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Euskal Kulturaren Alde-k izkribu bat bialdu zuen Biltzarrera. 

Baiña astiezagatik etzan irakurri. Emen ematen degu beste lan 

eta jardun guztiekin batera:

EUSKALTZAINDIAK EIBAR’EN ATONDUTAKO BATZARRARI 

Euskerari buruzko asmoak

Euskera salbatzeko guziok dugun kexutasunez batzar ortara 

idazki au zuzentzea erabaki dugu, geron artean darabilzkigun asmo 

ta kezka batzuek agertu naiean eta ontzat artuak izango dirala- 

koan.

Guziok bat geran euskerarenganako maitasunean ari izan bear 

dugu beti, maitasun orrek emango baitigu gure izkuntza zaintzeko 

bear dugun argia, baita kemena ere.

Maitasun ortan bat gerala diogu, orrela dalako ta orrelaxe 

izan bear duelako, batasun orrek ematen digun pozez. Jarduke- 

tan, ostera, ezin batasunik izan; guziongan, ala bearrez, buru be- 

zenbat aburu sortzea dugu bidezlco. Auzia, beraz, gure aburu oiek 

alkartzeko alegiñak egitea dugu; orixe izango genduke onena; eta 

alkartze osoa zailla bada, gutxienez alkarrenganuntz urbildu.

Gauza aunitz egin ditezke, eiki, gure izkera gaxo onen alde, 

ta onezkero amaika ezagutu ditugu elburu ortaz aurrera eraman 

izan diranak. Lan guztiak ditugu onuragarri, bakoitza bere mai

llan noski; eta lan guzti oiek beren Iaguntza egiazki eman dute.

Ala ere, euskera salbatzeko ta gure arazo au aurreruntz era- 

mateko, ez lan oietako bakoitza, ez eta ere guztien artean egin- 

dakoak, ez dira aski izan, nai zana burutzeko. Euskera gero ta 

atzerago dijoakigu; edozein toki edo errira so egin ezkero, nunai 

galtzea baño ez da ikusten.

Orain arte egin dirán lanak eta antolatu dirán erakundeak, 

iñolaz ere geldierazi gabe, iñundik ere ezeztatzeke, aurreruntz jo 

bear dute, beren frutu onak eten gabe ematen jarrai ditzaten. 

Baña beste zerbait billatu bear dugula usté dugu, ta bear dugun 

beste ori zein dan edo zein izan ditekean azaltzea izango da 

idazki onen mamia.

Geron ustez, eta ontan ere bat geralakoan egon gaitezke, gure 

izkuntzak aurrera jo dezan, beste kultura-mintzairak eraman du

ten bidea bera artu bear du erabat; eta gure Erriak, arlo onezaz, 

beste Erri guztiak bezela jokatu bear luke.

Makiña bat bidé Erri guztietan, beren izkuntza ta beren kul

tura zaindu ta indartzeko darabilzkitenak! Baña, áinbeste izana- 

rren, bat dute orok beste bidé guztien oñarria: Irakaskintza. Orra 

or bidé bearra eta egokiena.
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Orixe izan bear orrengatik, euskerari buruzko asmoen artean, 

geron ustez, gure kexutasun aundienekoa; eta bere mugarrien 

artean kokaturik, auxe da egitan esan dezakeguna: Euskalerri 

osoan euskera eskoletan bete-betean sartu arte, ez dugu esan ahal 

izango bere osasunerako bidean ari danik; ez eta gure Erriak bere 

gogo berezia gorde ahal izango duenik ere; oso estu baititugu al- 

karturik gurean, edonun bezela, gure izkuntza ta gure gogo ori.

Erri guztietan, egun iñoiz baño neurri aundiagoz, beren aur ta 

gazteen gogoa eskola ta ikastetxeetan eratzen da; eta ikas-lekue- 

tan artzen edo bereganatzen duten gogo orrek, beren bizi guzirako 

iraungo die, nai ta nai ez, naiz eta gero beste izkuntzak ikasi, 

naiz eta beste kulturetan sartzen badira ere. Egitada au begien 

aurrean agertzen zaigu egi-egitan, eta ez dugu usté iñork ukatuko 

digunik.

Erri geyenetan, eskolako gogo-giroa ta kanpokoa berdiñak dirá, 

edo obeto esanik bat dirá biak. Aurrak eskoletara dijoazenean, 

etxean ikasitako izkuntza bera aurkitzen dute, eta eskoletatik 

ateratzen diranean orobat eguneroko bizian. Ala, etxe, eskola ta 

biziaren joerak gogo-giro berean edaturik dituzte, alkarrenganako 

batasunean.

Ez da gurean orrelakorik iñoiz gertatu. (Euskeraz mintzatzen 

dan errietan esan nai dugu). Gure euskaldun aurrak gogo-giro bat 

dutela sartzen dirá erdal-eskoletan; eta leku auetan erderaz ira

kasten daña ondo xamar ikasten badute, beste gogo-giro berri ba

tean aterako dirá geyenak; eta ori estu gertatzen ezpada ere, 

ziur da, sartzerakoan eramaten daña, oso naspildu eta txikitua 

izango dutela. Eta beren bizi guzirako, etxeko gogo-giro ura, esko

lako giroak guztiz menderaturik geratuko da eta sakon aldaturik. 

Ots, naiz eta eskolatik irtenda, euskal-giroan bizi izatera berriz 

sartuarren. Zer esan, erdal-giroan bizi bear baldin badute?

Orra bada, gure euskal-gogo ta euskerarentzako galbide nagu- 

siena. Eta, alegia, orra ere nun ari bear izango dugun, euskera ta 

berarekin gure euskal-gogoa salbatu nai baldin badugu.

Bear-bearra dugu, orrengatik, gure euskal-irakaskintza antola- 

tzea eta gero eskoletan erabiltzeko alegiñak egitea. Ez gera lan on

tan lenengoak izango. Frantzia’n «Deixone» legea deitzen danak 

neurri bateko eskubidea ematen du, beste izkuntzen artean, La- 

purdi, Baxenabarre ta Zuberoa’ko eskoletan euskera ere irakasia 

izan dedin. Eta ain zuzen, joan dan agustuan Bayona’n izan da 

ikastaro txiki ta berezia, esandako lege orren babesean egin dite

kean euskal-irakaskintzari buruz egiña.

Euskal-irakaskintza antolatzeko, eskierki, eragozpen batzuek 

sortuko dirá ortan abiaturik. Ez da txikiena izango eskoletan ira-
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kasten dirán geietarako liburu egokiak ez izatea. Eta liburu oiek 

idazteko ere, zer esango dugu ikas-gai bakoitzak bear dituen itz 

bereziak ezpaditugu? Nai ta nai ez, auek ere sorrerazi bear; eta 

itz oriek berberak, guziok ontzat artzeko balira, gaitz erdi; orrela 

sorterri guzirako batasuna egiña izango genduke. Ez ote da ego

kiena asmo ontaz ari izatea?

Nork eratu euskal-irakaskintza? Geron iritziz, gaur euskera ta 

euskeraz irakasten ari diranak; auetxek egokienak apika. Eziña 

ote, euskal-irakasleen alkartasuna sorreraztea, elburu berezi orre- 

zaz gañera? Egin ditekean erakundea dugu ori, geron ustez, eta 

orrengatik batzar orri aurkeztutzen ausartzen gera.

Eta nork ikas-gaietarako bearrezkoak ditugun itz berriak auke- 

ratu? Esan ditugun irakasle oiek berak idazleekin batera. Xdazleen 

alkartasuna egiña bidé dago aspajditxodanik. Beraz, orra bi alkar- 

tasun oso berezi ta egokiak, egin bear dan lanerako aukerakoen 

izateko diranak.

Irakasleak gertutzeko, ikastaro bereziak antolatu bear lirake, 

oietara batez ere gaur eskoletan ari diranak joan ditezen. Auen- 

gan euskerarenganako zaletasuna piztu-eraztea oso egokia izango 

dugu; ez, gañera, euskera bera bakarrik bear dalako, baita Fran- 

tzia aidean ari diranez, euskera frantzesa ikasteko oztopoa ez 

dala egiztatu dalako; aurrak eskolan frantzesaren ikastea obeto 

burutzeko, euskera etxean erabiltzea laguntzarik aundiena dalako. 

Orrelaxe ikusten dute irakaskintzaren nagusiak, eta orrengatik 

gero ta bidé aundiagoa egiten du eskolan euskera sartzeko asmoak. 

Eta frantzesarekiko ona daña ez ote da gaztelaniarekiko ere?

Euskaltzale baten ametsa, euskera Euskalerriko erri guztietan 

ezaguna beñepein izatearena dugu. Beraz, geron asmoak mota bi- 

tarikoak ditugu: bata, euskeraz egiten dan errietan, bertako esko

letako irakaskintza euskeraz ere antolatzea; eta bestea, erderazko 

errietan, euskera, beste gai bat bezela, ango eskoletan irakastea.

Beste mailla eta tokietarako ere nai izango genduke euskera. 

Geron ustez apaiz-ikastetxe guztietan ere euskera ikasi bear izango 

litzake sakon eta ongi; Euskalerri osoan bizi dirán apaizak egiazko 

euskaldunak izan bear, edonun sortu baititeke erlijiozko laguntzak 

euskeraz artu nai edo bear izango dituen euskalduna.

Beste errietara dijoazen mixiolariak, erri bakoitzeko izkuntza 

berezia ikasten dute asteko. Asko izango al litzake Euskalerriko 

apaizai beren Erriaren izkuntzaganako ajóla ori bera eskatzea? 

Eta apaizai ezezik, fraile ta monjai ere?
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Erlijiosoai buruz asi geran ezkero, badugu beste bidé bat ere, 

geron ustez: Konkordatoarena. Españia’ko agintariek ontzat ar

tzen dute konkordato ortan, Elizak eskola ta edonolako ikastetxe 

guziak antolatu ta izateko duen eskubidea.

Eziña izango al litzake bidé ori erabiltzea? Ausaz, eragozpen 

aundiena, orrela jarri litezkean eskolak ideki ta eusteko, dirua- 

rena izango litzake. Baña diru-laguntza lortu ezkero, egin ditekean 

lantzat daukagu.

Orra or, gaurkoz, Eibar’ko batzar orren aurrean asmo auek 

agerrerazten ditugula; gogo onez artzen badira, ta bertatik eus

keraren osasunerako zerbait on aurkítzen bada, benetan pozgarria 

izango da guretzat.

Beti euskeraren alde lan egiteko gerturik, ona emen guztien- 

ganako asmo onenaz gaudela.


