Euskaltzaindiaren
egitekoa.
Euskararen normalkuntz prozesu
osoaren oinarrian, berriz. normalkuntza linguistikoa bera dago. Izan
erere, hizkuntza nazional normalduak zera eskatzen du aurrenik:
Morfologi, sintaxi, ortografi eta fonetika-finkotasun egokia. bateak;
eta lexiko asko bateratua, zehaztua,
teknifikatua eta landua, bestetik.
Aurrena ikertzea eta erabakitzea
Euskaltzaindiari dagokio zuzen-zuzenean eta oso-osorik. Euskararen
funtsezko batasuna —eta normaltasuna— jokatzen. da horixe, hain
zuzen. Bidea irekirik dugu horretan; baina oraindik asko dago aztertseko eta erabakitzeko. Ba du
hor lanik galanki Euskaltzaindiak.
Bigarrena —lexikoarena— euskararen "kulturazko normalkuntzari''
oso loturik dago. Horregatik, kultur, zientzi eta teknika alor bakoitzeko adituek joan behar dute landuz, beren mailako eta alorreko
hizkera eta lexikoa Zalantzarik ez,
hizkuntzalariek ere zeresan handia
dutela lan horretan; eta bereziki
Euskaltzaindiak berak du hor ere
oinarrizko gidaritza, batez ere
lexiko arrunta finkatuz eta lexiko
berezituetarako funtsezko arauak
emanez. Euskal gizarteak eskubidea du gaurregun. Euskaltzaindiari
bere egiteko horiek bete ditzan eskatzeke. normalkuntza linguistikoan diharduten lagun, talde eta
erakundeekin batera.
Euskaltzaindiaren
eginkizuna
Euskararen normalkuntza linguistikoak premia larriak ditu gaurregun, kontuan edukiz bereziki
horixe dela oinarria, euskara benetan Unibertsitatean. Administrazioan eta kultur eta lan alor bakoitzean normaltzeko.
Horregatik
Euskaltzaindiaren
eginkizuna ez da beste edozein hizkuntz Akademiaren antzekoa. Euskarak edozein kultur eta gizarte
maila eta sektoretara sartzeko dituen gaitasun premiei erantzunteko
gauza izan behar du Euskaltzaindiak, berari dagokion neurrian behintzat. Areago, normalkuntza sozialaren eragile izan beharko luke
Euskaltzaindiak, normalkuntza linguistikoa bultzatuz.
Bi gauza eskatu behar zaizkio

gaurregun Euskaltzaindiari bereziki: I) Euskararen batasuna eta
normalkuntza linguistikoa gogoz
eta ausardiaz bere eskuetan hartzea. eta eman behar dituen oinarrizko arauak emanez joatea; 2}
Bere lana eta gidaritza jokabide
irekiaz eramatea. batasun esa normalkuntza horien bidetik lanean
diharduten lagun, talde eta erakundeei buruz zabaltasunez jokatuz ela
behar diren lankidetza guztiak bereganatuz.
Motelduta, agian burokraziak
jota, beste hizkuntza normalduetako Akademien antzeko bihurtuta
ikusten dugu gaurregun Euskaltzaindia. Hizkuntza zabaltzen eta
lantzen diharduten indar bizien
eragile izan beharko luke, ordea:
eta horiei erantzun.
Okerrago oraindik, indar politiko
batzuek, bere hizkuntz politika bideratu ezinean. Euskaltzaindiari
bota dioten
sareetan
erortzeko
arriskua dauka horrek; dagoeneko
eroria ez baldin badago. Eta ezer
izatekotan, alderdien politiketatik
librea izan behar du Euskaltzaindiak, benetako politika nazionalari.
hizkuntza nazionalarenari, eusteko.
Instituzio publikoa —nolabait
ofiziala— izan behar du Euskaltzaindiak: baina bere lanean erabat
autonomoa, Hizkuntzaren alorrean
berari bakarrik dagokio arauak
ematea. Eta normalkuntzako lanean dabiltzan talde eta erakunde
guztiei dagokio haren arauei jarraitzea.
Erakunde ofizialek. berriz, Euskaltzaindia onartu eta horren
arauak betearazteko daude, beraien menpe dauden erakunde eta
mailatan: horrela bakarrik egin
ahal izango bait da hizkuntza nazionala.
Baina normalkuntza linguistikoa,
gure hizkuntza nazionalaren normalkuntza osoaren oinarria besterik ez da. Oso erlatiboa da euskararen normaltasuna, batasuna bera
erlatiboa den bezala. " N o r m a " edo
araua non jartzen den ikusi behar.
Euskararen normalkuntzaren dimentsio guztiak zehazteko puntu
honetatik abiatu behar dugula iruditzen zaigu: Euskara da Euskal
Herriaren hizkuntza nazionala:
euskararik gabe ez dago Euskal
Herririk, Abiaburu horren arabera,
hauxe da normalkuntza globalarentzako arau nagusia: Gaurko
euskaldunon eta gaurko euskal kulturaren, gaurko euskal gizartearen
eta gaurko Euskal Herriaren hizkuntza izan behar du euskarak.
Horren arabera neurtuko dugu euskararen normaltasuna...
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