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1270. Mendizabal Cristóbal, Mikel
1271. Mitxelena Illarramendi, M.a Carmen
1272. Mitxelena Lakarra, Miren Lourdes
1273. Montorio Uribarren, Begoña
1274. Mugica Ezponda, Begoña
1275. Olariaga Egaña, María
1276. Olazabal Gorospe, Maite
1277. Olazabal Peñagarikano, Arantza
1278. Otaegi Otaegi, Jokin
1279. Peñagarikano Goiburu, Maite
1280. Pikabea Torrano, Josu
1281. Salinas Hernando, Karlos
1282. Sarriegi Urretabizkaia, Pello
1283. Sistiaga Toledo, Karmele
1284. Sukia Arizmendi, Juan  Bautista
1285. Txurruka Usobiaga, Beatriz
1286. Ugarteburu Gastañares, Iñaki
1287. Ugartemendia Beobide, M.a Milagros
1288. Unzurrunzaga Goikoetxea, Imanol
1289. Uriarte Aio, Ziriako
1290. Usabiaga Sukia, Patxi
1291. Zenigaonaindia Aspiazu, Jaione
1292. Zubelzu Jaka, Ixabel
1293. Zubieta Aldai, Javier
1294. Zurimendi Abraldes, M.a Begoña
1295. Liona Araño, Joseba
1296. Urkiza Arrasate, Koldo
1297. Alvarez Yeregi, Mikel
1298. Oñatibia Bagües, Xabier
1299. Arbelbide, Cyprien
1300. Albizu Ugartemendia, Victoria
1301. Bravo Albizu, Bittori
1302. Muniozguren, Fernando
1303. Gueçainburu, Pantxika
1304. Elizetxe, Ana Mari
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UZEI: EUSKAL UNIBERTSITATEARENTZAT AURREGITURA
BATEZ

Joseba Intxausti

Jaun euskaltzainok:
Euskaltzaindiaren Idazkaritzatik hartutako deiak esaten 

duenez, "UZEI: Euskal Unibertitatearentzat aurregitura 
batez"  hitzegin behar dut. Ez naiz, beraz, orain bero-bero 
dabilen Unibertsitateaz jardungo, zuzenean bederen.

Eskuartean dugun Aurreplangintza bati buruz mintzatu- 
ko naiz. Beroni UZEI deitzen diogu, hau da: Unibertsitate Zer- 
bitzuetarako Euskal Ikastetxea.

Zer da, ba, UZEI hau?

ZER DA UZEI?

Hemen euskal Unibertsitate a aipatzen, inoiz sortu behar
ko dugun euskarazko Unibertsitatea esan nahi dut, ez beste
rik. Euskal Herriko gizarte elebidunak erdarazkoa ere behar 
du, noski baino noskiago, orain eta urte askotan. Gu ez gara 
arazo horretan zuzenean sartzen.

Euskal Herriko Distritua, erdal Unibertsitateetako euskal 
lana, etab., gure asmotik kanpo geratzen dira berez. Behin 
baino gehiagotan, guk ere geure bultzadatxoa eman beharko 
dugu arazo horietan; baina UZEIko gure ogibidea beste zer- 
baitetan emango da. Zertan?

Unibertsital kultura euskaldundu nahi dugu. Horretarako 
Instituzio bat sortzera goaz, bere lantegi eta langile ordain- 
duelcin, ikaslceta eta irakaskuntza bat eskainiz, idazlan eta 
ikerketak eginez, eta batez ere Univertsitate baterako jende 
euskaldundua eta goialfabetatua prestatuz.
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Ez dugu Linguistika Fakultate bat egin nahi, ez eta Letre- 
tako edo beste edozein Unibertsitate Fakultaterik sortu nahi. 
Ez da hori gure asmoa.

Denok dakigu, gure kulturaren arazo nagusiei politikatik 
eman beharko zaiela beren irtenbidea; baina, inondik ere, 
hainbat lanetarako gizonak eta tresnak beharko ditu politikak 
ere. Ez dago horik gabe gauzak aurrera aterako dituen gober- 
nu autonomikorik. Ebidentzia horren gain prestatu dugu 
Aurreproiektua.

UZEI h iru  alor nagusitan  banatu  dugu: a) Goi- 
alfabetakuntza, b) Ikerkuntza, c) Informakuntza. Ez dute 
hirurok hazkuntza bera eramango, baina, diruaren arabera, 
saiatu beharko dugu alor bakoitzari abiadarik bizkorrena 
ematen.

1) Goi-alfabetakuntza. Ezaguna da Euskal Herriko Uni- 
bertsitateak zein euskaltasun eskasa duen. Ikastetxe horietan 
bada jende trebaturik franko; baina dena erdaraz egin ohi da. 
Hutsune nabarm en hori bete ez, baina piska bat sistematikoki 
arintzen hasteko izango da UZEIren alor hau. Plangintza bat 
egin beharko da, lehenik, eta ikastaroak eratu, gero. Hiru sail 
aipatzen ditugu, posible bezala, Alfabetakuntzaren alorrean: 
a) linguistika (orokorra, euskal gramatika eta literatura), b) 
Hizkera teknikoa (arazo orokorrak eta euskarari dagozkio- 
nak), c) itzulpena. Goi-alfabetakuntza honek, pentsa litekee- 
nez, euskaraz hitzegin, irakurri eta idazten dakienari goi- 
prestaketa bat eman nahiko lioke.

2) Ikerkuntza da bigarren alorra. Ez dugu noski CSIC bat 
egin nahi, baina Ikerketarako, lehenengo laguntzarik oina- 
rrizkoenak eskaini litezkeela usté dugu. Beharbada, metodo- 
logi arazoetan gidatuz, eta euskal lanean lagunduz baitipat. 
Lehenengo eskema bezala, hiru sail ematen ditugu hemen 
ere: a) ikerketarako harrem anak, b) mintegiak, c) Ikaskuntza 
(metodologiak, etab.).

3)Informakuntzaren alorra, euskal goi-kulturaren lana-
besak prestatzeko izango litzateke. Beronen barnean bi sail 
aipatzen dirá: a) inform abideak (liburutegia, Jakin-
gordairua), eta b) argitalpenak (hiztegiak, ikas-liburuak, iker- 
liburuak, aldizkari berezituak). Informakuntzaren alorra, 
nolabait, lehendik dator: hiztegien plangintza bat egina 
zegoen "Jakin ''-en barnean, baina asmoa haunditxoa zen
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argitaletxe horrentzat, berak bakarrik bultzatzeko. Dakike- 
zuenez, argitara emana dago "N atur Zientziak'' deitua; buka
tu sam arturik "Fisika eta Kimika", eta atzetik datozenak biz- 
kortu nahi dira orain UZEIren barruan, beronen eskuetara 
pasako baita hiztegi hauen plangintza osoa (politika, ekono- 
mia, teologia, psikologia, historia, soziologia, midikuntza, 
etab.).

Hau da, bere lerrorik larrienetan, gure asmoa: gizonak 
prestatu, lanabesak sortu. Zeuok, eta beste euskaltzale askok, 
egiten duzuen lanaren osagarri gertatuko ahal da.

ZENBAIT XEHETASUN ARGIGARRI

Euskaltzain adiskideoi Aurreproiektuaren aurkezpen hau 
egitean, asmoari etorkizunerako segurtasun batzuk bilatu 
nahi izan dizkiogu. Asmoak ederrak, eta ederregiak ere, izan 
baitaitezke eta agian egintzetara eramateko errorik gabeak. 
Egintzetarako posibilítate horien bila ibili gara orain artean, 
eta izango dugu oraindik ere lanik franko. Aurreproiektuari 
zutoinak ematen. Dena déla, dagoeneko ditugun errealitatee- 
kin baikor izan gaitezkeela pentsatuta, ausartzen gara Aurre- 
proiektua zuen aurrera ekartzen.

Aurreproiektua "Jak in” kultur taldeak landu du; baina 
Euskal H erriarentzat erabat irekita bultzatu nahi du. Alde 
aurretik esaten dugu, kultur talderik indartsuenak ere ez 
dezake UZEIren antzeko Aurreproiektu bat bakarrik egintze- 
taratu. Gehientsuenon oniritzi eta lankidetzarekin egingo da, 
ala ez da inoiz egingo.

Orain, halabeharrez, instituzio pribatu bat bezala jaiota 
ere, ahalik lasterren instituzio publikoa izatera iritsi beharko 
luke. Euskal Herri osoaren ordezkari politikoek erabaki 
beharko lukete UZEIrekin zer egin eta ñola joka, nahiz eta 
edozein kultur instituziori legokiokeen autonomiaz hornitua 
izan.

Beste zerbait ere esan beharra dago. Aurreproiektu hau 
ez da zerbait hitsia. Aurreproiektua da bakarrik: galdera bat 
bezala aurkezten da, Euskal Unibertsitate aren arazoaz ardu
ra daitezkeenek beren iritziak eman ditzaten eta iradokizu- 
nak egin. Oso pozik jasoko ditugu zuen ideiak eta kritikak,
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beharrezkoak ere baditugu eta. Prest gaude, gure bulegoan, 
nahi dituzuen xehetasunak emateko eta zabal-zabalik entzu- 
teko.

Gaizki ulertzerik ukan ez dezagun, bada haseratik berta- 
tik argi utzi nahi dudan mugapen bat. UZEI ez da Euskal Uni- 
bertsitatearen Plangintza bat. Honago jartzen dugu UZEIren 
eginkizuna: gure ustez, amesten dugun Euskal Unibertsitate a 
geroagokoa da. Oraindik ez da eginkorra, ez eta Dekretu bat 
horretarako emango balitz ere. Euskarazko Unibertsitate bat 
eginkorra izan dadin, bada oraindik ibili beharreko biderik 
aski. Ikasleak eta irakasleak eta lanabesak egin gabe dauzka- 
gu, neurri handi batetan bederen, Euskal Unibertsitaterako.

Eta gure asmoaren arabera, hortxe dago, hain zuzen, 
UZEI bezalako instituzio baten egitekoa eta prem ia. 
Unibertsitate-aurreko Eskola bat bezala ikusten dugu UZEI, 
liburuak eta beste tresnak prestatzeko, lankideei heldutasun 
berri bat emateko eta euskarari berari ere bai gaitasun jan- 
tziago bat. Egiteko dagoen lana, mugagabea da alor honetan. 
Etortzeko den Euskal Unibertsitaterako ari direnei profesio- 
naltasun bat eman nahi zaie, orain "hobby" bezala daram a- 
ten lan eskerga hori ogibide bihurtuaz. Nahitaezkoa da alda- 
kuntza hori lortzea gure euskararen etorkizunerako.

Norbaitek galde lezake, ea ñor garen gu Euskal Unibertsi
tate bat asmatzeko, edoeta zer-nolako Unibertsitatea nahi 
dugun. Horretaz hauxe bakarrik: guk ez dugu Euskal Uniber- 
tsitaterik egin nahi, UZEI Unibertsitate-aurreko Eskola bat 
izanen da soil-soilik. Berriz diot. Hortxe mugatzen du bere 
betekizuna, harago jo gabe.

Berez, UZEIk ez du geroko Euskal Unibertsitatea bera ere 
alde aurretik definitzen, geroko euskal gizartearen definizio 
bat ematen ez duen bezalaxe. Horietaz geroak esan beza 
berea.

Hori bai: UZEIren erro-erroan dago Euskal Herriak behar 
duen euskarazko Unibertsitatea. Esan dezadan, bestalde, ez 
dugula Euskal Herriko erdal Unibertsitatearen aurrez aurre 
nahiz kontra ja rri nahi. Antitesi hori bera ere ez dago UZEI
ren berezko ikuspidean. Egin nahi den gauza bakarra zera 
da: etor litekeen euskarazko Unibertsitaterako euskara eta 
gizonak gai egin, eta lan hau profesionalki egin.


