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SARRERA
Sarritan, eta beste kasuetan ez bezala (Kanadan, Finlandian, Galesen, etab.),

«miran» hitza erabili izan dugu euskaldunok hebraieraren berbizkundeaz aritu
garenean. Jakinmina eta zaletasun berezia sortu dute gure anean lsraelgo hizkun
tzaren inguruko gertaerek.

«Mirari» honen gakoa zertan zetzan jakitera joan dira maiz aski euskaldunak
lsraelera; eta hain zuzen ere, bidaia horietako batetik sortu zen monografiko ho
nen asmoa.

Israelen sei aste egoteko aukera izan zuten bost euskaldunek 1982. urteko
udazkenean. Bost horietatik bi, Akiva Ulpanak emandako bekei esker joan ziren,
eta HABEtik beste hirurak. Lehen lau asteak hebraiera ikasten eman zituzten,
ondorengoetan lsraelgo zenbait pertsonaia ezagutzeko eta bertako erakundeak
bisitatzeko parada izan zutelarik.

Bertan bildu ahal izan zen informazioarekin eta ezagututako jendearen lagun
tzarekin osatu dugu monografikoa.
Euskal Herrian hebraieraren berbizkundeari buruz ezagutzen denari aportazio

bat egitea izan da gure lanaren helburua. Horretarako, lsraelen izandako euskal
dunen experientziaz ez ezik, beste batzuren laguntzaz.ere baliatu gara: lsraelgo
bertako jendearen lankidetzaz eta Israelgo hizkuntz plangintza aztertu duen iker
tzailearen lanaz.

Bukatzeko, «Hizkuntz plangintza instituzionala: lsraelgo kasua» artikuluan
bibliografi ugari ematen bada ere, ez genuke Euskal Herriko produkzioa aipatu
gabe utzi nahi. Izan ere, zenbait lan idatzi dira Euskal Herrian Israelgo hizkuntz
arazoaz, eta irakurlearentzat lagungarri gerta daiteke beroietako batzu hemen ai
patzea. Hala nola:
- EUSKALTZAINDIA (1979): Euskararen liburu zuria, Bilbo, Euskaltzaindia,

589-599. orr.
- ANAIT ASUNA aldizkarian, Imano! Berriatua eta Xabier Kintanaren artiku

luak honako zenbakiotan:
- 323-24. zenb. (1976), 26-27. orr.
- 328. zenb. (1976), 25-27. orr.
- 332. zenb. (1977), 17-18. orr.
- 333. zenb. (1977), 26-27. orr.
- 334. zenb. (1977), 32-34. orr.
- 335. zenb. (1977), 51-53. orr.
- 336. zenb. (1977), 34-35. orr.

Bestalde, lau zenbaki oso-osorik eskaini dizkio «Internacional Journal of the
Sociology of Language» aldizkariak Israelgo hizkuntz arazoari, J. A. Fishman al
dizkari honen zuzendaria delarik: 1. zenb. (1974); 24. zenb. (1980); 30. zenb.
(1981); 41. zenb. (1983).
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Eretz Israel:
ikuspegi orokorra
Dionisio Amundarain,

Israelez ikuspegi orokorra eman
nahi genuke, guztiz' 'gainez gain, lerro
hauetan: ·Ikuspegi partziala izango da
noski, batez ere azken zatian datorre
na; neurri haundián, geure begiz ikusia
edo geure belarriz' entzuna bakarrik.

Lau aro edo zati riagusitan banatuko
dugu Israelen hist,~ilia hori:
I. Semiten agintearen garaia
II. Ez-semiten agíntearen garaia
III. Juduak estatu modernoaren bila
IV. Juduen estatu modernua: Eretz

Israel.

I. SEMITEN AGINTEAREN
GARAIA

Gaur Israel deritzan estatu-lurral
deak gorabehera haundiak izan ditu
historian zehar. Lurralde-mugak eré
oso mugikorrak izan ditu, eta ditu.
Oraino ere, hain zuzen, ezin esan Is
raelek bere lur-mugak guztiz finkatuak
dituenik.
Dena den, eta nolabaiteko zuinak

jartzeko, esan dezagun honela dagoela
mugatua: iparraldetik Libano, ipar
ekialdetik Siria, ekialdetik Jordania,
hego-ekialdetik Arabia Saudita, he
goaldetik Sinai (Egypto ), eta mende
baldetik Mediterraneo.
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,I,s·r~~i~~ritza gaur egun; Eretz, Israel
i;z.enadute maite juduek. Garai batean,
Kanaan zuen bere .izena lurralde ho
n;~k·:,G,erqxeago,fil,is~.eoengaraitik, au
rrera, Palestina. zeritzan,
Eretz Israel, hau da.: Israel Lurral

dea.:jakob patriarkari ezarritako .izena
da . .Israel Qainkoarekin borro katu
ornen zelako ). Palestina, berriz. Iilis
teoek ezarritako izena du lurralde ho
rrek, Hebertarrak =-hitzegiten zuten
eta duren mintzairatik datorkien ju
duen beste izen bat da hau--,>lurralde
honetan erabat finkatu. gabe eta ..b~rta
ko biztanleekin borrokan ari zirela sar
tutako, beste herri bat <lira filisteoak,
Aurretik, .ordea, Kanaan zeritzanIu
rralde honi, eta kanaandarrak bizi zi
r~n berran hebertarrak hara inmigratu
zirenean,

Kanaan-en prehistoriaz ezer gutxi
dakigu. K.a, 5. milurtean zenbait .bizi
leku ageri da lurralde horretan: Jeriko,
Gezer, Meggido. Badirudi munduko
hiririk. zaharrena dugula Jeriko. Berta
ra zoazelarik eta· aldamenean lautada
emankor eta berde-berdearen ondoan,
hantxe ikus ditzakezu zeure begiz hi-

, ruzpalau arotako hiriren aztarrenak,
lur-rnaila diferentetan, bata bestearen
gainean eraikiak.
Esan dezagun, beraz, aipatzen ari

garen garai honetako Palestinako jen-
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dearen jatorria bikoitza dela: batetik,
bertako jendea eta, bestetik, Mesopo
tamian zehar Arabia aldetik sartutako
semita-tribuak (hebertarrak batipat).
Semita kontzeptu hau, oinarri zien

tifikorik gabeko asmakizunak (Sem-en
semeak direlakoa, etab.) alde batera
utzirik, etniari eta hizkuntzari lotua
dugu. Hizkuntza semitikq~~ ~jz~titl~z.,
familia jakin bat osatzen dure, eta fami
lia hori lauzpabost sailetan banatzen
da: akadikoa (babiloniarra, asiriarra),
kanaandarra (besteak beste, hebraieff
sail honetakoa dugu), aramaiera (gero
ra, juduen artean ere, garrantzi haundia
hartuko zuen hizkuntza) eta arabea.

Juduen hizkuntza, ezagutzen dugu
na bederen, hebraiera zen. Beste gauza
bat da zein hizkuntza zuketen Kanaan
lurralderatzeari; Izan ere, Pafriatkak
(Abrahan .: eta). Mésopóta!Diatik irteh
zirenean, mintzaira asko ziren han;
Hain zuzen, galderetarik bat, gáurko'
juduen arteko hizkúntzalariek ·hauxe'
dute: nola explikatu hebertarrak, hots,
juduak ·.konkistatu zuten lurraldekó
kanaandarren hizkuntzara bei:ehala pa
satzea? Arazo •hauxe idarokitzen digu
Testamentu Zaharreko (Bibliako) •le
hen liburuak, Hasierak, 31, 37an: «La
ban-ek -Yegar-Sahduta (aramaierazko
izenez) deitu zuen, eta jakob-ek Galed
(hebraierazkoaz )».
Hebertarren inbasio hau K.a. 1850

inguruan gertatu bide zen. Bazúten be
rezitasun bat beste tribuekiko. Besteek
iristen ziren lurraldeko jainkoak gur..:
tzen zituzten; Abrahanek, berriz, be-'
rea eraman zuen bere migrazioan.jali
veh. Juduen historian garrantzi haun
dia duke datu honek: Yahvehk gida
tzen du bere herria. Egyptoko probin
tzia zen Kanaan 1700ean, eta bertan
gosete haundia sortu zelarik, Nilo al
dera jo zuten juduek. Ez da pentsatu
behar juduek antolaketa politiko ·bere
zirik zutenik. Ez. Beste tribuen antzera
bizi ziren. Tribu erdi-nomada baten
antolaketa zuketen, beren patriarka
buru zutela; gaur egun oraino horrela
ko zerbait bizi dute beduinoek.
,Exodoaren dataz, hau da, Egyptotik
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Kanaan-era itzultzearenaz jakintsuen
artean erabateko adostasunik ez bada
ere, gehientsuenen eritziaren arabera,
K.a. 1200. urtean agertu ziren juduak
Kanaan-en hego-ekialdean. Handik
aurrera etengabeko ;gerran aritu ziren,
harik eta Dabid ~r~~gea nagusitu zen
arte. Ordurarte tribu bezala eta bata
bestearengandik ber('!fZ.bizi izandako
hebertarrak jerusalengo gcbernu zen
tralpean bildu ziren: guztiek errege bat
bera, guztiak soldaduskara behartuak,
kultuleku bat ber~;, etab. Dabiden ga
raian, bestalde, garapen haundia ukan
zuen hebertarren literaturak.
Alabaina, denbora gutxi iraun zien

loraldi politiko eta kultural horrek. Sa
lomon (K.a. 966-926), Dabiden semea,
hil orduko, banatu egin ziren israelda
rrak (iparraldeko erreinua, Israel, eta
hegoaldeko erreinua; Juda), eta ingu
ruko inperioen harrapakin bihurtu zi
ren. Asiriarrek, babiloniarrek, heberta
rren apaiz eta lebitarrak (jenderik go
ren mailakoena eta kultoena) erbestera
eraman zituzten, etr Palestinako anto
laketa politikoak, k41turak eta kultuak
gainbehera egin zuten.
Orduz gero, esan'daiteke, juduek ez

dute egun onik ikúsi ahal izan.

II. EZ-SEMITEN AGINTEAREN
GARAIA

Atal honek dioena.iezin da zorrotze
gi hartu. Hala ere, nahiko egoki adie
razten du errealitatea: juduek, aurreko
atalaren azkenean aipatutako erbesteal
ditik aurrera, ez-semiten menpean bizi
behar izan dute neurri haundian.
Hona menperaldi horren urratsik

nagusienak.
Juduak erbestera eraman zituzten

babiloniarrei ere heldu zitzaien beren
txanda. Hain zuzen, 538an Pertsiako
Ziro erregearen mende erori ziren.
Gertaera hau, ordea, babiloniar inpe
rioaren jausialdia baino gehiago zen.
Aro berria hasi zen. Semiten garaia bu
katu eta indoeuroparrena, pettsiarrena,
grekoena, erromatarrena ... hasi zen.
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Zirok beren lurraldera itzultzeko
aukera eman zien Babiloniara erbeste
turiko juduei. Eskubide hartaz balia
tuz, asko eta asko itzuli egín ziren. Pa
lestinan ordurako beste herri batzu bi
zi ziren. Geroxeago beste judu batzu
ere itzuli ziren: Nehemiasen gidaritza
pean batzu, Esdrasenean bestetzu. Gi
dari hauekin gobernu autonomoa erai
ki zuten juduek. Hebraíeraren ordez,
alabaína, aramaíera nagusitu zen ju
duen artean ere. Hala ere, hebraiera ez
zen erabat ezkutatu. -Bestalde, ahalegín
haundiak egín behar izan zituzten ju
duek lurralde bereko beste herritarre
kin ez nahasteko. Beren kultuari, beren
kulturari eutsi nahí zioten.

Pertsiar inperioari ere iritsi zitzaion
bere amaiera. Alexandro Haundia na
gusitu zen Palestina guztiaz K.a. 333.
urte ínguruan. Handík bi urtera sama
riarrak betirako bereizi ziren juduen
gandík, beren Santutegía Garizirn
rnendian eraikiz.

Juduek aurrerantzean mundu hele
nistikoaren eragínpean bizi behar izan
zuten mende askotan zehar. Kultura
greziarra liluragarri gertatu zitzaien.

K.a. 63an, berriz, erromatarren
mendera jausi zen Palestina. Siriaz ja
betu zirelarik, eta Palestina gerra zibi
lean nahasturík zebílela ikusirik, begi
itxi batean hartu zuten. Hirkanok
apaiz nagusí jarraitu ahal izan zuen,
baina ez errege. Palestina erromatar
inperioaren protektoradu bílakatu zen,
eta hala jarraitu zuen 70 urtez.

Erromatarren nagusítzak arrisku
haundía esan nahi zuen juduentzat. Eta
helenízatzearen aurka zenbait taldek
eta zenbait arotan bezala, gogor jokatu
zuten juduek errornanizazioaren
aurka. Hala ere, erromatar indarra
arnorekaitz bihurtu zitzaien,

Agíntarí erromatarrek asko aberastu
zuten Palestina, baina juduen bizkar.
Batez ere juduen kulturaren bízkar,
mendebaldekoa sartuz. Hala, ezin-era
mana sortu zitzaien juduei, eta K.o.
66an jaikialdi nagusía antolatu zuten
erromatarren aurka. Neron-ek bera
jainkotzat gurtu zezatela agíntzea era-
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man ezineko gertatu zítzaíen; birao
zen juduentzat horrelakorik egítea.
Borroka luze baten ondoren, ordea,
Tito-ren gudalostearen índarpean lur
jo zuten juduek K.o. 70ean: tenplua
erre, herria txikitu, judu askok erbes
tera jo beharra.
Juduak munduan barna barreiatu zi

ren. Diáspora haundía zen. Ezin esan,
hala ere, Palestina erabat utzi zutenik,
Judea, bai, ia erabat utzi beharra izan
zuten, eta zentru izpirituala Jerusalen
dik Galíleara aldatu beharra izan zuten
neurri haundían. Ez erabat, ordea.
Aspaldidanik galdua zuten juduek

beren soberanía politikoa. Babilonia
rrak, pertsiarrak, grekoak, erromata
rrak zirela medio, besteren mendean
zeuden. Hala ere, bazuten beregainta
sun erlijiosoa eta autonomía adminis
tratiboa. Eta beren nazio-sinbolo zen
Bígarren Tenplua txikitu ondoren ere
eutsi egín zioten. Sanedrina, esaterako,
Jerusalendík Yavne-ra eraman zuten,
J erusalen-en mendebaldera, itsasertze
ra, eta Díasporako juduen zentru izan
go zen Trajano enperadorearen (98-
117) agíntealdíra arte. Hebraiera ere ez
zen erabat galdu.

Baina, inbaditzaileek juduak erabat
Íntegratu nahi eta, jaikialdiak sor erazi
zituzten behin eta berriz. Bar-Kochba
rena izan zen nagusíena eta azkena
(132-135). Juduek galdu egín zuten ge
rra. Herri asko eta asko txiki-txiki egín
zituzten erromatarrek. Juduen azken
babeslekua Masada mendía izan zen,
geroztíko juduen mendi santua. Erro
matarrek J erusalen birreraiki zuten,
baina Inperioko ereduen arabera guz
tiz, eta Aelia Capitolina izenez birba
taiatuz. Lurralde osoari ere izan bere
zia ezarri zioten: Siria-Palestina.

Bazirudien juduenak egina zuela be
tirako. Baina belar txarrarena aplikatu
behar kasu honetan ere.
Juduen sanedrinak (parlamentua,

esanen genuke) zutik jarraitu zuen.
Hain zuzen ere, Sanedrin-buruak Ju
duen Lehendakari izena gorde zuen
harik eta Teodosio II.ak (429) berea ez
beste aginte-seinale guztiak kenerazi
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zituen arte. Bar-Kochba-renak egin
ondoren, juduen zentrua Yavne-tik
Galileara pasa zen: Usha-ra lehenik,
Bet Seharim-a gero, Seporis-a hiruga
rren, eta Tiberiades-a azkenik. Eta in
perio erromatarra gainbehera hastean,
loraldi haundia izan zuten juduek; si
nagoga asko eraiki zituzten Galilean.

Geroztik, juduak batzutan alai, bes
tetan triste; gorabehera haundiak izan
dituzte bai Palestinan bertan bai erbes
tean. Hala ere, beti izan dure beren
presentzia bizia eta ernea Palestinan.
Eta batez ere, beren mesianisrnoa dela
bide, beti eutsi dio te beren herriminari:
Jerusalena begira bizi izan dira, eta bizi
dira, beti juduak. Juduen herrimina
«Sionrnina» bataiatu beharko genuke.
Sion-minak eraginik, tarteka-marteka,
juduen inmigrazioak areagotu egin dira
historian zehar. Hurrengo politika
kasketaldian, berriz, judu asko eroriko'
zen etsaien ezpatapean, edota bazter
batetik bestera ibili behar izango zuen.
Judua benetan etsikaitza izan da.

Erromatarren indarpean utzi behar
izandako lurraldea du amets. Baina,
esan bezala, gorabehera haundiak izan
ditu: 1517an, Safed-en bakarrik 10mila
judu bizi ziren, eta Jerusalenen 1500.
Eta XIX mendearen haseran Palestina
guztian 2.500 bakarrik bizi ziren, eta
mende beraren azken aldera 11.000.

III. JUDUAK ESTATU
MODERNOAREN BILA

XIX mendea nazionalismoen men
dea izan zen Europan. Palestinan ere
agertu zen nazionalismo hori.
Batetik, egoera politikoa eta ekono

mikoa txartuz zihoan Palestinan. Ho
rrek arabeen -palestinoen- naziona
lismoa sortarazi zuen. Era berean, Eu
ropako juduen -ekialdekoena bati
pat- nazionalismoa berbiztu eta in
dartu egin zen; hizkuntzaren kon
tzientzia batipat, baina baita nazio
kontzientzia ere. Jatorri bereko bi he
rri, semitak biak, arabeak eta juduak,
buruz buru jarriko zituen nazionalis-
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mo horrek, eta urte askotarako jarri
ere.
Juduen nazionalismoari siornsmoa

deritza. Bere helburua, Palestinan
juduen estatu nazionala sortzea du:
Eretz Israel, hau da, Juduen Lurraldea.
Nazionalismo hori ez da ezerezetik
sortua. Inperio erromatarrak kanpora
tu zituenetik, betiko ametsa izan dute
juduek Palestinara itzultzea. Baina,
XIX mende horretan, eragin berezia
izan zuen kontzientzia eta mugimendu
horrek, garaiko nazionalismoak zirela
medio, alde batetik, eta juduen aurka
ko han-hemengo eraso gogorrak zirela
medio, bestetik; «pogroms» izeneko
erasoak zirela medio, alegia.

Teodoro Herzl izan zen sionismoari
lehen eragin bizia ezarri ziona, «Der
judenstaat» (juduen Estatua) izeneko
liburuarekin. Herzl-ek, ordea, ez zuen
kontutan hartu Palestina ez zegoela
hutsik, baizik eta jendea bizi zela ber
tan. Hain zuzen ere, garai beretsuan,
arabeak isilka ari ziren lanean otoma
noen aurka jaiki eta estatu arabea mol
datzeko. Bi mugimenduok elkarren
berri ez zekitela jaio eta hasi ziren la
nean.
Bestalde, Europa Ekialdean juduen

aurkako «Pogrorns» edo erasoak sortu
ziren; judurik gehiena bizi zen parajee
tan sortu ere. Esaterako, 1881ean Erru
sian agintera Alejandro III.a igotzean,
hilketa haundiak jasan zituzten juduek.
Hargatik, judu askok Europa Mende
baldera eta Estatu Batuetara jo zuen,
eta beste batzuk, gogorrenek, sionis
moaren kontzientzia haundienekoek,
«bilu» izenekoek («bilu» laburdura
bat da, «hator Jakob-en etxera eta ga
biltzan» esan nahi duten hebraierazko
hitzena) Palestinara jo zuten. Lehen
«alia» zen hura, hau da, lehen inmigra
zioaldia. Hartara, 1850ean Palestinan
12.000 judu baziren, 1882an 35.000 zi
ren. Geroxeago, 1905ean, berriro beste
ernigrazio haundia gertatuko zen.
Jakina, Palestinan hasieran ez zuten

batere bizimodu erraza izan; lur. elko
rra zelavmarismak zirela, gobernu.tur
koaren .etsaigoa zela, desertutiko be-
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duinoen erasoak zirela eta, are, Pales
tinako judu-komunitatearen beraren
aurkakotasuna zela medio. Inmigrante
hauek multzo txikiak osatu zituzten,
han eta hemen barreiaturiko multzoak.
Lurra erabat utzia.aurkitu zuten, basa
mortu eginik. Malaria ere ez zen falta.
Halaz guztiz, 190?an sortu zuten lehen
kibutza. Jaio zen, 'fe! Aviv ere.
Hebraiera ere, mende askotan kultu

ospakizunétara mugatua zegoena, egu
neroko hizkuntza bihurtzen hasi ziren.
Eliezer J3.en Yehuda izan zuten
honetan eragile bizkorra; Lituanian
jaioa bera eta 1881ean Palestinaratua.
Hizkuntzari zegokionez judu batzu
alemanaren alde eta beste batzu Iran
tsesaren alde zeudelarik, honela zioen
Ben Yehuda-k: «Herri bat, hizkuntza
bat. Hebraierarik .gabe, judu-herririk
ez».
Hasieran, legez kontra hasi ziren ju

duak Palestinan kokatzen. «Biluim-ek
eskatu zioten legeztapena gobernu tur
koari, eta honek ezetz. Aurrera egitea
erabaki zuten orduan. 1897an eginda
ko Sionismoaren Batzarrean Teodoro
Herzl-ek zera proposatu zuen: legez
tapena lortu arte itxoitea. Baina sionis
ta praktikoek kontra egin zioten pro
posamen horri; luzapena besterik ez
zekarrela horrek. Eta jende urduriaren
eta ekintzatsuaren gogoak irabazi
zuen.

Lehen Mundu-Cerratearen ondo
ren, otornanoen aurkako gerran, ara
been laguntzarekin, ·ingelesak jarri zi
ren Palestinan agintari; arabeei ziri
ederra sartuz noski, agindua bait zieten
arabeei Palestinako agintea otomanoen
aurkako gerra bukatzean. Are hase
rreagotu ziren palestinoak ingelesen
aurka 1917an, «Balfour Deklarazioa»
ezagutzean, honetan ingelesek sionis
moarekiko begi oria agertzen bait zu-
ten. ·

Agentzia judaikoak -Palestinara zi
hoazen juduen arazoak konpontzeko
antolatua zuten erakundeak- ederki
asko jakin zuen baliatzen ingelesen ja
rrera horretaz. Egia esan, Balfour De-
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klarazioa oinarri legal baliotsua gertatu
zitzaien juduei.

J3i~ar~ean,nazionalismo arabea, in
gelesek .ziria . sartu zietela kontura
tzean, are.gogoi:r;i.gohasl zen bazterre
tan jotzen, Bai lur-eremuz bai jende
kopuruz, askoz ugariago ziren arabéak
eta .:ez .zeuden prest beren lurraldean
judu-aginterik nahiz judu-beregainta
sunik ikusteko.

Hala, ·J~~1wn eta arabeen arteko is
kanbila..gogortu zitekeela ikusirik, go
bernari in,gel~$ak,.f 92.1e¡m,.juduen in
migrazio .ben;it¡i bidea moztea erabaki
zuen'. .Halaz .guztiz, juduak ez zeuden
atzera egiteko, eta 1?24-26 bitartean
«aliá», berria gert;itu zen: 65.00Ó judu
sartu .ziren Palestinan Poloniatik eto-
rriak, ·. ·· .
Noiznahi gertatzen ziren juduen .eta

arabeen arteko iskanbila eta borrokak.
Geroxeago, Alemanian juduen aurka

hasitako erasoak inoiz izan ez zen be
zalako inmigrazioa sortarazi zuen:
62.000 judu joan ziren Palestinara.
Boskarren «aliá» honek 1939ra arte
iraun: zuen, gobernu ingelesak juduen
inmigrazioa berriro debekatu zuen ar
te.

Gobernu ingelesak eginahal batzu
egin zituen juduen eta arabeen arteko
arazo hori konpontzeko. Hala, 1937an
Palestina bi estatu .egitea proposatu
zuen: bata juduena, 3.200 km2 zituela
rik, eta bestea arabeena; Jerusalen na
zioarteko lurralde gelditzen zelarik.
Arabeek ez zuten inoiz ere onartu ho
rrelako zatiketarik. Juduentzat erraza
goa·zen horrelako zerbait onartzea, in
deperidentziarik txikiena ere irabaztea
bait zen juduentzat.
Bitarte horretan guztian, borroka

giro horretan ·alegia, juduak beren gu
dalostea rnoldatuz joan ziren, Guda
losteak, hobeto esan. Joera ideologiko
diferentetako taldeak sortu bait ziren.
Bat, Haganah izenekoa, defentsarako
sortua, erakunde nazionalen agintepean
iharduteko jaioa. Beste bi taldeak radi
kalagoak ziren: bata Irgum izenekoa,
eskuin muturrekoa (oraintsu arte Is
raelgo Lehendakari izan den Mena-
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chern Begin talde horretakoa zen), eta
Lehi bestea. ··

lngalaterra ere soldadu asko eráman
beharrean gertatu zen. Esaterako
1938an 100.000 eraman zituen. Ez da
gutxi, 'lurraldeak 26:000 krii2 ·.dituéla
kontutari hartuz gero. · ·····

Juduek, nazien eskupean'jasan z.uten
sarraskiari holokaustoa deitzen ·diot~.
Esan beharrik ez, holokaustó hórrek
areagotu egin zuela juduen i~migr~
zioa, eta honek juduen etá Palestinako
agintean zeuden ingelesen 'borroka go
gortu egin zuen. Ingelesek júduen in
migrazioaz arabeak ez asaldarazi hahi,
eta juduek norabait joan behar. Borró
ka horretan, 1946an, uztailaren 22an,
juduek atentatu sonatu bategin zuten
Jerusalengo King David Hotelean, han
bait zeukateri ingelesek beren adminis
trazio zibil eta militarraren zentrua.
Noski, juduek egoera eta kinka larria
gotu egin nahi zituzten, kilikolo zeu
den ingelesak kanporarazteko, Eta ior
tu zuten.

1947ko apirilaren 2ah, ONUren es
ku utzi zuen Palestina Ingalaterrak.
Eta berehala ekin zion lanari ONUk.
Baina, bai batak bai besteak Palestina
ko arazoan porrot egin dutela aitortu
beharrean dira ..Armen indarrak eraba-
kiko zuen arazoa. .

IV. JUDUEN ESTATU
MODERNOA: ERETZ
ISRAEL

Eretz Israel, hau da, Israel Estatua
1948an sortu zuten. Ez da hori berri
ketako gauza herri batentzat. Bi mila
urte inguru deserriratu eta barreiatu
zituztela, eta beren burujabetza berres
kuratu, Kontuan hartu behar da, gaine
ra, nazien sarraskia (holokausto izena
damaiote juduek gertaera honi) pasatu
orduko Íortu dutela independentzia
hori.

Baina ezin esan da, hala ere, berres
~uratze hori halabehar politiko baten
indarrez lortu dutenik. Aurreko orrie
t~n ikusi dugu judua, historia osoan,
S10na, hau da, Jerusalena begira bizi
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izan dela. Ezin esan da ere, Palestinako
aberastasunen lilurak bultzaturik zebi
lenik. Egia esateko, sionismoari inda
rrik haundiena judu askenaziek, hau
da, Europa ekialdean bizi zirenek eman
diote, eta ez sefardiek, hots, Espainiati
ko erdi arokoen kulturaren eraginpean
bizi zirenek; hauek pasiboago jokatu
izan dute. Eta askenaziek, ekonomiaz,
Palestinan baino biziki aiseago bizitze
ko parada zuten. Abertzaletasunak
eragin dio sionismoari bizikienik.
Ez da izan, ordea, abertzaletasuna

bakarrik ere. Juduek garbi ezagutzen
dute, nazien sarraskia edo holokaustoa
izan ez balitz, gaur egun ez zuketela
independentziarik; alde bateko eta bes
teko erasoek gogor bultzatu ditu ju
duak Palestinara: · Errusiako «pro
grom»ek, Alemaniako erasoak ...

Hargatik, ezin eman genezake
1948an lortuko independentzia
sionismoaren bakarraren fruitutzat.
Jokoan, sionismoa ez ezik, mesianis
moa eta erasoak daude.

Juduen historia, edozein herrirena
bezala, konplexua da guztiz.
Ez da sionismo hutsa. Hau, soilki,

arazo politikotzat hartu zuen momen
tu batean bere sortzaileak, Teodoro
Herzl-ek; ez zuen planteatu ere he
braieraren berreskuratzea, Prest agertu
zen, momentu batean, juduak Europa
ekialdean gorriak eta beltzak ikusten
ari zirela eta, ingelesen eskaintza onar
tuz, juduen bizilekua Uganda-n jar
tzeko.

Ez da mesianismo hutsa, Judu orto
doxo askok ez zuen nahi, hasiera ba
tean, hebraiera eguneroko hizkuntza
izan zedin; hizkuntza sakratutzat zeu
katen, kulturako hizkuntzatzat. Na
zien eraso beltzera heldu arte, judu or
todoxo askok ez zuen onartzen juduen
estatua sortzen saiatzerik; mesiaren la
na zatekeen hori.
Ez da juduen aurkako erasoen fruitu

hutsa ere. Errusiako «progrom» haun
diak eta alemanen holokaustoa sortu
aurretik ere, juduak Siona begira bizi
izan dira.
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Baina, bai sionismoak bai mesianis
moak bai erasoek eragin haundia txer
tatu dute juduen bihotzean, eta guzti
horren Iruitu izan da lortu duten inde
pendentzia. Teodoro Herzl (1860-
1904), juduen problema askatzeko, ju
duak beste herrietan eta kulturetan asi
milatzearen aurka jaiki zen, eta «ju
duen estatua» delako egitasmoa kale
ratu zuen.

Ideia eta asmo horiei, ordea, Ajad
Haam-en (1856-1927) ideia erantsi be
har zaie eta txertatu. Honen ustez, «ju
duen egoera inolako irtenbiderík gabea
da metodo sionista hutsaren eskutik»,
hau da, metodo politiko hutsaren bide
tik. Ajad Haam-ek, begi aurrean, Erru
sian erasopean zebiltzan juduak ez
ezik, judaismoaren krisia bera zuen,
hau da, judu kontzientzia nazionalaren
desegiteko arriskua gizarte moderno
eta irekian. Alde honetatik, ez zen ger
tatuko Ajad Haam baino eragile txikia
goa gure artean ezagunagoa den Eliezer
Ben Yehuda (1858-1922). Honentzat
hebraierak behar du izanjuduaren egu
neroko hizkuntza.

Horiek horrela, eta. konplexutasun
horren barman argitasun pixka bat egi
teko asmotan -baina guztiz erabate
koa izateko asmorik gabe-, zuin edo
mugarri batzu jarriz, ikus dezagun zer
nola mamitu duten juduek beren bizi
tza Eretz Israelen, hau da, beren estatu
berri horretan.

Arabeak eta juduak
Teodoro Herzl-ek, sionismoaren ai

tak, honela definitu zuen mugimendu
berau: «herririk edo lurralderik gabe
ko populu bat, populurik gabeko herri
edo lurraldera eramatea»,
Ez Herzl-ek ez sionismoaren beste

buru askok, ez zuen ikusi ahal izan
gaur egun árabe eta israeldarren arteko
borroka izenaz ezagutzen dugun trage
dia.

Gaurko egia, ordea, guztiok ezagu
tzen dugu gutxi-asko: mende askotan
zehar berran, :.Pa)~stinanalegia, bizi zi
ren arabeek 'eta' garai batean kanpora
tuak izan ziren baina beti bertara joan
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nahian egon diren juduek ez dute jakin
beren artean konponketa zuzenik egi
ten.
Juduek beren independentzia l 948an,

arabeen aurkako borroka gogorraren
ondoren lortu zuten, 1917tik aurre
koak kontutan hartu gabe. Ondorioz,
arabe askok utzi behar izan zuen bere
lurraldea erbestera joateko.
Batez ere 1967ko gerrate tximistaren

ondoren, lurralde berriak bereganatu
zituzten juduek palestinoen bizkar:
Gaza lurralde-zerrenda, Golan, J ordan
ibaiaren mendebaldea aerusalen hiria
ren erdia barne). Eta beste arabe-mul
tzo batek erbesterako bidea hartu be
har izan zuen. Eretz Israelen gelditzea
erabaki zutenak, berriz, juduak ez be
zalako egoera ekonomiko sozialean bi
zi dira; txarragoan, noski.
Juduentzat, hala ere, Eretz Israelen

gelditu diren palestino horiek biho
tzean sartutako arantza mingarri dira.
Alde batetik, izan ere, juduen estatua
egin nahi dute eta, bestetik, arabeen
jaiotze-tasa haundiagoa dela eta, bel
dur dira denbora asko baino lehenago
arabe horiek kopuruz juduak hainbat
edo gehiago ez ote diren izango.
Beste arantza bat ere badute juduek

bihotzean: Jordania; Eretz Israeltzat
daukaten Jordan ibaiaz ekialdeko lu
rraldea, oraingo Eretz Israel halako hi
ru dena. Ingelesek independentzia
eman zioten lurralde horri, 110 mila
kilometro karratutatik 80 mila bereiziz
eta «Abdalah Erniratua» (gaur Jorda
nia) sortuz.
Egia esan, entseguren bat edo beste

egin izan da alde bietatik arabeen eta
juduen arazo hori bakebidez konpon
tzeko. Besteak beste, hor daude Ma
pam-en (Langile Alderdi Sozialistaren)
lanak. Hauek uste zuten arabeak eta
juduak elkarrekin bizi zitezkeela, ber
dintasun osoan, juduen inmigrazioari
oztoporik jarri gabe. Baina, 1940era
arte iraun zuen uste horrek erabat
porrot egin zuen.

Beste mugimendu bat, hari beretik,
Brit Shalom (Bakerako Ituna) izenekoa
izan zen, 1925ean jaioa. .Martin Buber
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filosofoa izan zen mugimendu honen
eragilea. Honek ere estatu bi-nazionala
proposatzen zuen, berdintasun osoan.
Mapam-ek ez bezala, ordea, honek
juduen inmigrazoa mugatzea onartu
zuen, Mugimendu honek ere, halaz
guztiz, porrot egin zuen.
Esan dezagun, bidenabar, lerro

hauen idazleak entzuna duela Ulpan
Akiva-ko zuzendaria, Shulamit ande
rea, Martin Buber-en jarraitzailea dela
ideia filosofikoetan; ez dakidana, beste
ikuspegi politiko horretan ere haren
jarraitzaile den ala ez. Dena den, bere
Ulpan-aren inguruan juduen eta ara
been arteko hurbilketa-nahia ikusia
dugu geure begiz; okupatutako lurral
deetako (administratutako, deitzen di
tuzte juduek) kargudun arabe frankok
hebraiera ikastera jotzen du Ulpan ho
rretara, eta kargudun judu askok ara
bea ikasten dihardu toki berean. Gai
nera, geure begiz ikusia dugu topaketa
eztabaidatsu bat hurbilketa berorren
alde Hebron inguruko herriska batean,
aipaturiko andere berorrek eraginiko
batzarre batean.

Dena den, arabe eta juduen arteko
egoera hori garratz ageri da, eta bero
rren konponbidea oso urruneko, ezi
nezko ez esateagatik. Izan ere, .herri
bien arteko tirabirak eta mutur-jotzeak
aurreraegi joanak bait dira, eta arrasto
haundiegiak utziak dituzte bazterre
tan. Aipatu hurbilketa-nahi hori berori
ere -tartean dabiltzanen borondate
subjetiboa juzkatzen hasi gabe- nahia
baino gehiago nahikundea dela esango
genuke. Gure artean askotan aipatzen
den elebitasunari bezalatsu bait deri
tzagu herri bi horiek elkarrekin bizi
tzen jartzeari: nagusienak -kas u ho
netan, juduak- ezarriko bait dio bes
teari bere agintea.

Hebraiera
Bigarren Tenplua deseginik (K.o.

70ean), juduak munduan barrena ba
rreiatu zirenean, aski gutxi hitzegiten
zen hebraiera ordurako. Aramaiera ze
goen zabaldua; hebraiera ez zegoen,
haatik, itzalia.
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Diasporan hitzezko erabileran galdu
egin zuen hebraierak. Baina idatziz as
ko landu dute juduek mendetan zehar,
kultuan ez ezik, baita kultura lantzeko
ere. Jakina denez, ordea, kultuan erabi
li dute batipat juduek beren arbasoen
hizkuntza; larunbatetan beren shabata
ospatzeko sinagogan biltzen bait dira
. Torah-ko zati bat irakurtzeko.

Eguneroko hizkuntzatzat, ordea,
Diasporan, bi hizkuntzok erabili izan
dituzte: yidisha eta ladino a. Lehena
Europa Ekialdean (Alemania, Polo
nia ...); judu askenazien hizkuntza da.
Hauentzat hebraiera hizkuntza sakra
tua da, eta kultuan bakarrik erabiltze
koa; Erdi Aroko alemanaren kutsua
du. Bigarrena, hau da, ladinoa, judu
sefardien hizkuntza da; Espainiatiko
Erdi Aroko juduen eraginpekoena. Er
di Aroko espainola, hitz batean.
Oraindik ere Turkiatik eta abarretatik
lsraela joandako jende apur batek hi
tzegiten du; adineko jendeak, noski.
Hizkuntza biok galtzeko zorian

<laude, eta elite batzu hasiak dira be
roien iraupenerako zerbait egin behar
ko luketela esanez.

Sionismoarekin bateratsu, XIX .
mendean, hebraiera mintzatuaren kon-
. tzientzia berria sortu zen judu askoren
buruan. Eragilea Eliezer Ben Yehuda
izan zen. Teodoro Herzl-en eta bero
nen kideko politikoen ikuspegia baino
sakonagoa behar izan zuen horretara
ko, eta gizakoiagoa. Utopikoagoa, nahi
bada. Politiko horiek ez zuten plantea
tu ere hizkuntza-arazorik eta beste ho
rrelakorik. Azkenean, ordea, ikuspegi
pragmatikoa eta «errealista» ez, baizik
egiazkoa nagusitu zen: «hizkuntzarik
gabe herririk ez».

Gaur egun, juduen artean hebraiera
ren problema, oro bar, gainditua dago.
Ez da judurik, esateko, hebraiera ez
dakienik; Israelen esan nahi da, jakina.
Beste gauza bat da arabeen arteko ara
zoa; Israelen bizi diren arabeena alegia.
Eta hau israeldarrak eta palestinoak ba
natzen dituen arazoaren zatitxoa da.
Juduek, hebraierarekin batera, judais
moa bizi dute: tradizio osoa, kultura
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osoa, «erlijioa» barne. _Arabeek gauza
bera dute, agian juduek berena bizi du
ten bezain gogor bizi ez badute ere.
Dena den, ohartuki edo kontzienteki
nahiz oharkabean edo inkontzienteki,
arabeek ere bere tradizioa bizi dute.
Horregatik, hizkuntza bitako jende
hori, tradizio bitako jende hori, batera
tasun baketsuan eta zuzenean bizi ahal
izatea, Madrilen menpean egonik Eus
kal Herrian espainola eta euskara bake
zuzenean bizi ahal izatea bezain zaila
da. Hitz batean, ezinezkoa. Gehienera
ere, errauspeko sugarra dateke egoera
hori.

Baina, esan bezala, hebraieraklortua
du normalkuntza soziala: komunikabi
deetan, administrazioan, eskolan, ka
lean, lantegian, etxean... Normalkun
tza linguistikoari dagokionez, zailtasu
nik haundienak izanak dituzte. Hasiera
batean, mugimendu sionista martxan
jarri zenean, alemana edo frantsesa
hartu ala hebraiera hartu izan bazuten
auzia, geroago beste hau izan zuten:
fonetikaren aldetik askenazien joera ala
sefardiena hartu. Azkenean, ortodo
xoena bezala, azken hau onartu zuten.
Beste problema, oraindik ere bizirik
dutena, hiztegi teknikoarena dute: ba
patean, batez ere goi-irakaskuntzan,
hitz-pila bereganatu beharrak dakarren
problema. Baina, horretan ere badirudi
irtenbidea oso aurreraturik dutela. Bai
na beste lurralde askotan bezala, badira
apur batzu guztii garbizale jokatu nahi
luketenak. Gehiengoak, ordea, bide
arrazoizkoagoari ekinez, ez du ikusten
zertan dramatizatu arazo hori, eta hitz
internazionaletara jotzen du lasai asko.

Hitz batean, juduek, problemak
problema, hebraiera aurrera atera dute.
Eta mirari horren kakoa ez dago batere
ilun; nahi izatean datza. Pionero bo
rondatetsuak izan ditu, eta horiek txer
tatu diete beste guztiei sugarra. Beren
historiari, beren fedeari, beren ondare
kulturalari bizi-loturaz lotu zaizkio ju
duak, eta ez mihi-puntako aitormen
hutsez ; horrek salbatu du hebraiera he
riotzetik.

Apika, euskaldunok, desberdintasu-
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nak desberdintasun, zer harturik bage
neukake puntu horretan bederen ju
duengandik. Bailitzan horrela, beran-
duegi baino lehen !

Ulpanak
Adineko jendeari hebraiera .irakaste

ko ikastetxea da Ulpana. Gure Euskal
tegiaren pareko edo,
Hebraieraren profeta. bipila izan zen

Eliezer Ben Yehuda-ren (1858-1922)
hitzok eman dio bizia Ulpanari: «ezi
nezkoa da berbizte nazionala hizkun
tzaren berbizterik gabe».

Baina badira beste bi faktore ere Ul
pana sortzean eragin haundia izan du-
tenak. ·
a) Lnmigrazioa. Juduek beren inde

pendentzia lortu zuten urtean, l 948an,
judu-kopuru .·hau bizi zen .Israelen:
650.000 judu, eta horietarik 400 milak
zekien hebraieraz hitzegiten. Ondo
rengo .lau urteetan, 1948-1952 bitar
tean, beste 700.000 judu inmigratu zi
ren. Eta 1948tik l 973ra, berriz, bi mi
lioi judu inmigrante hartu zituen Israe
lek. Inmigrante horietarik gutxik ze
kien hebraiera.

b) Estatu diferenteetatik inmigra
tuak. Israelen samaldan bildu ziren ju
duak estatu diferente askotatik joan zi
ren. Ez da egia Israel Europatik joan
dako juduek osatu dutelakoa. Askoz
~re gehiago dira estatu arabeetatik
¡oandakoak. Lehenak eskolatuagoak
direla bai, baina kopuruz ·gehiago dira
arabe lurraldeetatikoak. Eta zer gertatu
zen? Judu horiek ezin zutela elkar
ulertu; ez zuten hizkuntza amankornu
nik.
Hiru faktoreok -hebraiera hizkun

tza nazionaltzat hartzeak, hainbeste in
migrante integratu beharrak, hizkun
tza amankomun baten beharrak- go
gor eragin zioten gobernu sortu-be
rriari. Hala, Kultur ministeritzak bere
hala eta bulartsuki ekin zion lanari. Le
henengo Ulpana, «Etzion» izenekoa,
Jerusalenen bertan sortu zuen, l 949an.
Eta Kultur Ministeritzak ez ezik,
«Tzahal-ek (lsraelgo «Deíentsa-Gu
dalosteak») ere berehala ekin zion sol-
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dadu inmigranteei hebraiera irakastea
ri, eta gerran ari zirelarik ere zenbait
ikastetxe han antolatu zituen, eta sol
daduek txandaka aritu behar izan zu
ten armazko borrokan eta ikasgelako
borro kan.

Hala, 1979ko Ulpanen zerrendan
kopuru hau ikusi ahal izan dugu:

1. Jerusalen inguruan 4 Barnetegi
eta 3 kanpo-ikastetxe

2. Te! Aviv inguruan 15 barnetegi
eta 12 kanpo-ikastetxe

3. Haifa eta Ifarraldean 11 barnete
gi eta 10 kanpo-ikastetxe

4. Hegoaldean 7 barnetegi eta kan
po-ikastetxe bat

5. Kibutzetan 55 Ulpan

Ulpan hauetan, hebraiera irakasteaz
aparte, hainbat aldetatik etorritako jen
dea erabat integratzeko kultur lan
haundia egiten da: judu-tradizioa, ohi
turak, etab.

Bestalde, mota askotako Ulpanak
daude esan bezala: barnetegi-moduan
dihardutenak, kanpo-ikastetxe-mo
duan dihardutenak. Aipagarrienak ba
tez ere kibutzetakoak ditugu: egun er
diz lana, eta beste erdiz hebraiera ikasi.
Aipatzekoak dira, era beretsuan, azke
naldi honetan Unibertsitate batzutan
eraiki dituztenak: hebraieraz gehiegi
jabetu gabe Unibertsitatera doazenen
tzat urtebeteko ikastaroak antolatzen
dituzte; Tel Aviv-ekoan, esaterako.

Hona bada. Juduak ez dira konfor
matu haurrentzat ikasketa-egitarau
mailakatua eratzearekin. Armak bezain
inportantzetzat jo dute hebraiera, eta
drastikoki ezarri dute beren hizkuntza.
Bada bere aitari hebraiera irakasten ari
tu izan denik; Hezkuntza eta Kultur
Ministeritzako Ordezkari den eta eus
kaldun askorekin harreman estuak izan:
dituen Arieh Shoval, esaterako.

Juduak «Liburuaren Herri»
Juduek, «Liburuaren Herritzat»

daukate beren burua. «Torah» dute li
burua: beren legea, beren fedea. Eta
urtean zehar, shabataz aparte,. hainbat
eta hainbat festa egiten dituzte «To-
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rah» hori ospatzeko. Bibliako lehen
bost liburuak dituzte «Torah-ren oi
narritzat. Horretan oinarritzen dute
beren erlijioa, beren tradizioa, beren
kultura. Mendebaldeko gizonari, libu
ru beroiek beste giro batean, kristau
giroan -zer esanik ez kristau-gi
roan- . hartzera ohiturik dagoenari,
gauza arrotz, guztiz arrotz -are, bi
txi- gertatzen zaizkio ospakizun ho
riek, Judu askori goizean Torah ira
kurtzeak zera dakarkio burura, esate
rako: munduan barna barreiaturik di
ren juduekin bat dagiela, bat egiten
duela. Horixe bakarrik; inolako erla
ziorik ez traszendentalarekin. Noski,
bada judu fededunik ere; baina gehie
nentzat tradizio hutsa da Torah, ju
duen historiarekiko erlazio hutsa, ohi
tura hutsa.

Bere burua ateotzat daukanak ere
txorrotx betetzen dizkizu festa asko
eta asko: ostiral arratsetik larunbat
arratsera (juduen shabata) toki publi
koetan -hotelean, esaterako- ez dizu
piparik erreko juduak, zenbait hiritako
kale askotan ez duzu autorik ikusiko,
Yon Kippur egunean jatetxetan ez di
zute jatekorik zerbituko, etab. Otor
dukoan, jai askotan, urdail berezia be
har duzu ateratzen dizkizuten jatekoak
eta edatekoak irensteko, otordu bitar
tean hor hasiko zaizu edozein momen
tutan mahaiburua kantari -kantaria
rena egin ustetan bederen-.

«Liburuaren Herri» izateak, ordea,
izan du zerikusirik bai hebraieraren
iraupenarekin bai juduen jasokuntza
sozialarekin. Larunbatero-larunbatero
-juduen shabata oro- biltzen da ju
du erlijiosoa sinagogara, eta Torah zati
bat irakurriko dizu jendaurrean. Ho
rrek, noski, indar haundia eman dio
hebraierari. Bizirik eutsi dio, Bestalde,
ordea, irakurketa hori gizonezkoen la
na da. Hori dela-eta, fenomeno hone
kin aurkitu ziren juduak 1948az geroz
ko inmigrazio haundien ondoren batez
ere: gizonezko askok ere ez, baina ba
tez ere emakumezko gehien-gehienek
(ara be lurraldeetatik emigratuek) ez
zekitela ez irakurtzen ez idazten.
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Horrela, beren burua «Liburuaren
Herritzat» daukaten juduentzat handi
cap haundia gertatu zen aurkikuntza
hori. Hargatik, Ulpanetako lanaz apar
te, beste kanpaina haundi bati ekin dio
te Israel osoan: adineko jendea, batez
ere emakumezkoa, alfabetatzeari, hau
da, irakurtzen eta idazten irakasteari
eta, neurri batean, kultura orokorreko
hasi-masiak emateari. Hala, geure be
giz ikusi ahal izan dugu adineko jende
pila «gau-eskolan»: 40, 50, 60... urteko
jendea ikasle. Nolako Iruituak atera di
tuzten? Honela zioskun lansail horre
tan, eskualde batetan, Kultur Ministe
ritzaren ikuskatzaile den Shmuel Lan
dau-k: «kasu askotan ez dugu fruitu
mekaniko haundiegirik ikusten irakur
ketari eta idazketari bagagozkio; baina,
halaz guztiz, jende honi elkarrekin or
du pare bat ongi pasatzeko bidea ema
tea eta Israelgo zenbait gertakizun ko
mentatzeko aukera ematea ez dateke
gutxi».

Jakingarria da, bestalde, «Liburua
ren Herri» honek bere irakaskuntza
-Ulpanean nahiz beste edozein toki
tan dela- ez duela mugatzen, ezta gu
txiagorik ere, irakaskuntza akademi
kora.

Adibidez, Ulpanari gagozkiola, goi
zean goiz, beste ezertan hasi aurretik,
Biblia-ikastordu luzea antolatuko di
zute -mendebaldeko komentu asko
tako jokaera idarokitzen dizu horrek,
nahiz eta bietan Biblia oso ikuspegi
desberdinetatik hartu-. Horretaz
gain, urtean zehar egin ohi dituzten Je
rusalenerako igoerak prestatzeko ai
tzakiaz, hainbat ibilaldi antolatuko di
tuzte goizean goiz, eta ibilaldi horietan
hainbat tradizio-gauzarekin eta paraje
rekin harreman.bizian jartzeko modua,
eskainiko dizute: Bibliako halako pa
sartetan aipatzen den arbola-mota dela,
beste hartan aipatzen den parajea dela,
etab. Esan bezala, Jerusalenerako igoe
rak antolatzen dituzte urtean zehar, hi
ruzpalau, eta ez berriketakoak: milaka
lagun bil erazten dituzte Jerusalenen
handik eta hemendik, horretarako
ehundaka soldadu, helikoptero franko
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etab. mugierazten dutelarik. Jerusalen
du juduak bere fedearen eta indepen
dentziaren sinbolo. Torah-n eta otoi
tzetan etengabeko aipamenak egingo
ditu Sion mendiaz, hau da, Jerusalenez.
Eta ikastorduen tartean, ikastorduan
eta festetan, buru-belarri sar eraziko
zaituzte juduen tradizio-erlijio-ohitu
~a-festa giro horretan, nahiz ez judua
izan.

Hitz batean, juduak, mundu osotik
eta ingurugiro desberdinenetatik bil
dua den jendea bateratzeko eta integra
tzeko, «Liburuari» hertsiki baino her
tsikiago lotuko zaizkio.

Kibutzak
Kibutza, elkarrekiko lan eta bizitza

sistema da. Elkarrekin lan, elkarrekin
bizi. Jabetza pribaturik gabe. Seme
alabak ere, askotan, gurasoengandik
aparte eguneko 20/22 ordutan.
Lehen pioneroen zailtasunak gaindi

tzeko asmotan sortutako sistema da.
Mende honen hasieran Palestinara emi
gratzen hasi zirenean, oztopo gogorrak
aurkitu zituzten juduek: lurra elkorra,
agorra, batetik; inguruko arabeen eta
beduinoen erasoak, bestetik. Geroago,
ingelesen aurka, erresistentzi bide na
gusiena bihurtu zuten kibutza juduek.
Legez kontra sartzen ziren inmigran
teek kibutzetan aurkitzen zuten beren
babesa eta ezkutalekua. «Hagana» eta
«Palmaj» komandoek ere ~ingelesen
okupazioaren garaian juduek beren
kontura sortutako soldatu-taldeek
hor horietan bilatzen zuten beren egoi
tza. Geroago, independentziaren on
doren, muga berriak zaintzeko erakun
de egoki-egokia gertatu zaie juduei ki
butza. Eta zer esanik ez, hebraiera
ikasteko aukera bikaina eskaini izan du
kibutzak: egun erdiz lana egineta beste
erdiz bertako Ulpanean hebraiera ika
si. Beste askotan, berriz, bi edo hiru hi
labetez beste Ulpan batean hebraiera
ikasten lehen urratsak egin eta segidan
kibutz batera lanera, han eguneroko
praktikaz hizkuntza berori sakontze
kotan. Esan dezagun bidenabar, Israe
len hebraiera ikasteko lau edo bost hi-
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!abete aski dituztelakoa, zentzu horre
tan hartu behar dela: lehen urratsak
Ulpanean eman, eta ondoren, sakon
tzeko, giro normalaz baliatzen direla.
Euskal Herrian, berriz, oso gutxitan
aurki lezake giro normal hori lau edo
bost hilabetez euskara ikasten aritu
izan denak. Ez dago, beraz, Israelgo
ihardunbidea Euskal Herrira bere har
tan aldatzerik.

Lehen kibutza 1909an sortu zuten,
Deganian, Tiberiades lakuaren hegoal
dean. Asko ugaldu ziren gerora. Esate
rako, 1967ko gerratean hartutako lu
rraldeen mugetan, kibutz-saila eraiki
zuten. 1963an kibutzetako industrien
federazioa sortu zuten, eta industria
horrek inportantzia haundia du gaur
eguo Israelgo ekonomian. Hain zuzen
ere, hasieran nekazaritzarako sortuta
ko lan-sistema hori gaur eguo bikoitza
bait da: nekazaritzarakoa eta industria
rakoa.

Ideología desberdinekoak dira kibu
tzok. Batzuk filosofía etiko judua eta
sozialista dute, naturalezaren maitasu
na azpimarratuz -juduak bere judais
moa lurrarekin erlazio hertsian hartzen
du askotan-. Beste batzuk lan eta bi
zitza-sistema kolektibista dute. Beste
batzu, berriz, judu ortodoxo dira: bizi
tza komunala Torah-rekin konbinatuz
bizi dute.

Dena den, badirudi kibutza gaur
eguo krisian dagoela. Bere bizitza eta
borroka kibutzean egin duen askok
beltz ikusten du kibutzaren etorkizu
na. Gurasoek berekin nahi dituzte se
me-alabak, gazteak bere bizitza nahi du
egin, eta kibutzekoa baino ederrago
dakusa hirikoa.

Moshav-a

Beste erakunde edo bizitza-sistema
bat da juduen artean. Kooperatiba an
tzekoa. Nor bere etxearen jabe da, bere
lurraren jabe, Baina, tresneria haundia
kooperatibarena da, eta komertzializa
zioa kooperatibak dagi.

21

Lehen moshav-a Nahalat-en sortu
zen, Jesreel ibarrean, Haifa hego-ekial
dean, l 921ean. Hasieran erakarpen txi
kia izan zuen eta gutxi zabaldu zen: le
hen 10 urteetan 10 bakarrik sortu zi
ren, baina l 930etik aurrera indar haun
dia hartu zuen. Batipat l 948az gero,
asko hedatu da erakunde hau.

Konklusio gisara
Esandakoarekin ez dugu, noski,

gaurko juduen bizikeraren imajina
osorik eman. Ondorengo orrietan bes
te alderdi batzu ere azalduko dira, he
men aipatutakoak sakontzeaz aparte.
Bego horretan, beraz, zati hau.

Euskaldunon artean askotan aipatu
izan den juduen miraría ez da ahobero
keria. Ezin ahantzi, noski, mirari hori
burutzeko egin dituzten sarraskiak.
Dena den, mirari horrek baduke eus
kaldunontzat zer irakatsirik. Juduak
bere herri-nortasunari gogor eta bular
tsu eutsi dio historian zehar, eta aro
modernoak ekarri dizkigun tekniken
bidez ordurarteko bideak koloka ikusi
dituenean, barruntatzen zuen salbazio
bide bakarrari heldu dio bere nortasu
na betirako galdurik ez ikusteko. Pa
lestinara jo partez, ingelesek eskainita
ko Uganda-rajo zezakeen, han juduen
lurralde paradisiakoa antolatzeko, Bai
na juduak bere nortasuna Palestina lu
rraldeari josirik dakusa. Hebraieraren
ordez alemana edo frantsesa proposatu
zuen Herzl politikoak; judu utopi
koak, ordea, hebraierari atxiki zitzaiz
kion. Errealismo guztien gainetik, he
braierari loturik zekusaten beren nor
tasuna.
Azken batean, bi judu profeta haun

dion hitzak barru-barruan sartuak di
tuzte juduek, eta beren haragi gihar bi
hurturik. Hala zioen Herzl-ek: «Nahi
izan ezazue, eta zuen arnetsa egia bi
hurtuko zaizue». Eta Eliezer Ben Ye
hudak, berriz, honela: «Hizkuntzarik
gabe herririk ez»,
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ERETZ ISRAEL. PERSPECTIVA GENERAL

Este artículo nos ofrece una panorámica gene
ral de la historia y realidad actual del pueblo ju
dío y la lengua hebrea, dividido en cuatro capítu
los: 1) Período del poder semita, 2) Período del
poder no semita, 3) Los judíos en busca de un
estado moderno, 4) El estado moderno judío:
Eretz Israel.
En los dos primeros capítulos se nos presenta

la historia lejana del pueblo judío, desde sus co
mienzos hasta la Diáspora.
En el capítulo tercero nos situamos ya a finales

del siglo XIX, en que surge el nacionalismo en
Europa, y asimismo el nacionalismo judío, sio
rusmo, cuyo objetivo será el crear el estado na
cional judío. El máximo impulsor del sionismo
fue Teodoro Herzl. ·
Paralelamente, en el plano lingüístico surge la

figura de Eliezer ben Yehuda, quien en contra de
las tendencias de la época (pro-alemana una, y
pro-francesa la otra), abogó por la defensa del
hebreo como idioma nacional.

En 1948 (4.º capítulo) se crea el Estado de Is
rael, y con ello la infraestructura necesaria para
normalizar el hebreo. Tres fueron los factores
determinantes:
- la decisión de tomar el hebreo como idioma

nacional.
- la necesidad de integrar lingüística y cultu

ralmente a la gran masa inmigrante.
- la necesidad de un idioma común.
Hoy en día el hebreo es una lengua socialmen

te normalizada en los medios de comunicación,
administración, educación, en la calle, fábricas,
etc ....

ERETZ ISRAEL. PERSPECTIVE GENERALE

Cet article divisé en quatre chapitres, nous
offre une oue d'ensemble de l'histoire et de la
réalité de nos jours du peuple juif et de la tangue
bebraique: 1) Période du pouvoir sémite,
2) Période d11pouvoir non sémite, 3) Les j11ifsa
la recherche d'un état moderne, 4) L 'Etat mo
derne jui]: Eretz Israel.

Les deux premiers chapitres abordent l'bistoire
ancienne du peuple j11if depuis ses commence
ments jusqu'~ la Diáspora.
Dans le troisiéme chapitre, nous nous trouuons

a lafin du XIX siécle, lorsque surgit le nationalis
me en Europe, ainsi que le nationalisme jui]: le
sionisme, son objectif étant la création de L 'Etat
national juif. Le plus grand promoteur du sionis
me [ut Théodore Herzl.

Parallélement et dans le plan linguistique
apparait la figure de Eliezer ben Yehuda, qui au
contraire des tendances de l'époque (l'une pro
allemande et l'autre pro-fram;aise) plaide pour la
déjense de l'bébreu comme tangue nationale,
En 1948 (chapitre 4), L'Etat d'Israel est crée et

avec lui l'infrastructure nécessairepour l'incorpo
ration de l'bébreu. Trois facteurs sont détermi
nants:
- la décision de prendre l'bébreu comme

tangue nationale.
- la nécessité d'intégrer linguistiquement et

culturellement, la grande masse inmigrante.
=-]e besoin d'une tangue commune.
Actuellement, l'bébreu est une tangue sociale

ment intégrée dans les mass-média, l'administra
tion, l'éducation, dans la rue, les usines etc...

ERETZ ISRAEL. GENERAL VIEW

This article presents a general view of the histo
ry and present situation of the Jewish people and
of their mother tongue (Hebrew) in four separate
chapters: 1) Period of the Semitic power. 2) Pe
riod of the non-Semitic power, 3) The Jews in
search of a modern state, 4) The modern Jewish
state: Eretz Israel.
The first two chapters tell us about the ancient

history of the Jews, from the beginning till the
Diaspora.
The third chapter places us at the end of the

191h century, when the European nationalism
appeared, as well as the Jewish nationalism. Zio
nism, whoseaim was to establish the national Je
wish state. Zionism's greatest forerunner was
Teodoro Herzl.
At the same time the name of Eliezer ben Yehu-

da appears in the linguistic field. Ben Yehuda
opposed the current tendencies at that time (one
of them pro-German, the other one pro-French)
and defended the Hebrew as national language.
In 1948 (41h chapter) the state of Israel is esta

blished and together with this, the necessary un
derlying structure to normalize the Hebrew lan
guage. Three were the decisive factors:
- the decision of adopting Hebrew as national

language.
- the necessity of integrating the great immi

grating mass with both their language and
culture.

- the need of a common language.
Nowadays Hebrew is a socially normalized lan

guage in ali means of communication, administra
tion, education, in the street, factories, etc.
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