
Euskal alfabetatzearen
historia zirriborratuz
Dionisia Amundarain

Lerrook eskatzean, pozik eman dut
baietza. Komeriak lana borobiltzeari
ekitean izan ditut: alde batetik, ikus
pegi zehatz samarra ernan nahia eta da
tuak falta askotan, eta gauzak behar
bezala matizatzeko, lerro-ilara laburre
gira mugatua, bestetik. Baina, tira.

Hiru puntuotara bilduko dut lan
txoa:

I.-Alfabetatzearen pausoak krono
logikoki,

II.-Zer da alfabetatzea.
III.-Alfabetatzeko metodología eta

metodoak (eta textuak).

I. ALFABETATZEAREN
PAUSOAK KRONOLOGIKOKI

Badio .nonbait J. M. Odriozolak his
toria aurkezteko erarekin ez nagoela
konforrne, eta halaxe iruditzen zait, esa
terako, Alfabetatzearen historiaren ha
siera aurkezteko erarekin.

Alfabetatzeari buruz, honela dio ai
patu idazleak berak: «Beraz, hasera ha
seratik, ikusten dugu Euskaltzaindia su
jetu bezala» (1). Beste hau emango nu
ke egiazkoagotzat: «Alfabetatzea herri
tik sortu da, eta hain egoera eta arazo
ezberdinei erantzun nahiz, Euskal He
trian zehar. Askotan esan ohi denez,

udaberriko zizak jaiotzen diren gisa,
hor-hemenka» (2). Egia esan, 1966an
Euskaltzaindiak eskuhartu zuenerako,
bazegoen bazterretan kezkarik eta prak
tikarik adinekoen alfabetatzean.

1950-1960. hamarkadaren hasieran,
hilberria den Zipitria Elbira ibilia zen
Lazkaoko Beneditarren monastegian
fraile gazteen alfabetakuntzan, esatera
ko. Geroxeago, 1962 inguruan fraile
beroietako batek Lazkaoko jende-sail
txo bat alfabetatzeari ekin zion. Eta
abar,

Dena den, Rikardo Arregi izan zen
alfabetatzeari bultzada haundia eta be
rezia eman ziona. 1966ko urtarrilean,
euskaldunen alfabetakuntzari buruzko
proposapena azaldu zitzaion Euskal
tzaindiari «J arrai» antzerki-taldearen
izenean. Eta urte bereko otsailean Ba
tzorde hau osatu zuten: Joan San Mar
tín, Patxi Altuna, Mikel Lasa, Ifiaki
Beobide eta Rikardo.

Berehala eta buru-belarri ekin zion
lanari, batez ere, Ríkardok. Baina,
1969an istripuz hil zitzaigun, eta lan
gile bipila galdu zuen Alfabetatze-la
nak.

Kanpainak, noski, aurrera jarraitu
zuen. Baina, Euskaltzaindiari lotuta
egoteak bere loturak eta rnugaketak
ezarri zizkion: «Arrasaren izan genuen
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batzar eztabaidatsu honetan ere Eus
kaltzaindiaren Alfabetatzeak dituen
mugak jartzen dira... zenbait jende
mindurik ateta zen batzarre harta
tik» (3). Gipuzkoako indarrak asko sa
kabanatu ziren orduan. Bizkaian indar
haundiz jarraitu zuten halere.

Araban ez zen sortu alfabetakuntza
mugimendurik. Araban ezer gutxi egi
ten da eta egin daiteke alfabetatze mai
lan» (4). Euskaldunik ez zegoelako,
noski.

Nafarroan ere ez ziren hasi oso be
randu arte. Lehenik, Sakanan eta Sei
Haranak-en hasi ziren lehenengoz,
1975-76. ikasturtean, bi eskualdeok Gi
puzkoako 9 eskualdeekin elkarturik
ageri dira, Sakanan 10 ikasle eta bes
tean 41 ikasle direlarik.

Iparraldeko mugimenduaz aurkitu
dudan lehen aipamena, honako hauxe
da: «Aurten (1975-76) lehen aldikotz
hasi dira alfabetatzeko ikastaldia'k Baio
nako Erakustokian... Agian bizpahiru
urteren buruko, beste hiri eta herri zen
baitetara hedatuko bide da, ikastolak
egin diren bezala» (5).

Dena den, hasieran haur txiki-txikia
zena haundituz joan da. Lehen urteetan,
euskalduntzea bera baino garrantzizkoa
go izan zen alfabetatzea. Gero euskal
duntzeak hartu zion gaina. Badirudi,
azken urte hauetan, beste hainbat mu
gimendu bezala, zertxobait epeldu egin
dela alfabetatze mugimendua. Halaz
guztiz, esango nuke, aztarren batzu ba
rruntatzen direla dagoeneko gure gizar
tean alfabetatzearen udaberritzearen
alde.

II. ZER DA ALFABETATZEA

Alfabetatzeak, Euskal Herrian, Ku
ban eta Brasilen ez bezalako itxura du.
Euskaldunak badaki irakurtzen eta idaz
ten, baina erdaraz; euskaraz analfabe
toa da.

Rikardo Arregirentzat, alde batetik
eta lehen mailan, euskal analfabetoa
euskaraz irakurtzen eta idazten jartzea
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da alfabetatzea; bestetik, ordea, honela
diosku: «Alfabeta tzea irakurtzen era
kuste hutsarekin ez da bukatzen. Hori
lehen pausoa besterik ez da, eta pauso
hori kasikan alferrikoa izango da ondo
renean beste batzu ez baldin badatoz».
Bere egin zuen Rikardok Paulo Iztue
taren baieztapen hau ere: «Gaur hiz
kuntza bateko semeak, iraupenerako,
beharrezko dute kultura, beharrezkoa
beren hizkuntzan irakurtzen eta idazten
jakitea».

Delako kultura hori mugatzean edo
zehaztean zetzan (eta datza) zailtasu
na. Eta 1971ko batzarrean, Arrasaten,
izan ziren istiluak horretatik zetozen:
Euskaltzaindiak bere erara mugatu nahi
zuen ikasgelako erabilgaia, eta lanean
ari ziren irakasleek, hau da, arazoa hur
bil-hurbiletik zekusatenek, beste giro
bat eta beste behar bat ikusten zuten
herrian eta ikasgelan,

Dena den, Euskaltzaindiak honela
mugatu zuen Alfabetatze Batzordearen
egitekoa 1972ko ekainaren .30ean, Do
nostiako Batzarrean: «... 2. Batzorde
honen xedeak hauek dira: euskeraz ira
kurtzen eta idazten irakastea. Horrekin
batean, euskeraren inguruko gaiak sar
daitezke: euskal literatura, euskeraren
batasuna, euskeraren geografía eta dia
lektologia. . . Bestelako gaiak ez dira
Euskaltzaindiaren Alfabetatze Batzor
dearenak ... »

Handik laster, Euskaltzaindia «D»
titulua ematen hasi zen, eta hein han
dian horretxek mugatu zuen Alfabeta
tzearen funtsa. Jendeak titulua nahi du,
eta horretarako eskatzen diren gaietan
trebatu behar.

Halaz ere, bide hertsi horren aurka
ko ahotsik ez da falta. Ekitzeta-ren hi
tzok lekuko: «Bai, euskaraz egitea ere,
iraultzaile ornen... eta lan horren bidez
herriaren burrukan gero eta parte haun
diago eta azkarrago bat izatera iris
tea» (6).

Gaur, «Gaitasun Agiria» delakoak
arras markatuko du, noski, alfabetatzea
ren xedea, eta bide onetik, nik uste.



128

Badirudi metodología bizirako bidea
seinalatzen duela honek.

1971ko giro estu eta itogarria joana
da. Ordukoak ezin juzka gaurko mun
duaren egoeratik. Gaurko mugaketa,
ikasgelan dituzun ikasleen iritzi desber
dinak, eta askotan aurkakoak, kontu
tan hartu beharrak egingo du: iritzi po
litikoak direla, sozialak, etikoak, mora
lak, etab. Baina, dudarik gabe, ezin mu
ga daiteke alfabetatzea irakurtzen eta
idazten irakaste hutsera.

Badirudi ausardia haundiegia ·ez ba
da horrelako definiziotan sartzea, alfa
betatzearen xedea honela definí gene
zakeela: OHOa bukatua lukeen gazte
txo baten mailan, edozein gaitaz ira
kurtzen eta idazten ikastea, baina gaia
ren edo edukiaren ezagutzaren edo ex
perientziaren sakontasunean gaztetxoa
ren eta adinekoaren arteko aldea kon
tuan delarik.

III. ALFABETATZEKO
METODOLOGIA ETA
METODOAK
(ETA TEXTUAK)

Hasierako metodología, alfabetatze
mailan, gramatikari erabat lotua egon
zen. Halaxe jokatu zuen Elbira Zipitria
aintzindariak Lazkaon eman zituen ira
katsaldietan, esaterako. Halaxe Beasaí
nen eman zirenetan ere 1965-66. ikas
turtean: «Gramatika ikasketa edo ...
izana ornen zen» (7).

Gramatika-bide horren aurka jaiki
zen R. Arregi. «Metoduak euskal lite
ratura zaharre!ko eta gaur egunekoaren
24 zati hartzen ditu oinharri bezala»
irakurtzen dugu txosten batean (8).
Egia esateko, bide bikoitza hartu zen:
batetik, gramatika-irakaspenak, eta bes
tetik, textuetan murgiltzea; esan beza
la, «D» titulua zela eta, gramatika-bi
dearena nahiko nagusitu zen arte. Tex
tu-mailan, bestalde, batetik Euskaltzain
diaren irizpideari jarraituz bildutakoak
aipatu behar dita, eta bestetik, arazo
sozialak eta beste gehiago lantzen zi
tuztenak.
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Horrela sortuak dita hainbat eta
hainbat idazki, inprimatu nahiz multi
kopiazko.

1971n LEHEN URRATSAK libu
ruska argitara zen, gramatika-puntu ba
tzu emanez. Lan honetan, Jose Bernardo
jauregi, Mikel Arregi, Andoni Sagarna,
Joxe Mari Aranburu etab. ari izan zi
ren. «Bai tamalgarria izan zela, Alfabe
tatzeko talde hura galtzea» irakurtzen
dugu Anaitasuna-n (9). Laster agortu
zen gipuzkoarren argitalpen hura, eta
bizkaitarrek, bide beretik, multikopiaz
ateta zuten beste lan bat l 972an.

Garai beretsuan, Juan San Martín
eta Serafín Basaurik HEGATSEZ eman
zuten argitara; garaiko euskal idazleen
idazlan laburren antología.

Eusebio Osak bide konprometitua
goari heldu zion, eta 1972an PEDA
GOGIA ETA GIZARTEA izeneko li
burua argitara zuen. Beste lan bat ere
eman zuen argitara multikopiaz. Garai
batean eskuartean erabili izanaz gogo
ratzen naiz, gaur haren arrastorik ez ba
dut ere; lan hau aurrekoa baino zuzen
kiago zuzendu zuen Alfabetatze lane
tarako; ideologikdki, alabaina, aurre
koaren bidetik zihoan.

Geroztik, hainbat eta hainbat lan
ikusi dugu. Garrantzizkoena, dudarik
gabe, «Alfabetatzen-I» izan zen; 1975-
ean Bizkaiko Alfabetatze taldeak argi
tara emana; Bizkaiko eta Gipuzkoako
Alfabetatze taldeek hartutako asmoen
fruitu izan zen; bigarrena eta hiruga
rrena ere ateratzekotan gelditu ziren,
baina asmo hutsetan geratu. Hirugarre
na prestatzekotan Gipuzkoakoak gel
ditu ziren; baina, horren ordez, J. M.
Odriozolak, Gipuzkoako orduko ardu
radunak, multikopiaz eta pretentsio
haundirik gabe, lan txiki bat bota zuen
jendaurrera bere kabuz.

Goiherriko Euskal Eskolak ere eman
zuen argitara lantxo bat 1979an: «Alfa
betatzeko-I. Astez Aste». Bigarrena: ere
ateratzeko asmoa hartu zuten, baina ho
rretan gelditu.

Metodologiari dagokionez, aipaga-
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rriena, inondik ere, AEK-k argitara
emaniko URRASPIDE 5 dugu. Argí
tasun haundia dakar alfabetatze mun
duan lanean hasi nahi duenarentzat.
Esan daiteke, EGA delako titulurako
Hezkuntza Sailak berrikitan eman di
tuen azterketa-ereduetan AEKren lan
horren arrasto asko ageri dela.

Bukatzeko
Euskalduntze mailan bezalaxe, alfa

betatze mailan ere urrats asko eta haun
diak eman ditugu. Geure lehen pausoak
alfabetatze-lanean aspaldi hartan 1970.
inguruan, eman genituenok optimismoz
eta pozik dakusagu gaurko giroa. Zen
bait jende, soziologoak barne, euskara
ren egoeraz hiletak jotzen ikusten du
gularik, harritu ere harritu egiten gara.
Ordutik hona -kalitate mailan- ho
rrelako aldea egin bada, zer ez da egi
ten ahal ondorengo urteetan?

Noski, mirari-sinesleen etsimendua
gaindituz, lanerako deia egin behar ez
ker-eskuin, «Hi bekataria» bazter utzi
rik, nork bere burua euskaraz eta eus
kal senaz jantziagotzeari ekin behar.
Hitz batean, euskal alfabetatzearen
-eta euskalduntzearen- predikari eta
eragile suhar bihurtu behar. Hor dago
ke gure euskararen berreskuratzearen
giltza. «Euskaldun jende guztiari begie-
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tatik eta belarrietatik sar dakion alfa
betatu beharra» (10), horrexek beharko
luke izan euskaldun guztion leloa, irrin
tzia eta borrokarako deia. Hebraiera
ren begiz begíko experientziak areagotu
egin dit uste hau: lanaren, ekinaren,
borrokaren beharra da hizkuntza bat
aurrera ateratzeko; baldintza horren
pean euskararen loratzea eta bizitza ez
lirateke dudamudakoak.

Eskuartean duzun idazki hau, irakur
le, eragile eta bultzatzaile gertako ahal
zaizu euskarari atxikimendu hertsienaz
lotuz, Euskal Herriaren etorkizuna zeu
re esku bait zenu bezala jokatzeko!

(1) Anaitasuna, 1976-2-15, 8. or.
(2) Ekitzeta in Euskarri aldizkaria, 4.

zenb., 8. or, (Aldizkari hau Gipuzkoako Gau
eskolen Elkarteak argitara zuen; 1975eko
urtarrilean lehen aldea).

(3) Anaitasuna, 76-2-15, 6. or.
(4) Juanjo, in Anaitasuna, 76-2-16, 12. or.
(5) Anaitasuna, 76-1-15, 12. or.
(6) Zabal aldizkaria, 16. eta 18. zenb. Ar

tikulu bi horiek Euskarrin ere argitara ziren
(4. zenb. eta 5. zenb.).

(7) Andoni Sarrlegi, in Euslearri, 3. zenb.,
17. or.
(8) «Euskaldunen Alfabetatze Kanpaina.

Rikardo Arregi: - Euskaltzaindikoa; - Eus
kaltzaindiko Alfabetatze Batzordearen sekre
tarioa», 18. or.

(9) Anaitasuna, 1976-2-15, 6. or.
(10) Ilrraspide 5, 6. or.
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