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B A D U G U ,  B A D A G O   
 

E U S K AR A R I  B U R U Z K O  I B I L B I D E A  

 

P U B L I K O  H E L D U  E D O  N E R A B E E N T Z A T   

 

San Telmo Gizarte Museo bat da, euskal kulturaren alor guztiak jorratzen dituena, 

erakustareto iraunkorretan edota aldi bateko erakusketetan zein tailer edo 

bestelako jardunbideetan.  

 

“Badu, bada” aldi bateko erakusketaren ondotik, San Telmo Museoak “BADUGU, 

BADAGO” euskarari buruzko ibilbidearen bidez, bisitariek euskararekin dituzten 

harreman motak agerrarazi nahi dira. Azalez proposamen arin eta jostagarriak 

diren arren, edukiz mamitsuak eta zer pentsa ematen dutenak dira.  

 

Halaber, proposatzen den ibilbidea, ohiko gidatua baino, dinamizatua da. Alegia, 

dinamizatzaileak taldea xaxatu, zirikatu, hitz egitera animatuko du, galderekin, 

proposamenekin, hitz jokoekin… Bisitariaren jarrerak aktiboa izan behar duenez, 

haien esperientziak eta iritziak, parte-hartzeak eta bizi diren inguru 

soziolinguistikoak interesatzen zaizkigunez (zenbat hizkuntzatan bizi diren, eta 

nola bizi duten –dugun– hizkuntzen arteko dantza hori), dinamizatzaileak 

bideratuko du jarduna, arina eta bizia izan dadin, bai erakustareto iraunkorretan, 

bai hezkuntza-tailerrean   

 

Horrexegatik ere, hemen egiten diren aktibitateen proposamena orientabide bat 

baino ez da, taldearen arabera molda daitekeena. Ez da ibilbide itxia, bada, 

proposamen irekia baizik. Taldeak bisita autonomo bat egin nahi badu, museoko 

dinamizatzailerik gabe, hementxe ditu egin daitezkeen ariketen adibideak, 

lagungarri; baina irakasleak edo arduradunak askatasun osoz erabaki dezake 

nolako ibilbidea egin.  

 

Ordenari dagokionez, ez da garrantzizkoa lehenik tailerrean jardutea eta gero 

erakustareto iraunkorretan edo alderantziz. Areago, askatasun horrek 

ahalbidetzen du bi talde batera aritzea, bata espazio batean, eta bestea, bestean. 

Kontuan hartuta ariketa egoki gauzatuko bada taldeek gehienez 25na lagunekoak 

izan behar dutela, horrela denbora berean bi ikasgela edo autobuskada bat egon 

daitezke. 

 

Jarduera osoa egiteko, ordu eta erdi kalkulatzen da. 
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Bisitaldiaren nondik norakoak: 

 

Bisitaren hasiera, harreran edo, eguraldi ona eginez gero, plazan bertan: 

Ongietorria, Museoaren aurkezpena eta egin beharreko bisitaren nondik 

norakoak. 

 

HEZKUNTZA-TAILERREAN: 

 Bertan egin beharreko aktibitateen gauzatzea. 

 

GOIKO SOLAIRUKO klaustroan: 

XIX.-XX. mendeetako euskararen historiaren gaineko begirada arina.  

 

Bisitaldia bukatzeko:  

Hain zuzen klaustroko azken azalpenen ondoko euskarari buruzko modulu 

elkarreragilean, nahi izanez gero, ikasleek ukipen-pantailan aritzea izango 

dute, ikusitakoaren errepaso modura: edukiak bisitaldiarenak dira, era 

ludikoan aurkeztuak. 

Bertatik hurbil dagoen dorrerantz joanda, jaitsi eta dendan barna 

harreraraino bueltatu; handik plazara atera daiteke edo, lehenago egin ez 

bada, Hezkuntza-Tailerrera jo, azken ariketak egiteko.    
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BEHEKO SOLAIRUA 

Hilarriaren, Donemiliagaren, 
bandoen, baleazaleen, sorginen, 
Larramendiren eta 
Bascongadaren azalpenak 
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 GOIKO SOLAIRUA 

Bilintxen, Pizkundearen, 
Gerra Zibilaren eta euskara 
batuaren azalpenak  
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EUSKARA BADAGO… EUSKALDUNOK BADUGU  

 

LEHENENGO ARIKETA: HITZETIK HIZKUNTZARA 
 
Euskaradun nahiz erdaradun:  

hizkuntza BADAGO baldin eta norbaitek, guk, hizkuntza BADUGU  

 

Hizkuntza denok dugun zerbait da, gutxienez hizkuntza bana dugu. 

Hizkuntza zer den, hizkuntzak zer diren, eta zer izango diren gogoeta 

laburra egiteko espazioa (iradokizuna, gogoeta baino gehiago). 

Mundua deskribatzeko balio digute; baina, era berean, mundua 

ikusteko era bat direnez, mundua deskribatu baino gehiago, mundua 

osatu egiten dugu hizkuntzaren bidez. Ez da gauza itxi bat, etengabe 

aldatzen eta elkar eragiten ari den zerbait baizik, zeren eta hizkuntzak, 

hots, haien hiztunak, elkarren arteko harremanetan egoten baitira. 

 

Elebidun izatea ez da munduan salbuespen bat, egoera arruntena 

baizik. Hizkuntza bakarra jakitea gutxiengo baten hautua da, askotan 

berariaz bilatu ez dena, egoerek hartara eramanda baizik.  

 

Euskaldun izatea, gaur egun, gogo bat da, hiztun komunitate batek 

egin duen hautua, bere historia duena, eta etorkizuna… izango ote 

duen, edo noiz arte izango duen, inork ez dakiena, datozen 

belaunaldien hautua (edo aukera) zein izango den ezin dugulako jakin. 

Baina gogoa, eta gogoekin batera baliabide praktikoak (erabilera 

administrazioan, komunikabide berrietan…) transmititzea bai dago 

gure esku. 
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BIGARREN ARIKETA: SAPAR TTIPIENAK ERE BADU ITZALA  
 
Hendaiako Abbadia gazteluan dagoen esaera zaharretik abiatuta, 
hizkuntzen “biodibertsitatea”: hizkuntzak elkarrekin bizi diren izakiak 
dira. Baina ez dira izaki bizidunak animaliak eta landareak bezala, 
gehiago “espezieak” lirateke: hiztunak hil egiten dira, baina 
ondorengoek bizirik mantentzen dute hizkuntza belaunaldiz belaunaldi. 
Ondorengo horiek ez dira aurrekoen berdinak, haiengandik badatoz 
ere. Horri “eboluzioa” deitzen zaio. Hizkuntzek, berdin: hiztunen 
belaunaldiz belaunaldi, “eboluzionatu” egiten dute. Erne, hizkuntzen 
ekosisteman tokirik ez badute, beste “espezieek” itota hil daitezke, 
hiztunak galdu ahala. Atzerakadak eta hedapenak izan ditzakete, 
bada. 
 
Zenbat hizkuntza dago munduan? Eta Europan?  

Denak egoera berean daude? 
Adibide bat: gaskoiaren eragina Donostian, gaur egun toponimo 
eta antroponimoetan baino ez dagoena 

Trecet, Laboa, Cazabon, Cazajus, Monpas, Morlaans, Aiete, Urgull, 
Narrica, Embeltran, Puyuelo (gaur egungo Fermin Calbeton), 
Miralles. Erdi Aroan idatzi egiten zen, euskara ez bezala. XVII.-
XVIII.etan ere, oraindik ere bizirik zegoen, gaztelaniak jada funtzio 
berberak betetzen bazituen ere. XX. mende hasiera arte iritsi dira 
Donostia eta Pasaiako azken gaskoi hiztunak. Mendeotan zehar, 
euskarak apenas zuen protagonismo ofizialik, baina bizirik iraun du. 
Aranen, ordea, bertako gaskoia da, espainolarekin eta katalanarekin 
batera, hizkuntza ofiziala, ahaleginak eta bi egiten ari dena esparru 
ofizialetan tokia irabaztearren. Zeren eta, Donostian edo Baionan ez 
bezala, Aranen gaskoia, bertakoen hizkuntza izanagatik, ez baita 
ofiziala izan XX. mendeko 80.eko hamarkada arte.    

 
Gaur egun gaskoia, eta gainerako “oc” hizkuntzaren aldaerak 
(okzitaniera, proventzala, limosin eta auverniera), hilzorian 
daude, Aranen eta Italiako Alpeetako haran batzuetan baino ez 
baitu izaera ofizialik. 

  
Ongi egia zioen Mitxelenak:  

euskararen misterioa ez da jatorria, iraupena baizik 
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HIRUGARREN ARIKETA:  
 

EUSKAL HERRIA, EUSKARAREN HERRIA… 
ZENBAT HIZKUNTZEKIN BATERA?  

 
 
Nola aldatu diren gauzak belaunaldi pare batean!  
XXI.eko euskaldunaren profila: gaztea, ikasketaduna eta kaletarra.  
 
Nola egokitzen da hizkuntza zahar bat (eta denak dira zaharrak) errealitate 
berrietara, batez ere errealitate horiek oso azkar aldatzen direnean? 
 

1. Hitz zaharrek zentzu berria hartuta.  
Ariketa: asmatu hitzen esanahi bikoitza, jatorrizkoa eta figuratua 

 
Belar txarrak aitzur txikiaz kendu Jorratu Gai baten zer-nolakoak tratatu 

Zerbait airez hanpatu eta puztu Harrotu Besteak baino gehiago izatea uste 

Abereak uztarriz lotu Uztartu Gaiak edo proiektuak batu 

Abarkak janzten dituen norbait Abarkaduna Arlotea, baserritarkeriak jotakoa 

Esnea jezteko ontzia  Kaikua Tontolapikoa, artaburua 

Buztina edo irina eskuz landu Oratu Gai bati heldu eta landu 

Ehuntzeko sare-hari horizontalak Bilbea Konspirazio edo gai baten lotura-sarea 

Atzaparraz lurrean jana bilatu Aztertu Analizatu, xehe-xehe behatu 

Ilea orraziz apaindu Orraztu Testu bat txukundu 

Gangari eusten dion harria Giltzarria Zerbait ulertzeko funtsezko osagaia 

Landareak handitu, hazi Garatu Gai baten nondik norakoak landu 

Lurrunez zerbait estali Lausotu Gogotik desagertu, ongi ez oroitu 

Landareak mintegitik sorora landatu Aldatu Kanbiatu 

Abere batzuek duten jateko modua Hausnartu Gogoeta egin, erreflexionatu 

Hari edo lokarrietan inudoak egin Korapilatu Gai bat konplikatu 

Lurra goldeaz ereiteko bueltatzea Iraultza Guztizko, erabateko aldaketa  

 
 

2. Neologismoak gehituta:  
Ertzaintza / Atsotitz / Kondaira / Urrutizkina / Ikurrina / Euzkadi / Ibilgailu / Geltoki… 

 
 
3. Kanpo hizkuntzetatik hartutako hitzak bereganatuta:  

sandwicha ingelesetik, safaria swahilitik, azukrea arabieratik, greba frantsesetik, bagoia 
alemanetik, txokolatea Mexikoko nahuatletik, kantxa ketxuatik, bonsai japonieratik… 

Euskararen kasuan baliabide hau aspaldi-aspalditik erabiltzen da, eta segur aski 
hari esker iraun du euskarak gaur egun arte. Adibidez, latinetik, pila:  
gauza (causa), gaztelu (castellum), akuilu (aculeus), abendua (adventus), …!  

Baina ez zen kontzienteki egindako prozesua, harremanen ondorioa baizik: 
 Euskarazko zilar eta ingelesezko silver hitzen jatorri zeltikoa dute, erromatarren aurrekoa. 
Hizkuntza bizirauteko hartu beharreko hitz ezinbestekoa, ote? 
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LAUGARREN ARIKETA:  
 

EUSKARAZ BIZI… NAHI ETA EZIN? 
 

Guk euskaraz. Zuk… zergatik bai?  

Urkoren aspaldiko kantaren aitzakian (“Euskara putzu sakon eta 

ilun bat zen, eta zuek denok ur gazi bat atera zenuten handik 

nekez”), duela 35 urteko egoera eta gaur egungoa konparatuko da: 

hobera, okerrera, “arazoa gainditua” dago?  

 

Esperientzia pertsonalak:  

Hemen, taldeko kideek euskararekiko harremanik kontatzeko 

abagunea baliatuko da.  

Dinamizatzaileak proposatuko du, berez ekimenik sortzen ez badu:  

Erdalduna administrazioko edozein ataletara joan, eta 

zerbitzariak euskaraz egiten dio behin eta berriro. Hori gertatzen 

al da?  

Egoera alda daiteke euskalduna baldin bada administratua? Zein 

da diferentzia? 

Nola lortu da euskaldun guztiak elebidun izatea?  

Zer gertatzen zen/da elebakarra euskalduna zenean/denean?  

 

Enpatia ariketa:  

Nola sentitzen da norbait bere herrian bertan ezagutzen ez duen 

hizkuntza batean egiten zaionean?  

Nori inporta zaio halako egoera? Noizdanik?   

Etorkinek nahi/ahal dute euskaraz egin? 
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LEHEN ETA ORAIN, EUSKARAZ NONAHI 

 
Euskararen historia oso azaletik kontatua, Museoan barrena:  

 

Beheko klaustroan, “Aztarnak Oroimenean” erakustaretoan  
 
V(alerius) BELTESONIS (Beltz euskal hitzetik eratorritako izena) hilarria / 
Akitaniako hilarriak, non esaldi osoak ez baina ehunka euskal hitz 
agertzen diren 
 
Gipuzkoako gazteluak: Idatzizko dokumenturik ezean, arkeologiak 
betetzen du Erdi Aroko hutsune historiko asko / Donemiliaga Kukulako 
euskarazko lehen esaldiak: JZIOQUI DUGU eta GUEC AJUTU EZ DUGU. 
Gaztelaniazko glosak bezala, latinezko dokumentu baten albo-oharrak dira: 
idatzizko hizkuntza eta herritarren hizkuntza mendeetan zehar gauza 
desberdinak izan dira. Gerora, latinetik eratorritako hizkuntzek hartu dute 
protagonismo idatzia, euskara “ahozkotasunera baztertuta”.  
Dena den, ez da ahaztu behar gehien-gehienek idazten eta irakurtzen ez 
zekiten gizarte batean, idatzizko hizkuntzak oso protagonismo mugatua 
zuela herritarren bizimoduan. Hori bai, botereari loturiko zerbait zen, eta 
ulertu gabe ere prestigio handia hartzen zuen… beharbada horrexegatik, 
ulertzen ez zelako, haren hiztunak beste maila batean jarririk. Hizkuntza 
gauza bat da, eta soziolinguistika, beste bat. 
 
Bandoen arteko gerrak: euskaraz iritsi zaizkigun Erdi Aroko ktestigantzak 
ez dira testu ofizialenak, kantenak baizik. Dirudienez, kanta haietako asko 
goi mailako emakumeek eginak dira: emakumeek eta euskarak, aspalditik, 
ofizialtasunean lekurik ez izan arren, uste baino protagonismo sozial 
handiagoa zuten. / Bernat Etxepare, euskarazko lehendabiziko liburuaren 
egilea, banderizoa zelako espetxeratua, Errenazimenduaren kutsuak guztiz 
hartuta zegoen. Inprentara iritsi ez baina euskaraz Errenazimenduaren 
gustuko eleberria idatzi zuen Lopez Lazarragako arabarra ere jauntxo 
banderizo horietako baten seme zen. Borrokalari literatur zaleak genituen. 
Dena den, euskal Errenazimendua umotu gabeko loraldi bat izan zen. 
Segur aski XVI. mendean protestanteek euskara beren erlijioa zabaltzeko 
erabili izanak eragina izan zuen hizkuntzak garapen literariorik ez izatean. 
Euskara idatziak balio pragmatiko hutsa hartu zuen: literatura baino, 
Kontrarreforma katolikoa txertatzeko baliabide bilakatu ziren testu idatziak 
(eta jakina, sermoiak). Hortaz, nahiz eta batzuetan Axularren “Gero” 
bezalako bitxiak eman, erlijiotasuna zabaltzeko bide izatera mugatu zen 
euskara idatzia.  
 
Gainerakoan, euskarak bere bidea egin zuen euskaldunak zeuden tokietan: 
Baleazaleen islandiera/euskara hiztegia, euskal toponimia Ternuan, 
eragina micmac indioen hizkuntza algonkinoan (aturay = euskal atorra 
hitzetik hartua da, hitz hau era berean arabieratik hartua), baleari buruzko 
bertsoak eta otoitzak, eta abar.  
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Garai hartako “Nabigazioneko liburua” ere euskaraz bazen; baina ez da 
literatura, hizkuntza bizi baten erabilera praktikoa baten adibidea baizik.  
 
 
Aztarna gehiago iritsi ez izanak ez du esan nahi gehiago erabiltzen ez 
zenik, idatzizko mundura ez direla pasatu baizik. Esaterako, zeharka bada 
ere, badakigu Katalina Erausok hainbesteko arrakasta izan zuela 
Amerikan euskalduna zelako eta beraz “euskaldunen sarearen” 
solidaritatea jaso zuelako. Potosi hirian, gaur egungo Bolivian, XVII. 
mendean izandako kolonoen arteko liskarretan, euskaldunek “bereak” 
identifikatzeko euskara erabiltzen zutela badakigu. Bestela ere erabiliko 
zuten, baina lekukotasuna iritsi zaigu erdaldunek epaiketetan ezaugarri 
hura nabarmendu zutelako. Mexikon sortutako Sor Juana Ines de la Cruzek 
ere ahapaldi bat edo beste erabiltzen zuen euskaraz… Arantzazuko Amari 
eskainitako bertsoetan. Alegia, ofizialki “bizkaitarrek” erdara baino ez zuten 
egiten; baina haien arteko kontu bat ofizialtasunetik at agertzen zenean, ez 
da arraroa euskaraz aritzen zirelako zantzuak aurkitzea. 

 
Gauza bera gertatzen zen sorginkeria kasuetan: akusatu gehienak 
euskaldun hutsak zirela jakin arren, oso lekukotza gutxi iritsi zaigu. 
Adibidez, Erronkariko Burgi herrikoa, XVI. mendekoa, hain zuzen hangoen 
euskara Iruñetik joandako epailearen euskaratik berezi samar zelako iritsi 
zaigu arnegatzeko esaldi oso bat. Iruñerritik hurbilagokoak izan balira, ez 
genukeen izanen Iruñeko agintariek euskaraz egiten zutelako lekukotza: 

Aurrac, Arnega eçaçuey Jangueycoaz eta andre dona mariaz eta 
sayntu eta saynta guçuez, eta andre dona mariac eta santa Annac 
eztuey Aurric. Que a la letra quieren decir en romance: Creaturas o 
chicas. Renegad de dios y de nuestra señora santa maría y de todos 
los santos y santas, y nuestra señora ni santa ana no tiene hijos. 
 

XVIII. mendean euskararen berezko balioa goraipatzen hasi zen. Batetik, 
Larramendiren hiztegi hirueleduna, euskara gaztelaniaren eta oraindik 
nazioarteko kultur hizkuntza zen latinaren pare jarrita; bai eta egile beraren 
aurreiritziak salatzeko oso izenburu esanguratsua zuen “El imposible 
vencido” gramatika, euskararen eredu kultu bat aldarrikatzen zuena. 
 
 
Real Sociedad Bascongada de Amigos del Paisen IRVRAC BAT leloak ere 
euskararen pertzepzio berri bat adierazten zuen. Hori bai, oraindik gehiago 
teorikoa, praktikoa baino: nesken eskolatzea bezala, ikasgaiak euskaraz 
emateko proposamena paperean geratu zen. Alabaina, ilustratuen zirkulu 
haietan euskarazko antzezlan eder batzuk sortu ziren, euskal aristokrazian 
euskara eguneroko hizkuntza zela frogatzen zutenak. Ez zuten, ordea, 
egunerokotasunetik ofizialtasunera eramateko pausorik eman, eta XIX. 
mendearen bukaera arte ez zitzaion euskara kultu eta estandar bat 
osatzeko lanari serioski oratu. 
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Goiko klaustroan eta Industrializazioaren  erakustaretoan  
 
XIX. mendean, iraultzak iraultza, euskarak bere bidea egiten jarraitu zuen: 
horra hor Bilintxen bertsoak. Gizartea, aldiz, ikaragarri aldatzen ari zen: 
hiriak handitu ahala haien eredu berria, industrian edo turismoan oinarritua, 
nazio-estatu berrien moldeetara egokitzen zen: Donostia eta Biarritz 
Espainiako eta Frantziako Gorteen udalekuak ziren. Industriara edo 
turismora lanera, immigrazioa prozesu berri bat da sortu zen, euskaldunen 
Amerikarako ohiko emigrazioa eten ez zuena. Soldaduska zabaldu zen, 
alfabetizazioa ere bai… espainolez edo frantsesez. Hirietatik hedatzen zen 
prozesuak erdalduntzea ere bazekarren. Aurreko mendeetan ez bezala, 
bazirudien “kalean” ez zegoela euskaraz egiterik. 
 
Zer toki geratzen zitzaion euskarari? Iparragirre da egoera berri baten 
adierazle: herri-kantez gain, benetan ospetsu egin zuena “Gernikako 
Arbola” izan zen; hau da, kanta politiko bat. 1876an Karlistaden bukaerak 
eta foruen galerak erakarri zuen euskararekiko eta oro har euskal 
kulturarekiko kezka, “Pizkundea” deitutakoa, bai Iparraldean (Xaho, 
Abbadia…) bai Hegoaldean (Campion, Azkue, Sabin Arana ere bai, bere 
erara) eta herri-euskararekin batera euskal literatura berri bat sortu zen, 
hizkuntzaren estandarizazioa ere bilatzen zuena. Eusko Ikaskuntza eta 
Euskaltzaindia 1919an sortu ziren. Halaber, ofizialtasunaren eta 
eskolatzearen aldarrikapenak ere hasi ziren, hizkuntzaren eredu “garbizale” 
samarren proposamenekin batera. 

 
Gerra Zibilak eta frankismoaren garaipenak, beste hainbat aldarrikapen 
sozial, politiko eta kultural bezala, errotik erauzi zituen halako aurrerapenak. 
Bazirudien desagertzen ari zen eredu sozio-ekonomiko-kultural batera, 
baserrira, mugatua zegoela euskara, eta “naturaltasunez” onartzen zen 
desagerpena, ezinbestekoa zelakoan. Eskolarako, fabrikarako, hirirako, 
admnistraziorako… “ez du balio” delakoa egia zientifiko moduko baten 
gisara argudiatzen zen. 
 
Harik eta 1968an Arantzazun euskara batuaren proposamena gauzatu zen 
arte. Harekin batera, gerra ondoko lehen ikastolak, helduentzako ikastaroak 
eta gerora aldarrikapen politikoekin batera lortutako ofizialtasunak leku berri 
bat eskaini diote euskarari, hizkuntza hiritarra, modernoa, komunikatiboa 
(irratiak, ETB, egunkariak…) eta egunerokoa izan dadin.  
 
Ez da zalantzarik, polemikarik eta hutsik gabe gauzatu eta burututako 
proiektua, ordea, eta oraindik zer egina franko badago: nola aurre egin 
globalizazioari, teknologia berriei, ingelesaren nagusigo berriari, euskaldun 
elebakar ezin izateari, ofizialtasun osorik ez baina zatikatu eta 
baldintzatuari, erabilera ez komunikatibo baina identitarioari, eta abarri?  

 
Koldo Mitxelenaren esaldiak, “badu, bada” erakusketan irakurri ahal izan 
genuenak, bizi-bizi dirau gaur egun:  

Euskararen misterioa ez da jatorria, iraupena baizik. 



 
BADUGU, BADAGO” euskarari buruzko ibilbidea heldu edo nerabeentzat    

Zuloaga Plaza, 1-20003  Donostia / San Sebastián  
 T (00 34) 943 48 15 80 / santelmo@donostia.org  12 

 
 
 
 
 

 
E r a k u n d e  l a g u n t z a i l e a k :         
 
 
 
 

               
 
 
 
 
 
 
P a t r o n o  p r i b a t u a k :  

 
 

                  
 

 

 

 
 

                                 
 
 

 
 


