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Euskararen Historiari buruzko 
istorio labur bat

Basque Writing 7

 

     Urteotan mundu zabaleko lagun asko egin ditugu. Kortesi-
azko formulak erabiltzen ditugu denok, badakizue: “Zein izen duzu? 
Nongoa zara?” Bigarren horren erantzuna hitz bakarra da gehiene-
tan, kenyatarra, alemana edo kanadarra bazara. Estaturik ez dugun 
he-rriok, azalpenen bat gehiago behar dugu. Eta historia luze eta 
misteriotan bildutako naziootako herritarrak, azalpen luzeetara 
ohituta gaude. Asmatzen ikasi dugu zein den kortesiazko galdera, 
eta zein itaunetan dagoen zinezko jakinmina, “a, euskalduna, herri 
zaharra, hizkuntza berezia…” Lutxo Egia PENkideak lan mardula 
dakar besapean gure hizkuntzaren historiari buruz. Eta Basque 
Writing-en ale honetan horren sintesia jasotzeko aukera bikaina 
eskaini digu.

  “Inork ez zidan esan, euskaldun izatea zein nekeza den” dio 
gure musikari bikainenetakoak, “Zaindu maite duzun hori” kantan. 
PENen sorrera legez, kanta hori ere gure hizkuntzan egindako 
egunkari bakarraren itxierak ekarri zuen. Nekeza da batzuetan, 
bai, bakardade puntu bat ere ematen digu, 
mapetan euskarak kolore berezia 
hartzean eta “Basque – Isolated” ira-
kurtzen dugunean. Talde hispanikoan 
(frankofonian baino gehia-go) kokatu 
gaituztenean, gogora ekarri  diegu eta 
errusiera edo pertsiera, euskara baino 
hurbilago daudela espainieratik. 
“Kaskagorrak horretan”, ziostan Kau-
kasoko hizkuntzalari batek, “hungari-

arrak beti ari dira ahaide bila, eta  zuek aurkakoa, 
loturaren bat iradokitzen duen oro mesfidantzaz hartzen duzue, isolamenduaz harro”. 

Baina hizkuntza da isolatua; euskaldunok bizitza osoa daramagu auzoekin harrema-
netan, Itsaso urrunetara zihoazen arrantzale haiengandik hasita. Misterioa ez da nondik ga-
tozen, zelan iritsi garen baizik, gureari eusten eta besteetatik hartzen. Urtzi Urrutikoetxea

Euskal PEN Klubaren lehendakaria
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Zerk ematen dio garrantzia 

hizkuntza bati? Hiztunen kopuruak? 
Gizartean duen tokiak? Herri batera baino 
gehiagotara zabaldua izateak? Ala, mentu-
raz, antzinatasunak?

Euskaldunontzat  hizkuntzaren 
antzinatasunak beti izan du berebiziko ga-
rrantzia. Bizirik dirauten hizkuntzen artean, 
gure hizkuntza munduko zaharrenetariko 
bat da. Baliteke Europako zaharrena izatea. 
Eta baliteke diogu, inork ez baitaki zehatz 
hizkuntza noizkoa den. Neolitoko hiz-
kuntza dela baieztatzeko arazorik ez dute 
hizkuntzalariek. Baina hortik aurrera? 

Beharbada, euskaldunok garrantzi 
handiegia eman izan diogu  hizkuntzaren 
antzinatasunari. Ingelesa batere hizkuntza 
zaharra izan ez arren, zabalduena eta pres-
tigiotsuena da egun. Hala ere, ez dirudi 
ingelesak lar arduratzen direnik beren hiz-
kuntzaren antzinatasunaz. Beharbada geure 

buruari galdetu beharko genioke zertarako 
balio duen antzinate handiko izateak hiz-
kuntza egoera minorizatu eta zail batean 
dagoenean.

Orain arte, bada, huraxe izan da 
gure hizkuntzaren misterioa: ez dakigu  ez 
noiz sortua ez non sortua izan zen. Gainera, 
euskarari ez zaio seniderik ezagutzen mun-
duko hizkuntza-familien artean. Bakarturik 
ageri zaigu hizkuntzen zuhaitz genealo-
gikoan. Misterio handiagorik!

Baina hizkuntzalaritzaren begie-
tan isolaturik eta bakarturik ageri arren, 
euskara betidanik bizi izan da beste hiz-
kuntza eta beste kultura batzuekin. Eta 

hizkuntza eta kultura ho-
riek, menderik mende, 
modu askotan eragin diote 
gure hizkuntzari. Zeltak, 
errromatarrak, frankoak, 
frantsesak, espainolak... 
euskal hiztunen komuni-
tatea herri askoren ondoan 
bizi izan da, menperaturik 
sarri. Beraz, faltsua da 
euskara gaurdaino ailegatu 
denik hiztun komunitatea 
hein batean bakarturik 
bizi izan delako. 
Koldo Mitxelena hizkun-

tzalaria zenak ikustarazi 
zigun euskararen benetako misterioa ez 
zela jatorria, baizik eta iraupena. Alegia, 
nola atxiki dion hiztun-komunitateak 
mendez mende hizkuntzari, nola ez 
duen galdu beste hizkuntza indartsuago 
batzuen eragina pairatu ostean. Hau  da, 
hizkuntza baten historia bere hiztunena 
dela. 

Euskara gaur egun oso ego-
era konplikatuan dago. Azken hamar-
madetan ezagutzak gora egin arren, 
erabileran ez dugu  aurrerapausorik egin. 
Eta hain zuzen ere hizkuntza mendez 
mende gorde duen hiztunen komuni-

tateak 
klabe batzuk erakusten dizkigu jakiteko 
aurrerantzean ere nola jokatu.

Euskararen jatorria

Euskal Herria, lege eta muga 
admininistratiboen gainetik, euskararen 
lurraldea da. Euskara, bada, Frantziako 
hiru herrialdetan (Lapurdi, Behe Nafa-
rroa eta Zuberoa, alegia Ipar Euskal 
Herria)  eta Espainiako lau herrialdetan 

(Bizkaia, Gipuzkoa, Araba eta Nafarroa Ga-
raia, hau da, Hego Euskal Herria) hitz egiten 
da.

Baina, jakina, ez da beti horrela 
izan. Sailkapen administratibo hau aski mo-
dernoa da. Edozein hizkuntzarekin gertatzen 
den bezala, euskararen lurraldea ez da beti 
b e r d i n a i z a n .

Esan dugunez, euskararen jatorriaz 
baieztapen bi egin ditzakegu: 

Gaur-gaurkoz inork ez daki ezer 
euskararen jatorriaz, ez hizkuntza noiz sortu 
zen ez eta non ere. Jose Miguel Barandiaran 
arkeologoak eta beste hizkuntzalari batzuek 
adierazi dutenez, litekeena da Euskal Herrian 
bertan sortu izana, alegia, kanpotik ez etorri 
izana. 

Horrek hurrengo baieztapenera 
garamatza. Historian zehar hizkuntza batekin 
baino gehiagorekin lotu  izan da euskara: iberi-
era, Kaukasoko hizkuntzak, hizkuntza hami-
toak, hizkuntza finougriak... Hala ere, eus-
karari ez zaio seniderik aurkitu beste 
hizkuntza-familien artean.

Bakardade horrek, noski, ez digu pentsarazi 
behar euskara bakarturik izan denik menderen 
mendetan. Euskal hiztunen komunitatea (eta 
beraz euskara), beste edozein hiztun-
komunitate eta hizkuntza bezalaxe, harrema-
netan izan da hamaika hizkuntzarekin. Eta, 
hain zuzen, hortxe hasten da bere historia.

            Aitzin-solasa

❛Before God was God and boulders were boulders, Basques were already Basques❜

Benetako misterioa 
ez da jatorria, 

baizik eta iraupena

Hizkuntza baten 
historia 

bere hiztunena da
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Euskararen lehen testi-
gantzak (lekukotza idatziak) Erromako 
Inperioaren garaikoak dira. Hilarrietan 
eta aldareetan ageri dira ugari, eta ez 
guztiak egungo Euskal Herrian. Izan 

ere, euskararen lurraldea zabalagoa zen 
orduan gaur baino.

Erromatarrak K. a. II. 
mendean heldu ziren gurera. Aurki-
tutako testigantza idatzi horiexek 
adierazten dute, beraz, haiek iritsi 
baino lehenago mintzo zela  euskaraz 
hemen. Baina noiztik? Horri oraindik 
ezin dakioke erantzun zehatzik eman.

Errokamo Inperioa V. 
mendeko hasieran jausi zen. Kasik 
zazpi mendez, erromatarrek zeharo 
menperatu zuten gure lurraldea. Eta, 
noski, latina ekarri eta ezarri zuten. 
Baina, erromatarrak izan ziren beste 
lurraldeetan ez bezala, euskara ez zen 
desagertu. Alboko hizkuntza guztiak 
(galiera, Iberiar Penintsulako hizkuntza 
zeltak, iberiera eta, beherago, tartesiera) 
desagertu ziren. Euskal hiztunen 
komunitateak, aldiz, hizkuntza atxiki 
zuen. Horra hor galdera polita: zergatik 
latinak iretsi zituen euskara ez beste 
hizkuntza guztiak?

Hamaika hizkuntzaren artean

Erromako Inperioan zehar 
euskarak atzera egin zuen hainbat toki-
tan, hala nola Akitaniako lur zabaletan 
(Frantzia) eta Nafarroa Garaiko hegoal-
dean. Baina, bestalde, Inperioa jausi 
ondorengo mendeetan hainbat lurralde 
(Errioxan eta Burgosen, kasu, bi-biak 
Espainian) birpopulatu ziren, eta hare-
kin batera euskara zabaldu egin zen, 
harik eta haietan ere geroagoko hiz-

kuntza 
erromantzeak guztiz ordeztu arte.

Erdi Aroan jende arruntaren 
latina garatzen eta mudatzen joan zen 
lekuan leku. Mende luzeetako bilakaera 
geldoa izan zen. X. menderako, aldaketa 
horien ondorioz, hizkuntza erro-
manikoak garbi bereiz zitezkeen Euro-
pako leku askotan.

Euskararen inguruan lau erromantze 
eratu ziren: okzitanie-raren aldaera 
den gaskoia ipar aldean; aragoiera eta 
erromaniko nafarra ekialdean; eta 
gaztelera hegoaldean.

Baina Erdi Aroan beste 
hizkuntza batzuk ere (alegia, beste 
hiztun komunitate batzuk) bazeuden 
euskararen ondoan, hura hizkuntza 
nagusia bazen ere. Esate baterako, 
haietaz gain, hebraiera, latina, arabiera 
eta okzitaniera ere entzun zitekeen. 
Beraz, kultura-aberastasun handia, 
areagoturik Done Jakue bideak erro-
mesak ekarri zituenetik XII. mendetik 
aurrera.

 Pixkanaka hizkuntza erro-
manikoak izkribuetan ere hasi zitzaiz-
kion latinari tokia  hartzen. Euskarare-
nak, aldiz, hutsaren hurrengoa izaten 
jarraitzen zuen. Dena den, euskara 
ezin ezkutatu da eta nonahi ageri da 
idazkietan. Eta horrek garbiki erakus-
ten du herria idazten ez zen hizkun-
tzan mintzatzen zela.

 Hitz idatzi-
aren zabaltzeak eragin 
zuzena izan zuen hiz-
tunengan. Orduraino, 
herritarrak euskaldun 
huts izatea ez zen ino-
lako traba izan. Une 
horretatik aurrera, ordea, 
itzulpenaren morroi 
bilakatu ziren, hala ad-
ministrazio zibilaren, nola 
Elizaren aferetan. Egoera 
honek, noski, erdara balo-
ratu eta haren ezagutza 

bultzatzen zuen, euskara eginkizun 
mugatuetara zokoratzen zuelarik.

 Denbora honetan hasi zen 
oraindik XXI. mendean indarrean 
dagoen prozesua. Hiztunen komuni-
tatean gertatu  zen barne desorekaren 
hastapenak dira.

Lehen testigantzak

Erromatarrak K. a. II. mendean heldu ziren 
euskal lurraldera

Euskal Herria 
euskararen lurraldea da
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XVI. mendean, Errenazimendua izeneko aldi kultura-
laren eraginpean, frantsesaren eta, batez ere, gazteleraren aldeko 
mugimendua hasi zen. Espainian, bereziki Gaztelak Nafarroa ar-
maz konkistatu  ondoren, gaztelera indartu egin zen administra-
zioan.

Sasoi berean, hala ere, euskarak mugak hautsi zituen. 
Alde batetik, ordura arte tokirik ez zuen eremu idatzian azaldu zen. 
1545ean, Bernat Etxepare erretore garaztarrak (Ipar Euskal Herria) 
euskarazko lehen liburua plazaratu zuen: Linguae Vasconum Primitiae, 
alegia, euskaldunen mintzairaren hastapenak. Erdaraz idazteak sor 
zitzakeen kalteak sumaturik, Etxepare lehena izan zen hizkuntzaren 
normalizazioa aldarrikatzen: «Euskara, jalgi hadi plazara!». 

Errenazimentuan, bestalde, Erreforma protestantea 
sortu  zen Erromako Elizaren aurka. Protestantismoa laguntza 
itzela izan zen Europan zenbait herri hizkuntzarentzat. Giro hone-
tan, Ipar Euskal Herrian, Joannes Leizarragak, apaiz-talde baten 
buru zelarik, Biblia itzuli zuen euskarara. Testua, Ipar Euskal He-
rriko euskara bateratu bat egiteko lehenengo saioa izan zen.

Leizarragaren Biblia laster izan zen baztertua, katolizis-
moa nagusitu zelako. Ondorioz, eredu bateratu bat sortzeko eta 
herritarrak alfabetatzeko asmo hark ez zuen eraginik izan. 

Bestetik, euskara lurralde berrietara zabaldu zen. Arrant-
zale euskaldunak Erdi Aroko 
bukaeratik zebiltzan Ternua 
eta Labrador aldean. Baina 
bereziki XVI eta XVII. men-
deetan estutu  zituzten har-
remanak hango herriekin, 
batez ere Innu eta Mikmak-
ekin.

Hartueman horien fruitua Kanada eta Islandia aldean 
sortutako pigdin-ak ditugu, alegia, hizkuntza diferenteak dituzten 
giza-talde bi elkartzean garaturiko lengoaiak. Islandian, gainera, 
islandiera-euskara hiztegitxo batzuk sortu zituzten XVI. mendean. 
Lau ailegatu dira gure eskuetara.

XVII. mendean, protestantismoaren kontrako giroan, 
Eliza katolikoa dotrinaren ezagutza eskatzen hasi zen. Horretarako, 
Ipar Euskal Herrian bereiziki, herri hizkuntzak erabiltzeko delibe-
roa hartu eta dotrina herritarrek ulertzeko eran eman zedin agindu 
zuen.

Egoera honek, besteak beste, bertako garapen literarioa 
ahalbidetu zuen, euskara idatzi landu eta jasoa, euskara literario 
klasikoa deitu dena sortuz. Donibane Lohizune eta Sara inguruan 
(Lapurdi, Ipar Euskal Herria) bildutako idazle multzo bat izan zen 
loraldi literarioaren erdigunea. Mugimendu hari Sarako Eskola 
deitzen zaio. 

Beste alde batetik, XVII. eta XVIII. mendeetan Elizak 
bultzatuta, Ipar Euskal Herriko zenbait herritan Ororen Eskolak 

sortu ziren, alegia, herri-
eskola txipiak. Eskola haien 
helburu nagusia doktrina 
irakastea zen, baina alfabe-
tatze bat ere ematen zen 
euskaraz. 

Euskara hutsezko eskolatze 
honek traba aurkitu zuen 

XVIII. mendeko amaieran: Frantziako Iraultzak hizkuntza eta iden-
titate bakarraren (frantsesaren) aldeko politika sendoari ezartzeari 
ekin zion. 

Ordurako, Hego Euskal Herrian Espainiako gobernuak 
emanak zituen eskoletan, administrazioan edo argitalpenetan gaz-
telera bakarrik erabiltzeko xedapenak.

Hizkuntz idatzia estreinakoz 

Islandiera-Euskara hiztegitxo batzuk sortu zituzten XVI. mendean

Frantziako Iraultzak identitate bakarraren (frantsesaren) aldeko politika sendotu zuen
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 Aro Modernoan frantsesak eta, 
batez ere, gaztelerak toki handia jan zioten 
euskarari. XIX. mendearen hasieran, berriz, 
euskararen atzerakada hasi zen dexente 
handiagoa izaten, batez ere Nafarroa Ga-
raian eta Araban (Hego Euskal Herria).

Mende horretan, bestalde, tokian 
tokiko herri-kulturak eta hizkuntzak balo-
ratzen hasi ziren. Hainbat ikertzaile atzerri-
tarrek (Wilhelm von Humboldt, Louis Lu-
cien Bonaparte...) eta bertokok (Agosti 
Xaho...)  izena eta lekua aitortu zizkioten 
euskarari hala Europan nola Euskal Herrian.

Herri kulturaren inguruko jakin-
minak euskaltzaletasuna piztu zuen zenbait 
jenderengan. Horretan zerikusi handia ere 
izan zuten, besteak beste, foru  edo lege 
propioen galerak, Espainiako eta Frantziako 
politika zentralistek, euskararen desorekaren 
larriagotzeak edo, industrializazioaren ondo-
rioz, hirietan sortutako populazio-aldaketek. 

Oso urte gutxian euskaltzaletasun 
hark lehen emaitza ikusgarriak ekarri zituen: 
euskara hutsezko lehen aldizkari eta egun-
kariak; euskararen eta kulturaren aldeko le-
hen elkarteak; euskara estandarra sortzeko 
lehen saioak...

XX. mendean sarturik, haize 
berriak berehala apaldu ziren Ipar Euskal 

Herrian. 
I. Mundu Gerra baliagarria izan zen 
frantses zentralismoa areago indartzeko. 
Hego Euskal Herrian, berriz, Espainiako 
Gerra Zibil arte eutsi zioten. Euskarak eta 
kulturak “Pizkunde” bat ezagutu zuen 
mende hartako 20 eta 30eko hamarkade-
tan. Gerrak eta Frankoren diktaduraren 
etorrerak, aldiz, zeharo zapuztu zuen. 
Gerra amaitu gabe zegoelarik iritsi ziren 
euskararen erabileraren kontrako lehen 
xedapen eta legeak. Euskara jazarria 
izango zen Espainian hurrengo hamar-
kadetan.

Poliki baina, 60 eta 70eko 
hamarkadetan, diktaduraren 
itzalpean eta hari ihesi, eus-
kararen eta kulturaren aldeko 
mugimenduak hasi ziren, 
gehienetan klandestinitatean. 
Diktadurako lehen ikastolak 
(euskara hutsezko eskolak), 
argitalpenak eta komunikabi-
deak agertu ziren. Eta euskara 
batzeko oinarriak ere jarri 
ziren. 

Hego Euskal Herrian, 
aspaldi galdutako lurraldeetara 
hedatzen hasi zen euskara, 
batez ere hegoaldean. Era 
berean, hizkuntza presentzia 
handiagoa hartzen eta funtzio 

berriak (lana, unibertsitatea...) irabaz-
ten ere hasi zen. Ipar Euskal Herrian, 
bien bitartean, hizkuntzak hiztunak 
galtzen jarraitzen zuen.

Azken hamarkadetan eus-
karak milaka hiztun berri irabazi ditu. 
Ezagutzak gora egin du leku  gehiene-
tan. Egun erabilera du erronka handia. 
Hiztun komunitateak iraungo badu, 
euskaldunek bere egin beharko dute 
hizkuntza nagusi moduan, alegia, 
egunero erabili bizitzaren edozein 

espar-
rutan, betidanik egin duten bezalaxe 
bestalde. 

Hizkuntz komunitateak iraungo badu
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Euskara Jendea liburuan gure historiari begiratzen diozu, Histo-
riaurretik gaur egun arte.
 
Gure historiari so egiten zaio, baina hizkuntzaren eta kulturaren 
ikuspegitik, alegia, historian gertatutakoek zer ondorio izan duten 
hizkuntza beran, bere baitan, hizkuntz komunitatean, bere garape-
nean, eta kulturan.

Zer dela-eta izenburu hori? 
 
Anitzetan gertatu izan da gure herrian tratatu  izana hizkuntza gu-
gandik kanpo zerbait balitz bezala, alegia, “euskarari halako eraso 

bat egin diote”... Baina 
hizkuntzak ez du 
sufritzen, geuk, hiz-
tunok, sufritzen dugu 
egoera. Hizkuntza 
gugandik at bi liburu 
dira: gramatika eta 
hiztegia. Hori filolo-
goentzako langaia da. 
Baina hizkuntza bizia 
geu gara, euskara ez 
da gugandik aparte 
dagoen zerbait. Hori 
nah i nuen naba r-
mendu liburuan, hau 
da, jendea garela eus-
kara, hiztunok garela 
hizkuntza.

Sarri esan izan da euskararen misterioa bere jatorri ezezaguna 
dela.
 Beti ibiltzen gara euskararen jatorriarekin bueltan. Horrek, 
baina, ez du niretzat interes berezirik. Egunen batean argituko ba-

l i t z , o s o 
inportantea litzateke, jakina. Baina gaur-gaurkoz benetako misterio 
historikoa da nola iraun dugun, nola iraun duen euskaldunen 
komunitateak. Nola iraun zuen Historiaurrean. Nola iraun zuen 
Erromako inperioan, non albo hizkuntza guztiak desagertu  ziren. 
Nola iraun duen, finean, mendez mende orain arte. Hori da “miste-
rio” bakarra. 

Askotan euskaldunok zabaldu 
izan dugu hori gertatu dela 
Euskal Herria luzaro mantendu 
delako herri isolatu moduan.
 

Hori pitokeria galanta da, noski. Gure hizkuntza komuni-
tatearen iraupena harrigarria da historikoki. Pentsatzea hori kasuali-
tatea izan dela, mendien artean ahaztutako herri bakartua izatearen 
ondorio dela, inozokeria galanta da, historian eta geografian, 

"Xamar"ekin hizketan 

Juan Carlos Etxegoien izenez bataiatu 
arren, Xamar ezizenez ezagunagoa da irakasle nafar 
hau. Garraldako Xamarrena etxekoa izatetik datorkio 
izena, ohitura zaharra segituz. Gure kulturaren dibul-
gaziorako zenbait liburu idatziak ditu: Orhipean, Gure 
Herria ezagutzen (1992), Orekan. Herri eta Hizkuntzen 
ekologiaz (2001) eta Euskara Jendea. Gure hizkuntzaren 
historia, gure historiaren hizkuntza (2006). Hizpide ditu 
beti euskara eta kultura, baina ez betiko gauzak 
esateko. Gai hori hartuta, gauzak diren moduan 
esaten hasteko garaia dela dio, haren ustez panorama 
ez baita batere ona Euskal Herrian. Argi eta garbi dio 
euskararen arazoa ez dela eskolaren edo hezkuntzaren 
arazoa, gizarte arazoa baizik, politika arazoa.

"Ez dago kultura 
bakaturik munduan"
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besteak beste, ezer ez dakiguna erakusteaz gain. Beste hizkuntze-
kin eta kulturekin elkarrekintzan aritu behar dela esaten da gaur 
egun. Baina hori beti egin izan da. Ez dago kultura bakarturik 
munduan. Bizirik iraun duen kultura batek egin izan duena 

hauxe izan da: ingurukoekin 
harremanetan egon eta hartu, 
moldatu, utzi… denetarik. 
Bizirik baldin badago, be-
deren. Guregatik ere esaten 
da puru iraun dugula. Hala 
balitz, mendiko kobazuloetan 
jarraituko genuke ehizan eta 
margotzen, eta ez da hala. 
Hori ez da posible izan, Eu-
ropako pasabide garrantzi-

tsuenetakoan gaudelako, Pirinioak igarotzeko pasabide natu-
ralean. Beraz, ideia hori, herri isolatuarena, konkistatu gabeak 
garela dioen ideia hori, faltsua da. Euskaldunok menderik mende 
hamaika herrirekin bizi izan gara, eta jakin dugu beti egoera be-
rrietara moldatzen, elkar hartzen.

Euskal Herria euskararen herria da.
 
 Kultura gutxik defini-
tzen du bere burua mintzoa 
oinarri hartuta. Herria eus-
kararen herria bada eta, lo-
gikoki, herrikidea euskara 
duena bada, garbi dago zer-
nolako hizkuntza kontzientzia 
egon den hemen, zernahi zela 
egoera historiko eta politikoa. 
Gaur egun, aldiz, lehen ez 

bezala, elebitasuna orokorra da, eta espainola edo frantsesa dira, 
funtsean, ofizialak diren bakarrak, eta horrek bere ondorioak 
ditu. Horrela, dikotomia batean bizi gara, izan nahi dugunaren 
(euskara hiztun arruntak lurralde normal batean) eta garenaren 
artean (elebidun ez sobera orekatuak, erdaren itsasoaren bar-
nean). Adibide gisa, euskal kulturaren alde (hizkuntza komuni-
tatearen hil ala biziko afera) maiz egiten dira manifestazio arra-
kastatsuak. Baina zenbatek kontsumitzen du kultura hori? Ko-
herentzia gehiago behar dugu egunerokoan.

Zer-nolako osasuna du euskarak gaur-gaurkoz?

 Eri den komunitate batena. Alde batetik, sintoma onak 
ditu eta, bestetik, oso txarrak. Euskal komunitateak azken berro-
geita hamar urte hauetan egindako lana gaitza izan da: hizkuntza 
batu du, irakaskuntza eta alfabetatzea antolatu  eta zabaldu dira, 
oinarrizko ikasketak eta goi ikasketak, komunikabideak sortu dira 
(irratia, telebistak, Berria 
egunkaria, aldizkariak…), 
tradizioa egokitu du (kantak, 
bertsolaritza gaurkotu dira, 
musika alor berriak jorratu 
dira…). Txarrak, hauek: 
elebidunek –alegia, eus-

kaldunek– gutxiengoa izaten jarraitzen dute beren lurraldean, 
hizkuntza –euskara denean– aukera pertsonalen artean sarturik 

dago, eta erdara, berriz, eza-
gutu eta erabili beharra 
dago; euskarak ez du zi-
nezko ofizialtasunik bere 
lurraldean inon… Horrek 
guztiak ahuldu egiten du 
komunitatea, eta, jakina, 
motibazioa galdu da.

Kulturak motibatzen ote 
du euskara ikastera?

 Duela bi urte 
Argentinan izan nintzen, 
eta euskara irakasten zuten 
emakume batzuek zera 
esan zidaten: “Guk taldean 
erabaki genuen euskara 
ikastea Orhipean espaino-
lez irakurri ondoren”. 

Nola? “Bai, liburua irakurri 
eta ``honek merezi du´´ erabaki genuen”. Ikasi egin dute, eta 
euskara irakasten ari dira egun. Lan horri egiten ahal zaion laudo-
riorik handiena da, eta, bidenabar, kultura jakiteak hizkuntza 
ikastera motibatu egiten duela erakusten du. Euskal Herrian ez 
zait gertatu horrelakorik.

  

Lutxo Egia idazlea

"Europako pasabide gar-
rantzitsuenetakoan 
gaude. Beraz, faltsua da 
konkistatu gabeak garela 
dioen ideia hori"

"Euskarak, gaur-gaurkoz, 
sintoma onak ditu eta, 
bestetik, oso txarrak"

"Euskal kulturaren alde 
manifestazio arrakasta-
tsuak egiten dira. Baina 
zenbatek  kontsumitzen 
du kultura hori?"
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BASQUE PEN
Aoiz Plaza, 1.

48015 Bilbao. Bizkaia
Basque Country

Ibaizabal-Mendebalde eta Zenbat Gara elkarteak 
ekoizten ari dira Euskara Jendea: gure hizkuntzaren historia, gure 
historiaren hizkuntza dokumental sorta.

Euskara Jendea 
egitasmoak Xamarrek 2006an Pamiela argitaletxean argitara-
tutako izenburu bereko liburua du abiapuntu eta ikusentzunezko 
esparruan zegoen hutsunea betetzera dator, lengoaia honek duen 
zabalpenerako dohaina baliatuz.

Iraupen ertaineko sei atalek osatzen duten dibulga-
ziozko lan honekin publiko zabal bati aurkeztu  nahi zaio eus-
kararen eta bere herriaren historia. Alegia, Euskara Jendea eus-
kaldunon hiztun komunitatearen historiaren ildo nagusiak 
azaltzen saiatzen da. 

Historia hori kontatzeko, dokumentalek hamaika adi-
turen parte hartze ezinbestekoa dute. Historialari, hizkuntzalari, 
arkeologo eta kulturgile ugarik eramaten gaituzte euskararen 
historiako bideetan barrena. Haiekin batera, Euskal Herriko zein 
atzerriko txoko eta kokapen esanguratsuen irudiak (orain arte 
inolako ekoizpenetan agertu gabeak batzuk), garai historiko 
bakoitza girotzeko dramatizazio txikiak, ilustrazio eta grafismo 
erakargarriak eta atal bakoitzerako egokitutako musika aurkituko 
dugu dibulgaziozko dokumental sorta honetan.

Euskara Jendea dokumental saila ezer bada, talde lana 
da. Lan talde nagusia  Mikel Arredondok, Hibai Castrok, Adur 
Larreak, Xamarrek, Lutxo Egiak (Euskal PENeko kidea), Lon 
Fernandezek eta Maria Uriartek osatzen badute ere, kolaborat-
zaile sare zabala du inguruan. 

Euskara Jendea honako hizkuntza hauetan izango da: 
euskara, ingelesa, frantsesa, gaztelera, katalana, galegoa, italiera, 
galesa eta japoniera.

Euskara Jendea  dokumental-sortako 6 DVDak lortzeko 
aukera da.  www.euskarajendea.com

Babeslea:

Euskararen historia 6 dokumentaletan 
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