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Gaurko saio honetan ez nator egia borobilik botatzera, ez 
nator inor konbentzitzera. Nire baitan eta nire ingurukoekin 
elkarbanatu izan ditudan hainbat gogoeta eta intuizio 
azaltzea da nire gaurko asmoa. Beraz, hori argitu nahiko 
nuke ezer esaten hasi aurretik. Galderak sortu nahiko 
nituzke zuen baitan, beste ezer baino gehiago. 
 
Uste dut bizitzako hainbat momentutan ona izaten dela 
egiten ari garenaz hausnartzea (zer da dagoeneko ongi 
doana, zer dago hobetzeko, ...). Honek arreta egiten ari 
garenaren zentzuan jartzera eramaten gaitu, egiten ari 
garenaren sakoneko motibazioekin konektatzera. 
Zertarako? Geure jarduna hobetzeko, eraginkortzeko eta 
aurrera jarraitzeko indarra hartzeko eta autokonfiantza 
berreskuratzeko. Ariketa horretarako lehen beroketa-lanak 
egiteko ahalegina izan nahi du saio honek. 
 
Euskaraz ari garela, zer sentitzen dut nik euskal hiztun 
moduan? Zer dakit eta zer pentsatzen dut? Zein da 
euskarak nire baitan betetzen duen lekua? Eta zein nik 
euskararen baitan betetzen dudana? Zer egiten dut eta zer 
egin dezaket? Zein da euskaraz bizitzearen zentzua 
niretzat?  Eta niretzat zentzua duen horrek zentzua du 
zuretzat? Zertan bai eta zertan ez? Eta niretzat zentzua duen 
horretatik zer sortu eta egin nahi dut nik? Eta guk? Uste dut 
lagungarria litzatekeela gutariko bakoitzak galdera hauen 
inguruko gogoeta egitea, ondoren, hizkuntz komunitate 
moduan behin eta berriro erantzun kolektiboak topatzen 
joateko. 
 
Geuk, euskaldunok, zergatik, zertarako euskara? Hari horri 
tira nahi diot hasteko. Galdera hau era batera edo bestera 
erantzuteko ahalegina egina dago, bai gure inguru 
hurbilean bai munduko beste bazterretan ere: Bizinahia. 
Zergatik? Hala bizi nahi dugulako. Zertarako? Garenetik bizi 
ahal izateko. Euskara ez da gugandik/nigandik kanpo 
dagoen zerbait. Euskara bizirik nahi dut nik bizi nahi 
dudalako, ni izaten jarraitu nahi dudalako. 
 
BIZI. Gure aurrekoek euskarari eutsi badiote, euskarak 
berak euren egunerokotasunean eta euren izaeraren 
zokorik ezkutuenean ere BIZIRIK zegoelako izan da Euskara 
euren bizipenei loturik zegoelako. Geure aurrekoengan 
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izan da modu kontziente edo inkontzienteagoan funtsezkoa 
zen zerbaiti eusteko sena. Euskara, euskaratik, euskaraz 
sortutakoari eutsi eta horren transmisioa bermatzeko 
barruko dei modukoa izan dute gure aurrekoek. Kontua da 
historiaren une honetan bizi garen euskaldunak gu garela, 
aurrekoak joan ziren eta ondorengoak ez dira iritsi oraindik. 
Eta historiaren une honetan bizirik gauden euskaldunok 
galdetu egin beharko genioke geure buruari zertarako 
behar edota erabili nahi dugun euskara. Uste dut gero eta 
gehiago direla gutartean euskara (gazte askoren kasuan) 
ezagutza barneratzeko bitarteko gisa erabili ohi dutenak. 
Beste hainbatentzat, Pako Aristik behin idatzi zuen moduan, 
bere erabilera sinbolikoa da “erdeinu itzela ohorezko jantzi 
baten azpian”. 
 
Ez daukagu erraza. Ez digute bidea errazten, ezta hurrik 
eman ere. Ez Espainiak, ez Frantziak, ez botere ekonomiko, 
politiko, soziala helburu duten estatu asimilatzaile guztiek 
ere. Argigarria da  zentzu honetan Txepetxek Lengua y 
pueblo liburuan ematen duen azalpena: “Se comprende 
que la asimmilación lingüística ocupe un lugar tan 
importante en la política del Poder, porque sólo cuando un 
pueblo reniega de su lengua se puede decir que ha 
renegado de su pasado, de sus vínculos, de su cultura. 
Sobretodo ya hablamos de que la lengua es un facto de 
cohesión hacia dentro, y sólo creando tensiones interiores,  
se puede deshacer el potencial integrador, que, por sí 
mismo, un grupo lingüístico autónomo tiene”. Gatazka 
horretan bi indarrak behar ditugu martxan, behetik gorakoa 
eta goitik beherakoa. Norbanakotik hasi eta hizkuntz 
komunitatera heltzen dena eta hizkuntz komunitatearen 
trinkotzetik, egituratzetik, erresistentziatik hasi eta plano 
indibidualera iristen dena. Biak dira beharrezko, biak 
funtsezko.  Nik lehenari heldu nahi diot orain. Plano 
indibidualari, hiztunari.  
 
Euskararen etorkizuna hiztunaren baitan ere badago, 
besteak beste: euskal hiztunok geure mundu propioari 
dagozkion bizipenetan leku egiten diogun ala ez. Beste era 
batera esanda, euskara biziberritzearen gakoetako bat 
euskaldunok geure mundu propioa (indibiduala eta 
kolektiboa) sortzeko gaitasunean ere badago. Horretan 
bakarrik? Ez horretan bakarrik ez, baina horretan ere 
badago. 
 
Zertaz ari gara mundu propioaz ari garenean? Identitateaz, 
geure izatearen osagai oinarrizkoenez. Nire identitateaz eta 
gure identitateaz. Neure izatea osatzen duten baloreez, 
neure sormen-gaitasunez, neure gozamen-eremuez, 
besteak beste.  Hauexen inguruan ardazten da geure 
izaera, indibiduala eta kolektiboa. Herriek ere, pertsonen 
gisan, euren-eurenak diren balore batzuk dituzte, sormen-
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gaitasun batzuk garatu dituzte eta adierazpen kultural eta 
sozial jakin batzuetan topatzen dituzte euren gozamen-
eremuak. 
 
Barandiaranek euskaldunok zazpi galderei erantzuteko 
garatu ditugun moduetan ardazten du geure kultura.  

- Nola lortuko ditut elikagaiak eta osasuna? 
- Nola babestuko naiz? 
- Nola ezagutuko dut mundua? Eta nola baliatuko 

naiz eskaintzen didanaz? 
- Nola lagunduko diet nire kideei eta nola 

antolatuko dugu geure bizitza soziala? 
- Nola komunikatuko naiz nire kideekin? 
- Nola gozatuko dut gustuko ditudan gauzekin eta 

ekintzekin? 
- Nor naiz ni, zer da gizakia, zein da bere egitekoa 

munduan? 
 
Geure aurrekoek galdera hauei emandako erantzun 
propioetan oinarritu dute kultura. eta horretarako ere 
beharrezko  zuten hizkuntza. Geure hizkuntza-komunitatea 
ere orain arte bertatik pasa diren beste herriekin nahasten, 
aberasten, aldatzen joan den hizkuntza komunitatea izan da 
baina beti ere bere hizkuntza iraunaraziz. Oro har, bizitzen 
eta bizitzen uzten asmatu duen hizkuntza-komunitatea. 
Orain gure txanda da. Badugu geuk ere geure erantzun 
propioen kontzientziarik? Edota erantzun propioak 
topatzeko motibaziorik? 
 
Gaurko hainbat euskaldunon susmoa da ez ote gabiltzan 
hemendik urruntzen eta auzokoaren (indartsuenen, noski) 
lilurak eraginda, hizkuntzaren oinarri-oinarrizko funtzio hori 
ere, identitatearena (beste hainbat funtzioren artean), albo-
erdarek bete dezaten uzten (modu inkontzientean) eta 
euskara gainerako hizkuntzek originalean eskaintzen 
digutena fotokopiatzeko erabiltzen. Euskarak originala 
behar du izan hiztunarentzako, ez fotokopia. Fotokopiaren 
fotokopiaren fotokopia ez da ondo irakurtzen, ez da ondo 
ulertzen. Beraz, ez du balio. 
 
Euskara komunikazio-tresna gisa baliatzea ez da aski 
etorkizunean bizirik iraun dezan, galdua baitauka lehia 
inguruan dituen hizkuntza eta kulturan nagusi eta 
menperatzaileen aurrean. Funtzio sinboliko hutsean 
geratzeak ere horixe ekar dezake ikur moduan geratzea 
baina hiztunen eguneroko bizipenetan barneratu gabe 
egotea.  
 
Horretxegatik diot hiztunaren planoari dagokionean, 
gutariko bakoitzaren mundu propioa edo nahi bada 
identitatean leku egitean dagoelako gakoetan bat, berriro 
diot, ez bakarra baina bai garrantzitsua. Bestela esanda, 
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gure baloreak, gure sormen-gaitasuna eta gure gozamen-
eremuak euskararen biziberritze bidearekin topo egiteko 
ahaleginean ere jarri behar dugula indarra. 
 
NAHIA. Bizinahiaren bigarren hanka. 
Gauza jakina da hizkuntza bat ikasi edota mantentzeko 
motibazioa behar dela, hizkuntza hori ezagutu egin behar 
dela eta hizkuntza hori erabili egin behar dela. Badakigu 
gainera, hiru faktore hauek elkarreraginean daudela eta 
elkarren osagarri direla. Txepetxek beste inork ez bezala 
azaldu zigun orain dela hogei urte inguru.  
 
Eskema hau bizitzako beste hainbat alorretara ere eraman 
liteke. Azken batean, sentitu, pentsatu eta egiten 
dugunaren arteko koherentziaz ari gara. Sentitzen, 
pentsatzen eta egiten duguna batasunean bizitzeak 
zentzua, oreka ematen digu.  
 
Nahia sentitzea da beste gakoetako bat, ez bakarra, baina 
ezinbestekoa. Galde diezaiogun geure buruari une batez: 
ni zerk mugiarazten nau, erakartzen nau gehiago EGIN 
BEHARRAK ala EGIN NAHIAK? 
 
Nire kasuan, nire esperientziatik, BEHAR horretan morala 
dago, zuzena dena eta ez dena, egokia dena eta ez dena. 
Epaia dago. Ito egiten nau, ez dit arnasarik hartzen uzten. 
Minetik, ezinetik, errepresiotik, sufrimendutik eraikitako 
kartzela ezkutua da nire baitan. 
 
NAHIA berriz, askatasunetik egindako hautuaren bidea da. 
Bide hau emankorragoa izan da, izaten ari da nire bizitzan. 
Barruko loturetatik askatzen ari naizen neurrian kanpoko 
aingurak ere jasotzen ari naiz. Eta euskarari dagokionean, 
esperientzia eta intuizio horretatik abiatzen naiz. Euskaraz 
bizitzea, beharretik baino nahitik sortutako hautu 
kontzientea izatea lortu behar dugu euskal hizkuntz 
komunitatea osatzen dugunongan eta baita erakarriko 
ditugunongan ere. Euskaraz bizitzea beharretik baino 
aukera kontzientetik hartutako konpromiso pertsonala 
izatea askoz ere eraginkorragoa dela pentsatzen dut. 
 
Gure artean, euskaldunon artean, “Euskaraz egin ezazu!”, 
“Ez al dakizu euskaraz? Faborez!” eta era horretakoak 
botatzen dizkiogunean elkarri (gazteei, haurrei, batez ere) 
zer ari gara eragiten hiztun horren euskararekiko 
bizipenean? Hartu dugu noizbait nahikoa denbora galdera 
honi erantzuteko? Nik ikasleekin oso gertutik bizi dut hau. 
Aurreko esaldien eta antzerakoen botikak ez du 
funtzionatzen. Egin beharraren usaia duen guztitik ihesi 
dabiltza gazteak eta helduok berriz sakrifiziotik bizi ditugu 
era honetako mezuak. Ez, ez da bidea.  
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Euskaraz bizitzeko espazioetan erdararako joera duen horri 
lagundu egin behar zaio jokaera horren erroetara iristen, 
hortaz jabetzen. Garbi dago, ez gara kasu isolatu batez hitz 
egiten ari. Jokamolde orokorrak dira eta zerbaitegatik 
gertatzen dira. Saia gaitezen mehatxuaren eta epaiaren 
bidea alde batera uzten eta egin dezagun euskara jakinda 
ere hitz egiteko joera ez duen horri jokaera horren 
arrazoiak eta nondik norakoak azaltzeko ahalegina. Azken 
batean, pertsona horrek bere jokaeraren kontzientzia 
hartzeko eta batez ere aldatzeko, lehenik eta behin, ulertu 
egin behar du zer den gertatzen zaiona. Egoera honetara 
ekarri gaituzten baldintza historikoen kontzientzia hartu 
behar du, horrek lagunduko baitio ikusten zergatik den 
euskararen egoera den bezalakoa une honetan eta ez 
beste bat, zergatik dituen aurreiritziak bere hizkuntzaren 
inguruan, zergatik dauden euskararen erabilera oztopatzen 
duten mekanismo sozialak, zergatik batzuek ez dakiten 
euskaraz eta uste duten mundu guztiak jakin behar duela 
gaztelaniaz, eta abar eta abar. 
 
Azken batean, esan nahi dudana da kontzientzia dela  
konpromisoaren aurretiko urratsa eta hau ezin dugula 
egintzat eman. Landu egin behar dela, alegia. Eta horixe da 
esan nahi dudana euskaldunontzako euskaraz bizitzea egin 
beharretik baino gehiago nahi kontzientetik egindako 
hautua izan behar dela esaten dudanean. 
 
Honetaz ari garela, gogoan dut behin Jon Sarasuari 
irakurritakoa: “Nik ez dakit azkenean Euskal Herri 
euskalduna lortuko dugun, baina nire burutik hasita 
espazioak euskaraz betetzen saiatzen naiz. Edozein kasutan 
ere, hori delako egin dezakedana, egin nahi dudana, eta 
niretzat zentzua duena”. 
 
Uste dut egokia dela berak planteatzen duen sekuentzia, 
hain zuzen ere, egingarria, mugiarazlea delako eta 
sakoneko motibazioekin konektatzera eramaten gaituelako. 
 
Hiru galdera hauei erantzutera garamatza: 

1. Zer egin dezaket? Nik bakarrik ezin dut Euskal Herria 
euskaldundu baina nire baitan eta nire inguru 
hurbilean eragin dezaket. Zer da, beraz, objektiboki 
egin dezakedana? Planteamendu errealista bat 
egitera narama galdera honek. 

2. Zer egin nahi dut? Egin dezakedan horrek 
motibatzen nau? Zeren, egin ahal izanik ere 
erakartzen ez banau ez nau barrutik mugituko, ez 
dut gogotik biziko. Eta beraz, edo bide motza 
izango du, edota erre egingo naiz. 

3. Egin dezakedan eta egin nahi dudan horrek zentzua 
du niretzat? Egin dezakedan eta egin nahi dudan 
horrek nire sakoneko motibazioarekin bat egin du? 
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Galdera honen erantzunean topatuko dut egin 
behar dudan bidea egiteko behar dudan gasolina. 
Lehen puntuan aipatu dudan X ekintza egingo dut 
eta egin nahi dut, sakon-sakonean Y arrazoia edota 
motibazioa dudalako horretarako. Gasolina. 

 
Nire izate osoa inplikatzen denean (burua, sentimendua eta 
barne-kontzientzia) horrek izugarrizko indarra dauka, 
mugiarazlea da eta ekintzara eramaten nau. 
 
Galderak sortu nahiko nituzkeela esanez hasi dut nire 
jarduna eta horrelaxe bukatu nahiko nuke. Goian aipatu 
ditudan gogoeta edo intuizioak entzun ostean, hasieran 
aipatu ditudan galderak itzultzen dizkizuet zuetako 
bakoitzari, zuek ere hausnarrean jarri asmoz:  
Euskaraz ari garela, zer sentitzen dut nik euskal hiztun 
moduan? Zer dakit eta zer pentsatzen dut? Zein da 
euskarak nire baitan betetzen duen lekua? Eta zein nik 
euskararen baitan betetzen dudana? Zer egiten dut eta zer 
egin dezaket? Zein da euskaraz bizitzearen zentzua 
niretzat?  Eta niretzat zentzua duen horrek zentzua du 
zuretzat? Zertan bai eta zertan ez? Eta niretzat zentzua duen 
horretatik zer sortu eta egin nahi dut nik? Eta guk? 
 
Azkenik, Afrikako tribu bateko erritual bat kontatuz bukatu 
nahiko nuke.  

Afrikako tribu bateko emakumeek hardun daudela 
sumatzen dutenean, beste emakume batzuekin 
batera oihanera joaten dira eta otoitzean eta 
hausnarrean aritzen dira sortuko den haurraren 
kantua agertzen den arte. 
 Haurra sortzen denean, komunitate osoa batzen da 
eta haurrari bere kantua kantatzen dio. Haurraren 
heziketa garaia hasten denean, herria bildu egiten 
da berriz ere eta bere kantua kantatzen dio haurrari.  
Heldu aroan, elkartu eta abestu egiten diote. 
Ezkontzeko garaia heltzen denean, pertsonak bere 
kantua entzuten du.  
Azkenik, pertsona horren arimak mundu honetatik 
besterako bidea egin behar duela sumatzen 
dutenean ere, familiartekoak eta lagunak bildu 
egiten dira eta kantatu egiten diote. Baina tribu 
honetan bada kantu hau entzuten den beste 
momentu bat ere. Pertsona horrek bere bizitzan 
zehar uneren batean oker handiren bat egiten 
badu, komunitatearen erdian jarri eta orduan bere 
kantua kantatzen dio.  

 
Kantuak bere baitara biltzen du tribu honetako kide 
bakoitza, norbere izatera.  
Garenaren zentzua topatzen saiatzea da kontua.  
 


