
ldazkera lantzen: bi korapilo
askagai

Pello Esnal

ldazten ikastea da alfabetatzearen Janik zailena eta nekezena. Euska
raz idazten ere ikasten du euskalduntzen ari denak. Euskaraz idazten
badakie/a erakutsi behar du alfabetatzen nahiz euskalduntzen aritu
denak, EGA agiria lortuko badu.
Jdazten ez da egun batean ikasten: ortografía ikasi, hitzak zuzen idazten
ikasi, puntuazio-markak behar bezala erabiltzen ikasi, behar diren ize
nak eta adjetiboak eta aditzak aukeratzen trebatu, esaldiak egoki osa
tzen eta taxuz josten gaitu, parrafoak txukun moldatzen eta idazlanak
bere osotasunean antolatzen gaitu ...
Baina gehiago ere bada idazten ikastea: azken batean, nork bere idaz
kera ere Jantzea bai baita. Eta zenbat eta aurrerago egin euskaldun
tzean eta alfabetatzean, orduan eta idazkera lantzeko premia handia
goa. Eta EGA agiriak eskatutako trebetasun-mai/a lortzeko beharrezko
dena, hain zuzen, are beharrezkoagoa gertatzen da ondoren, oinarrizko
trebetasun-maila areagotu nahi denean.
Berez zaila dena, ordea, zailago gertatzen da euskaraz. Eta agirikoa da
arrazoia: euskal prosa oraindik gordin samarra egotea. Zailtasun honi
ere aurre eman beharko dio, hortaz, bere idazkera Jandu eta hobetu
nahi duenak.
Euskal prosa gordin samar horrek sortutako zenbait zailtasun dugu
abiapuntu honako lan honetan: prosagintzan behin eta berriro aurkituta
ko bi gorapilo, hain zuzen. Hurrengo bi a/eetan saiatuko gara, bi maisu
handi lagun, hemen begiz jotako korapiloak askatzen.
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Pasarte bat eta
zortzi itzulpen
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Bada Euskaltzaindiaren "Euskera" aldizkarian, 1981eko 26. alean, Eus
tasio Etxezarretaren lan aipagarri bat: «Euskal Elizbarruti arteko "Itun
Berria'» (Etxezarreta, 1981). Itun Berriaren itzulpen batez dihardu
lanak: Euskal Elizbarruti arteko Liturgi euskaratzaile Taldeak eginikoaz,
hain zuzen.

Bada lan horretan mamirik euskara-irakaslearentzat ere, euskal itzul
tzaileentzat ez ezik. Hemen ez dugu, ordea, mami hori azalduko; ezta
euskal testuen iturri garden bezain eredugarria den "Itun Berria" (1980)
ere. Idazkera dugu hemen langai: euskal idazkera. Eta euskal idazkera
ren inguruan, bi korapilo kezka-iturri.

Etxezarretak bere lanean aipatutako pasarte batez hasiko gara eta horren
zortzi itzulpenez: Etxezarretaren lanetik hartu ditugu lehen zazpi itzul
penak eta beraren laguntzaz osatu; berari zor diogu zortzigarren testua
ere, "Elizen Arteko Biblia" izenekoaren "Itun Berria"tik hartua.

Santiagoren gutunekoa da pasartea: St. 4, 4. Honela da grekeraz: "Moi
chalides, ouk oidate hoti he philia tou kosmou echthra tou Theou
estin;", Vulgataren arabera, berriz, honela: "Adulteri, nescitis quia ami
citia huius mundi inimica est Dei?".

Ikus ditzagun orain, hurrenez hurren, zortzi itzulpenak: Leizarragak,
Duvoisinek, Olabidek, Kerexetak, Orixe-Kerexeta-Zugastik, Olariagak
eta Euskal Elizbarruti arteko Liturgi euskaratzaile Taldeak eginak; eta
erants diezaiegun "Elizen Arteko Biblia"rena.

Leiz.: Adulteroác eta adulterác, eztaquif.ue ecen munduaren adisqui
detassuna, Iaincoaren etsaytassun dela?

Duv.: Bertzeen oheen khutsatzaileak, ez dakizue mundu hunekilako
adiskidegoa, Jainkoarekilako etsaigoa dela?

Olab.: Ez al-dakizute, zantarok, lur onekiko adiskidetasuna Yainkoaren
etsai dala?

Ker.: Ez al-dakizue, zantarrok, lur onetako adiskidetasuna Jaungoi
koaren arerio dana?

OKZ.: Ez al dakizute, dollor oiek!, lur ontako adiskidetasuna, Jainkoa
ren etsai dala?

Olar.: Gizatxarrok! Ez al dakizue mundua maite duenak Jainkoa gorro
to duela?

Eliz.: Sasi-jainkozaleok! Ez al dakizue, mundu hau maitatzea Jaungoi
koa gorrotatzea dela?

EAB: Desleial halakook! Ez al dakizue munduarekin adiskidetzea
Jainkoarekin haserretzea dela?

Ikus daitekeenez, aldeak alde, antzekoak dira zortzi euskal testuak, jato
rrizkoen antzeko ordain. Ikus dezagun ·zer-nolako osagai eta joskerak
dituzten:
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Eduki bera, baina
lau alde

Lau alde eta
arazo bakarra

a. Deiki bat doa hasieran. Grekoz: "moichalides" . Latinez: "adulteri".
Euskaraz, berriz: "adulteroác eta adultereác", "bertzeen oheen khu
tsatzaileak", "zantarrok", "dollor oiek!", "gizatxarrok!", "sasi-jain
kozaleok!", "desleial halakook!".

b. Perpaus nagusia. Euskaraz "ez (al) dakizue" itzuli da funtsean.

c. Perpaus txertatua, konpletiboa <lenaeta -ela/(-ena) atzizkia darama
na.
Perpaus txertatu honek bi osagai ditu: izen-sintagma edo sujetua
("munduarekin adiskidetzea", azken itzulpenaren arabera) eta aditz
-sintagma edo predikatua ("Jainkoarekin haserretzea da", itzulpen
beraren arabera).

Mezu eta eduki berekoak <lirazortzi testuak, eta osagai eta joskera an
tzekoak. Badituzte, ordea, zenbait alde. Horietako lau ditugu hemen ai
pagai, datozen lau puntuetan ikusiko ditugunak.

1 Deikiaren kokalekuan <lago lehen aldea. Esaldiaren hasieran <loa
Leizarraga, Duvoisin, Olariaga, Elizbarrutiko eta Elizen Arteko Bi
bliakoen itzulpenetan, grekerazko eta latinezko testuetan bezalaxe.
(Hala <loaikusi ditugun gaztelaniazko hiru itzulpenetan ere.) Bestela
jokatzen dute, ordea, Olabidek, Kerexetak eta Orixe-Kerexeta-Zu
gastik: deikia esaldiaren bamean tartekatuz. Zergatik jokatu ote dute
horrela azken hiru hauek?

2 Bigarren aldea: Leizarragak "ecen" juntagailuz basten du perpaus
txertatua; beste zazpiek, berriz, "ezen" gabe.

3 "Ezen" ez darabilten zazpien artean ematen da hirugarren aldea.
Esan berri dugunez, deikia ipini dute "dakizue" aditzaren atzean
Olabidek, Kerexetak eta Orixe-Kerexeta-Zugastik. Baina beste lau
rek ere ez dute berdin puntuatu: koma ipini dute Elizbarrutikoek
"dakizue" aditzaren atzean, eta komarik gabe utzi dute Duvoisinek,
Olariagak eta Elizen Arteko Bibliakoek.

4 Perpaus txertatuaren bi osagaien artean <lagolaugarren aldea: Leiza
rragak, Duvoisinek eta Orixe-Kerexeta-Zugastik koma ipini dute bi
osagaien artean; beste bostek ez, ordea.

Azalekoak dirudite aipatutako lau alde horiek. Baina ematen duten
baino sakonagoak <lira.Eta sakonagoak <lira,arazo larri baten isla dire
lako: oraindik heldugabe dagoen euskal prosaren isla. Sarri aipatu du
arazo hori Luis Villasantek. Eta berari utziko diogu orain hitza. Honela
zioen euskaltzainburu ohiak, Euskaltzaindiak estilistikaz antolatutako
lehenjardunaldietan hain zuzen (1991, 607. or.):

Behin baino gehiagotan esan dut prosa egiteko moldea oraindik nor
maldu gabe eta helgabe, adin batera heldu gabe dugula, alegia, eta ez
idazle zahar batzuengan aski zoritua ageri ez delako -zoritua, idazle
haiek Etzinalde osoan onartzen zen perpausak muntatzeko moldea,
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Arazo bakarra eta
bi korapilo

Atzera-karga
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egokitzapen batzuekin, onartu ez zutelako-. Baina, gure artean maiz
gertatu diren iraultzekin, erregebide horretatik saihestu egin ginen gero.

Juan Mari Lekuona euskaltzain berri jauna, bere sarrera-hitzaldian, erdi
ahozkotasunaren estiloaz mintzatu zitzaigun.Horrek esan nahi du euskal
literaturan badagoela, alde batetik, estilo bat zeharo ahozko hizkuntzare
na dena; bestetik, hizkuntza idatziarena; eta beste bat, nolabait esan, bien
bitartekoa, tartekoa, alegia. Hizkuntza idatziarena, oraintsu esan dugun
bezala, ez da bere adin hetera heldu oraindik, besteak beste, gure idazle
zaharren tradizioa, gehiegizko purismo baten ondorioz, eten egin zelako.

Asko esatea da, jakina, euskal prosa egiteko moldea burutu gabe dagoe
la esatea. Besteak beste, ez dagoela erabat egina, oro bar, ahozko euska
ratik euskara idatzirako bidea; ez direla konpondu, alegia, bidegintza
horretan dauden zenbait traba eta oztopo; eta neurri batean idazle bakoi
tza bere gisa ari dela bidegintza horretan.

Eta horren adierazle dira, hain zuzen, lehenxeago aipatu ditugun itzul
pen-testuak. Itzultzen erabilitako irizpideagatik dira ezberdinak; baina
baita euskal prosa egin gabe egoteagatik ere. Horietaz gain, tartean dago
euskalkien eragina ere.

Baina orain euskal prosaren gordintasuna azaltzen lagun diezagukete.

Ahozkoan oinarritzen da hizkuntza idatzia eta ahozkoaren oihartzun da.
Baina ahozkoa eta idatzia ez dira berdinak, antzekoak badira ere. Ahoz
ko hizkuntza eta idatzia berdinak balira, idatziak ez luke arazorik sortu
ko: hitz egiten den bezala idatzi, eta kito. Baina hori ezinezkoa da, nahiz
eta batzuetan oso hurbilekoak izan daitezkeen biak.

Dena den, hemen ez gara arituko ahozko hizkuntzaren eta idatziaren ar
teko aldeez. Beste bat dugu gaia: euskara idatziak dituen bi korapilo.
Edo nahi izatera, ahozko euskaratik euskara idatzia moldatzean kopon
tzeke dauden bi arazo. Atzera-karga deitu diogu lehenengoari eta pau
saldiekin du zerikusia bigarrenak.

Askatu gabeko bi korapilo horien salatari dira goian aipatutako lau al
deak: atzera-kargarekin (atzera-karga aurreratzearekin, hobeto esanda)
du zerikusia bigarren aldeak eta pausaldiekin beste hirurek. Korapilo
horiek askatzean, helduago izango da euskal prosa eta eginagoa moldea.

Azter ditzagun bi korapiloak.

Auzoko erdarek ez bezala, euskarak atzean darama askotan mezuaren
giltza.

Hona hemen, esaterako, adibide batzuk. Elkarren ondoan doaz gaztela
niazko testua eta euskarazkoa, eta beltzez alderatu nahi ditugunak:

• Llegarás a tiempo al trabajo, si coges el tren de las siete.
• Garaiz iritsiko zara lanera, zazpietako trena hartzen baduzu.
• Ha llegado tarde al trabajo, porque no ha cogido el tren de las siete.
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Pausaldiak

• Berandu etorri da lanera, zazpietako trena hartu ez duelako.
• Llegarás tarde al trabajo, aunque cojas el tren de las siete.
• Berandu iritsiko zara lanera, zazpietako trena hartuta ere.

Eta horixe bera gertatzen da gorago ikusitako itzulpenekin ere:

• Infieles, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es hostilidad con
tra Dios?

• Desleial halakook! Ez al dakizue munduarekin adiskidetzea Jain-
koarekin haserretzea dela?

Mezuaren giltza atzean egoteak ezer gutxi errazten du irakurketa. Ho
rregatik, irakurketa erraztearren, erabili ohi zituzten idazle klasiko ba
tzuek zenbait lotura-hitz, atzean datorrena iragarriz: ze, zein, zeren,
ezen ... Gogora, besteak beste, Leizarragaren goiko itzulpena: " ... ezta
qurCue ecen munduaren adisquidetassuna, Iaincoaren etsaytassun
dela?".

Esaldia motza denean, ez da eragozpen handirik izaten. Esaldiak luza
tzean sortzen dira trabak. Esaterako, honako testu honetan (lzard, 1992,
47-48. orr.). (Gureak dira "-elako" azpimarratuak; jatorrizkoa, berriz,
"per se" azpimarratua.)

Hau egin ahal izan zen, lehenik, konkistatutako herriak (estatu ame
rikar gutxi batzuk, nazio aborigen gehienek aurre egin bait zuten)
gauza izan ez zirelako garaiz erreakzionatzeko gainera etorri zitzaie
naren tamaina danteskoaren aurrean, eta inbasoreek egoera bera
mantentzeko bortxaketa fisikoan eta ideologikoan, arrazakeria abere
garrian, iraganaren mistifikazioan, beste kulturekiko arbuioan eta,
azken finean, beste gizarte desberdinen funtzionamendua ulertzeko
gaitasun-ezean oinarritutako sistema konpultsibo konplexu bat eratu
zutelako; eta, bigarrenik, herri haietan zilar-meatoki ikaragarriak aur
kitu zituztelako, per se balioa ematen zitzaion ondare eszedentariga
rria.

Ez da, ordea, lotura-hitz kontua bakarrik. Jakina da, era berean, euskaraz
aditza atzean jartzeko dagoen joera. Ikus zenbat lerro irakurri behar diren,
esaterako, "eta inbasoreek" hitzez hasitako perpausa amaitzeko: "eratu
zutelako" aditzarekin topo egin arte. Horrelako testuak, jakina, ez daude
lehenengo irakurraldian ulertzerik. Ezta laburragoak ere zenbait aldiz.

Idazleari dagokio zailtasun horiek gainditzea. Nola? Bestek nola gaindi
tu duten ikasiz eta nork bere idazkera landuz.

ltzul gaitezen berriro ere zortzi itzulpen-testuetara. Eta irakur ditzagun,
pausaldiak non egiten ditugun kontuan harzeko.

Hiruna pausaldi egiten ditugu zortzi testuetan (amaierakoa aparte utzi
ta), bai deikiaz hasten direnetan, bai deikia tartean dutenetan ere. Orixe
-Kerexeta-Zugastiren testua eta Elizen Arteko Bibliakoak hartuko ditu
gu adibidetzat eta gainerakoen ordezkotzat: lehenengoak deikia barnean
du eta bigarrenak, berriz, hasieran.
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OKZ.: Ez al dakizute, dollor oiek!, lur ontako adiskidetasuna, Jainkoa
ren etsai dala?

EAB: Desleial halakook! Ez al dakizue munduarekin adiskidetzea
Jainkoarekin haserretzea dela?

Adieraz dezagun non egiten ditugun pausaldiak, barra (/) erabiliz.

• Ez al dakizute / dollor oiek ! / lur ontako adiskidetasuna / Jainkoaren
etsai dala?

• Desleial halakook / Ez al dakizue / munduarekin adiskidetzea / Jain
koarekin haserretzea dela?

lkus dezagun non <laudenpausaldiak:

Deikia bi pausaldiren artean joaten da beti (esaldia deikiaz hasten
bada, lehen pausaldiak bat egiten du aurreko esaldiaren amaierare
kin).

Pausaldi horiek, gainera, komaz adierazten <liraidaztean: koma tar
tean doa "dollor oiek!" eta puntua doa (perpaus bihurtu baitute
itzultzaileek) "Sasi-jainkozaleok" deikiaren ondoren. Deikiaren
idazkeraz ikus, esate baterako, Salaburu eta Kintana (1984, 63. or.).

- Beste bi pausaldiei dagokienez, bata "dakizue" aditzaren ondoren
doa (lehenengo testuan bat egiten du deikiaren lehenengo pausaldia
rekin) eta bigarrena, berriz, perpaus konpletiboaren erdian, sujetua
ren eta predikatuaren artean.

lkus dezagun orain nola adierazi dituzten euskal itzultzaileek pausaldi
horiek. Denetik dago.

- Lehenengo pausaldia: l) Leizarragak "ecen" erabiliz, 2) Duvoisi
nek, Olariagak eta Elizen Arteko Bibliakoek ezer gabe, 3) Elizba
rruti arteko itzultzaileek koma jarriz eta 4) Olabidek, Kerexetak eta
Orixe-Kerexeta-Zugastik, berriz, deikiaz baliatuz.

- Bigarren pausaldia: 1) Leizarragak, Duvoisinek eta Orixe-Kerexeta-
-Zugastik koma erabiliz eta 2) Olabidek, Kerexetak, Olariagak,
Elizbarruti arteko itzultzaikeek eta Elizen Arteko Bibliakoek, aldiz,
ezer gabe.

Arazo berbera salatzen dute hain jokaera ezberdinek: euskal prosaren
gordintasuna. Euskal idazleek ez dituztela, alegia, oraindik euskal pro
saren zenbait arazo konpondu; ez dutela bateratsu jokatzen ... Eta orain
goan pausaldiak ditugula problema-iturri, lehenago euskarak berezkoa
duen atzera-karga izan dugun bezala.

Nola aurpegi eman bigarren problema-sail honi? Lehenengoari bezala
funtsean: bestek nola eman dioten ikasiz eta nork bere idazkera landuz.

Datorren alean saiatuko gara lehenengo korapiloa askatzen. Eta gero ge
rokoak.
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