
2022-1                      PEN International

  1

Aurreko zenbakian, helduen eus-
kalduntzea izan genuen hizpide, eta gure 
irakurlea jabetuko zen, ziur asko, aniztasun 
handikoak direla helduaroan euskara ikasteari 
ekiten dioten pertsonen profilak. Askotarikoak 
izan daitezke hizkuntza berri bat ikasteko   
arrazoiak, gogoak, desirak eta irrikak, baina, 
zergatiak zergati, ikasketaren ekarpena berdi-
na izango da beti: hizkuntza berri bat ikastean, 
mundu berri baterako atea irekitzen dugu. 
Irabazi handia da hori hiztun berriarentzat. 
Areago, aldebikoa da irabazia, hizkuntza ere 
garaile baita prozesu horretan; hots, hiztun 
berri bat irabazten du hizkuntzak. 

Euskararen lurraldearen mugez 
haraindian ere, hainbat dira euskararen atea 
irekitzea erabaki, eta mundu berri batekin 
t o p o e g i n d u t e n a k . E u s k a r a r e n 
i(ra)kaskuntzak, hortaz, ez du mugarik, eta 

gure hizkuntzak nahiz kulturak erakutsi digute 
gai direla mundu zabalean hainbaten interesa 
erakartzeko.  

Basque Writing honetan mugak ze-
harkatuko ditugu euskararen irakaskuntza 
atzerrian zertan den aztertzeko. Orainaldiari 
ez ezik, iraganari ere begiratu diogu, euskal 
hizkuntzaren eta kulturaren ikasketak duela 
mende batzuk egin baitzuen jauzi nazioarteko 
eremura. Unai Lauzirikak azalduko digu, 
bada, zein izan diren une, leku eta pertsona 
aipagarrienak ibilbide horretan. 

Egungo testuinguruan, bestalde, bi 
erakunde dira protagonista: Euskal Etxeak eta 
Etxepare Euskal Institutua. Diasporan 
hizkuntza transmititzeaz arduratzen dira 
lehenengoak, eta esparru akademikoan jar-
duten du bigarrenak, euskara-irakurletza eta 
euskal ikasketen katedren bidez. Bi insti-
tuzioek, beraz, sare emankorra 
osatzen dute mapa osoan ba-
rrena. Irene Larraza Etxe-
pare Euskal Institutuko 
z u z e n d a r i o r o k o r r a r e n 
hitzekin itxiko dugu zen-
bakia, eta hark azalduko digu 
zein diren erakundeak egiten 
duen lanaren giltzarriak.

Euskara irakastea munduan
Basque Writing 25

Maddalen Subijana 
Euskal PEN
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Euskararen irakaskuntza atzerrian

Euskararen irakaskuntza atzerrian aztertzean, bi 
eremu bereizi behar ditugu: alde bate7k, euskalaritza 
edo vascologia nabarmentzen da, batez ere XIX. mende-
4k aurrera Europako eremu akademikoetan garatutako 
ikerketa-eremua, euskara eta bere jatorriari buruzko 
ikerketa eta teoriak biltzen dituen diziplina. 

Beste7k, euskal emigrazio olatu desberdinek edo 
diasporak historian zehar bultzatutako euskararen 
irakaskuntza, hizkuntza adierazle etniko eta hizkuntza 
propio bezala mantentzeko beraien komunitate eta fa-
milietan. Bi esparru edo sare horiek batzuetan gainjarri 
eta elkar osatu dira euskara nazioartean zabaldu, pres-
4giatu eta belaunez belaun transmi7tuz.

1876an, II. Gerra Karlista amaitu eta Foruen galera on-
dorengo giroan sortu ziren lehen euskal etxe modernoak 
Ameriketan. Montevideoko Laurak Bat (1876) eta 
Buenos Airesekoaz (1877) gain, Habanako Asociación 
Vasco Navarra de Beneficencia bezalako elkarteen bidez 
garatu zen euskal iden7tate berritua, Bidasoaren bi 
aldeetako euskaldunak atzerrian batuko zituena, euskara 
eta erlijioa ikur etniko nagusi bezala hartuz.

 Mende berriarekin, euskal katedra eta klaseak sortzen hasi ziren Argen7na eta Uruguain. 
1904an, Pedro Mari Otaño bertsolaria izan zen lehena Buenos Aireseko Laurak Bat-en euskara klaseak 
ematen. 1907an, Llavalloleko Euskal Echea-ko Gizonezkoen ikastetxean Lekarozko kaputxinoak lehen 
euskara, euskal literatura, historia eta geografia ikasgaiak ematen hasi ziren. 

 Euskal erlijiosoen presentzia handituz joan zen Amerikan, haietako asko abertzale erbesteratu-
ak ziren eta eragin handia izan zuten euskal komunitateen osaera eta kontzientzia hartzean. Erakusgarri 
dira Aita Soloeta Dima kaputxinoak Buenos Aireseko Euskal Echean euskara klaseak emateko presta-
turiko Curso Primero del Idioma Basko (1912) eta Curso Segundo del Idioma Basko (1914) metodo gar-
bizaleak. Euskara transmi7tzeko sena eta ardura ez zen eten, 1925ean Montevideoko Ins9tuto de En-
señanza Euskal Erria-n sorturiko diasporako lehen ikastolak erakusten duen bezala.

Leibniz, Humboldt eta Schuchardt, euskalaritza Alemanian

Emakume Abertzale Batza Venezuela, Euzkadi Ikastolako 
sortzaileetako bat. Copyright, ed. Xabier Iñaki Amezaga
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Bien bitartean, Europan Julio Urkixok zuzendutako Revue Interna9onale de Études Basques 
(1907) aldizkariak euskal ikasketen erakundetzea bultzatu zuen, nazioarteko euskalaritzaren sare eta 
truke akademikoa bermatuz. Eusko Ikaskuntzaren (1918) eta Euskaltzaindiaren (1919) sorrerak euskara 
eta euskal ikasketak gizarte eta akademia mailan sustatzeko oinarri kultural eta ins7tuzionalak ezarri 
zituen. Eusko Ikaskuntzak euskararen irakaskuntza sustatu zuen bere kanpoko ordezkaritzetan ere, Madril 
eta Bartzelonako ateneoetan lehen euskara klaseak martxan jarriz.  

II. Mundu Gerra aurre4k, Europako 12 herrialdetako 30 unibertsitatetan 70 euskalari baino 
gehiago ari ziren euskal gaiak beraien ikerketa edo klaseetan txertatzen (Estornes Zubizarreta, 1991). 
Julio Urkixo, RIEV, Eusko Ikaskuntza eta Euskaltzaindiako hainbat kidek ehundutako sare akademiko har-
tan loratu zen XX. mendeko euskalaritza, ondorengo gerrek neurri handi batean desagerraraziko zutena.

Espainiako gerra zibilak (1936-1939) eta faxisten garaipenak, euskal autonomia eta aurrerapen poli7ko, 
sozial eta kultural guz7ak hautsi zituen. Euskal erbeste poli7ko eta sozialaren za7 handi batek Amerikan 
aurkitu zuen bizileku eta babesa. Euskal kazetari, intelektual, poli7kari eta gizarte-zibileko gizon-
emakumeek beraien ideia poli7koak eta egoera soziala eraman zituzten erbestera, diasporako hainbat 
sektore ak7batuz. Agirre lehendakariak gidaturiko Euzkadiko gobernua diasporaren sarean babestu zen 
bere ekintza poli7ko, diploma7ko eta kulturalari eusteko. Sare poli7ko transnazional hori ehundaka pu-
blikazio, aldizkari, autore, argitaletxe, kazetari eta ak7bistek trinkotu zuten eta Euzko jaurlaritzaren legi-
7motasuna eta euskal kultur sistema erbestean iraunaraztea lortu zuten. 

Ekin argitaletxea (1942), Ixaka 
López Mendizabal eta Andrés de 
Irujorekin, eta Ins9tuto Ameri-
cano de Estudios Vascos (1943) 
eta bere Bole7n-a (1950-1993) 
d i r a e r b e s t e k o k u l t u r 
sorkuntzaren eta pentsamendu 
poli7ko euskaltzalearen adie-
razle nagusienak.  

1944an, Montevideoko Univer-
sidad de la República-n Amerika 
osoko lehen euskara unibertsi-
tate-katedra sortu zen. Argen7-
nan eta Uruguain euskal litera-
tura lanak eta irakurketa taldeak 
sustatu eta sortu ziren. Bultzada 
euskalzale hori Txile, Mexiko, 
Venezuela edo AEBetaraino iritsi 
zen.

Bide bere7k, Mar4n Ugalde, 
Yon Oña4bia, Jon Bilbao, 
Jokin Zaitegi edo Andima 
I b i ñ a g a b e i 4 a b e z a l a k o 
erbesteratuek kazetaritza, lite-
ratura, itzulpengintza eta eus-
kararen irakaskuntza bultzatu 
zuten mundu osoan zehar. Ar-
gitalpen adierazgarriena Euzko 
Gogoa (1950-1959) aldizkaria 
izan zen, euskaraz osorik ida-
tzitako aldizkari bakarra, kultua 
e t a e u s k a r a k u l t u r a -
hizkuntzara eramatera bidera-
tua, Euskal Eskola Nagusia edo 
euskal unibertsitatea sus-
tatzeko asmoz sortua. Giro 
intelektual horretan sortu zen 
1950ean Euskal PEN Kluba.
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1948an Bordeleko Unibertsitatean Euskal Hizkuntza eta 
Literatura katedra sortu zen. René Lafónek zuzendu 
zuen 1969ra arte, ondoren Jean Haritschelar eta Jean 
Casenavek gidatu zuten katedra. 19747k aurrera Jose 
Luis Alvarez Enparantza Txillardegi soziolinguista eta 
poli7karia,  Koldo Zuazo dialektologoa, Xabier Olarra 
itzultzailea edo Patri Urkizu unibertsitateko irakaslea 
aritu ziren euskara irakurle lanetan. Gaur egun IKER Cen-
tre de Recherche sur la langue et les textes basques 
biltzen dira Université Bodeaux Montaigne, Université de 
Pau et des Pays de l 'Adour eta CRNSko ikerlariak. 

1952an zabaldu zen Salamancako Unibertsitateko Lar-
ramendi Katedra. Antonio Tovar, orduko errektore eta 
euskalari ezaguna, izan zen bultzatzaile nagusia. Handik 
pasatu ziren Joxe Miel Barandiaran edo Patxi Altuna 
bezalako irakasleak. Halere, Salamancako euskalarien 
sare akademikoko protagoninsta garrantzitsuena Koldo 
Mitxelena izan zen.

Testuen egilea: Unai Lauzirika

Halere, Euskal Herri7k kanpoko euskal ikasketen zen-
trorik handiena Nevadako unibertsitateak Renon duen 
Center for Basque Studies da.  1967an, William A. Dou-
glass antropologoak eta Jon Bilbao irakasle eta biblio-
grafoak Basque Studies Programm abiarazi zuten, gaur 
egungo Center for Basque Studies-en hazia. Bere ingele-
sezko argitalpen, irakaslego eta doktorego programez 
gain, bere liburutegiaren tamaina eta garrantziaga7k da 
ezaguna.  

Reno7k ez oso urru7, Idahoko Boise State University-an 
Basque Studies programak euskal ikasketen minor ibil-
bide osoa eskaintzen du, Basque Museum-eko euskara 
klaseen eta Boiseko Ikastolan, haurreskolako ikasleei 
euskal murgiltze ereduan eskaintzen zaien euskara 
klaseak osatuz. Duda gabe, Boise da euskal diaspora 
iparramerikarrak euskararen transmisioan egindako lan 
etengabearen adibiderik onena.

René Lafon

Antonio Tovar

Jon Bilbao eta William A. Douglass

Boise Basque Center
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Argen7nako euskal diasporan inoiz ez 
zen gelditu euskararen irakaskuntza, baina 1980ko 
hamarkadan erabilera eta transmisioa eteteko 
zorian zeuden. Argen7na guz7an soilik 40 euskara 
ikasle zeuden, euskal hiztunak desagertzen  ari 
ziren eta berritze tasa apaltzen. 

1989an , Ardanza lehendakar iak 
Macachinera egindako bidaia ofizial batean, dias-
porako kideek laguntza eskatu zioten Argen7nako 
euskal etxeetako euskara eskolak bultzatzeko. Be-
he7k eta periferia7k egindako eskaera bat, euskal 
erakundeek aintzat hartu zutena.  

Hori izan zen ArgenAnan Euskaraz ini-
zia7baren ernamuina eta egungo Euskara Mun-
duan programaren aurrekaria. Hasiera7k hiru lan-
arlo ezarri ziren: irakasleen prestakuntza, material 
didak7koen prestaketa eta euskara-eskolen fi-
nantziazioa. 

Egitasmoaren arrakasta bermatzeko, 
lehentasuna zen irakasleak diasporan bertan tre-
batzea,  garai hartako ikasleak etorkizuneko 
irakasle bihurtzeko. 1990ean, 17 ikasle gaztek 
Macachingo lehen barnetegian hartu zuten parte 
hiru hilabetez. Ikastaroa bukatzean beraien Euskal 
Etxeetara bueltatu ziren, beste 165 ikasleri 
irakastera. Lehen urteetan prestakuntza lerro eta 
taldeak ezarri zituzten eta irakaslegaiek maila au-
rreratu ahala, Maizpide eta Zornotzako barnetegi-
etara joaten ziren euskara hobetzera  

1999ko Euskal Gizataldeen Nazioarteko 
Kongresuan, ArgenAnan Euskaraz programaren 
arrakasta ikusita, AEB, Venezuela eta beste hain-
bat herrialdek bat egin nahi izan zuten,  ArgenA-
nan Euskaraz programa nazioartera hedatu zen 
Euskara Munduan programa sortuz. Egoera be-
rriari erantzuteko, Lazkaoko Maizpide barnetegiko 
profesionalen eskarmentu7k sortu zen Euskara 
Munduan ikasmateriala, euskara ikasteko atze-
rriko ikasleen ikuspegia txertatzen duen eskulibu-
ru bakarra. 

Gaur egun, Etxepare Ins7tutuak 
kudeatzen ditu Euskara Munduan programa eta  
irakurletzen sare akademikoa.  60 euskal etxetan 
eskaintzen diren klaseek, unibertsitateko 
irakurletzen eskaintza osatzen eta indartzen 
dute.  Sare bakoitzak helburu eta pu-bliko ezber-
dinak izan arren, Euskara Munduan progra-
maren eraginkortasuna aipatu beharra dago.  
Erabilera-eremu, testuinguru eta eskaintza alde-
7k publiko zabalagoarengana heltzen baita. 
Kaleko jendea erakartzen du euskal etxeen jar-
dueretara. 

COVID-19aren pandemiak erakutsi 
digu euskara-klaseak direla diasporako jarduera 
finko eta iraunkorrenak, 7nko iraun duten pro-
grama bakarrak.  Osasun krisi globalak bere 
alde onak ere izan ditu. Gizartea online 
irakaskuntzara ohitu da eta euskara klaseek  
euskal diasporaren orbita7k kanpo dabilen pu-
bliko zabala erakarri dute. Hiri handietan online 
talde berriak osatu dira, denbora falta eta dis-
tantziaga7k parte har ezin zezakeen jendea era-
karriz.  

Azken finean, Euskara Munduan pro-
gramak mundu mailako hizkuntza-berresku-
rapen tradizio luze baten 
katebegi bihurtzen zaitu. 
Ikasle, partaide, kide eta 
hiztun. Ikasleen helburu 
eta mo7bazioak edozein 
direlarik ere, euskara 
ikasleen komunitate 
transnazional batean 
txertatu eta Eus-kararen 
Herriaren mugak uste 
genuena baino urru7a-
go daudela erakusten 
digu.

Euskara Munduan programa

Unai Lauzirika (Lekei7o-Bizkaia, 1980). Euskara eta Euskal 
Kulturaren irakurle-ohia Leipzig-en (Alemania).
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Irakurletzak

1990eko hamarkada4k aurrera, Bizkaiko Foru Aldundiak, EHUk eta Eusko Jaurlaritzako 
Hizkuntza Poli7ka Sailburuordetzak atzerriko unibertsitateetan euskara eta euskal kultura 
irakurletzak sortzen hasi ziren. Ekimen eta helburu desberdinekin sortu ziren Poznan, Mosku, 
Txileko San7ago, Mexiko DF edota Valentziako irakurletzak. Pixkanaka hedatzen hasi zen 
sarea. 2010ean hasi zen lanean Etxepare Euskal Ins4tutua eta beregain hartu zuen aurreko 
irakurletzen sarea. Azken hamarkada honetan, Etxeparek irakurletzen mapa berrantolatu eta 
irakurletza berriak ireki ditu. 2018an Euskara Munduan programa Etxepare Ins7tutuaren or-
ganigraman sartu zen. Gaur egun, Etxeparek kudeatzen ditu atzerrian euskara irakasteko 
dauden bi sare nagusiak. Sare akademikoak 36 irakurletza eta euskal ikasketen 9 katedra 
biltzen ditu 18 herrialdetan. Bestalde, Euskara Munduan sareak 18 herrialdetako 63 euskal 
etxeek euskara klaseak bultzatzen ditu, diasporako euskaldun eta interesatu guz7ei aukera 
eskainiz.  

Bi sare hauek bermatzen dute euskararekiko interesa eta euskararen transmisioa eta 
irakaskuntza ziurtatuta daudela atzerrian. Estaturik gabeko nazio bik soilik daukate munduan 
kultur ins7tutu paradiploma7ko bat: Euskal Herriak eta Kataluniak, Etxepare Ins4tutua eta 
Ramon Llull ins4tutua, hurrenez hurren. Halere, historiak erakutsi digu euskararen 
irakaskuntza ez dagoela soilik erakundeen laguntzaren mende. Atzerrian euskararen iraupena 
eta transmisioa sustatzen duten sare eta ekimen ugari daude. Globalizazioak, digitalizazioak 
eta sare sozialek oraindik bide eta aukera berri gehiago eskaintzen dizkigute euskara atzerrian 
ikasi eta ikertzeko.
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Katedrak
BERNARDO 

ATXAGA 
(1953-) Idazlea

KOLDO MITXELENA 
(1915-1987) Hizkuntzalaria

EDUARDO TXILLIDA 
(1924-2002) Eskultorea

MANUEL IRUJO 
(1891-1981) Poli7karia

JON BILBAO 
(1914-1994) Ikerlaria

ELOISE 
GARMENDIA 

(1925-1999) Euskaltzalea

WILLIAM A. DOUGLASS 
(1939-) Antropologoa

JEAN HARITSCHELHAR  
(1923-2013) Hizkuntzalaria

AMALE ARTETXE 
(1894-1986) Emakume Abertzale 

Batza

City University of New York 
(EEBB) 

University of Chicago 
(EEBB) 

J. W. Goethe Universität 
(Frankfurt, Alemania)

University of Liverpool
(Erresuma Batua) 

University of Reno-Nevada
(EEBB) 

Boise State University
(EEBB) 

University of Massachusetts
(EEBB) 

Université Bordeaux Montaigne
(Bordele, Frantzia)

CONICET
(Buenos Aires, Argentina) 

2022an beste hiru katedra irekitzekoak dira: Alan R. King, Elbira Zipitria eta Frank Bidart
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Euskarak erabateko gaitasuna dauka 
mundua definitzeko. Gure hizkuntzak arlo guz-
7etan erakutsi du heldutasuna: akademia7k 
hasi eta zientziara, administrazio7k hasi eta ar-
teetara. Eta badu gure mugez gaindi joateko 
ahalmena ere; izan ere, ez dago ezer unibertsa-
lik bere jatorria par7kularrean ez duenik. 

Hori guz7a egiteko, hizkuntza komun bat 
behar dugu –hizkuntza komun bat, batzuentzat 
hizkuntza nagusia dena eta beste batzuentzat 
“zubi-hizkuntza”–, hau da, bizitza publikoaren 
edo bizitza sozialaren hizkuntza, bere bizitza 
pribatuan beste hizkuntza bat dutelako: ara-
biera, gaztelania, ingelera, nepalera… 

Etxepare Euskal Ins7tutuan euskara eta 
euskal kultura nazioartean zabaltzen dihardugu, 
horien ezagutza eta errekonozimendua sus-
tatuz. Irakaskuntza unibertsitateetan txertatuz; 
Euskal Ikasketetako programa akademikoak eta 
ikerketa lanak bultzatuz, aurten 12 izango diren 
Katedretan; Euskara Munduan euskal etxeetan 
euskara irakasteko programa kudeatuz; gure 
sortzaile eta eragileen lana nazioartean za-
baltzen lagunduz eta adierazpen ar7s7ko 
garaikideak ikusarazteko leihoak sortuz. Ados 
baikaude Koldo Mitxelenak esandakoarekin: 
“kultur alorrean zerbait sortzen duen herriak 
beretzat eta besterentzat sortzen du, eta, oro-
bat, besterentzat sortzen ez duenak ez du beret-
zat ere sortzen". 

 Etxepare Ins7tutua, Ramón Lull Ins7tutu-
arekin batera, oso erakunde bitxia da Europako 
hizkuntza eta kultura ins7tutuen artean, gainera-
koek estatuak eta hizkuntza hegemonikoak or-

dezkatzen bai7tuzte. Testuinguru horretan, ezin 
dugu eskubide osoko kide izan haien erakundee-
tan, eta ez ditugu baliabide berberak. Baina hala 
ere haiekin lanean jarraitzen dugu, besteen 
parean egon behar dugula uste baitugu. Ez gehi-
ago, ez gutxiago. Kulturen arteko parekidetasuna 
eskubidea delako eta gure ekarpena eus-
kaldunok baino ezin dugulako egin. Ordezkaezi-
nak gara.  

Argi dago, bestalde, euskararen 
nazioarteko irakaskuntza, bai Etxepareren saree-
tan bai ins7tuzionalizatu gabeko beste bide 
batzueta7k, ariketa pedagogiko hutse7k harata-
go doala.  

Bate7k, komunitatea indartzen du eta 
funtsezkoa da gure nortasuna, irrikak eta 
gatazkak transmi7tzeko; beste7k, euskal 
hizkuntza eta kultura nazioarteko ikasketa 
akademikoen arloan kokatzen ditu. Eta nik eran-
tsiko nuke gainera guz7z eredugarria dela jasan-
garritasunari dagokionez: hegemonikoak ez 
garen hizkuntzok ez dugu inoiz kolonizazio-ten-
taziorik izango, partekatzeko grinak mugiarazten 
gaitu. Munduan euskara ikasten dutenek ez dute 
merkataritza-etekinik 
edo onura produk7-
borik bilatzen; aitzi7k, 
jakin-mina ase eta 
ezagutza handitzea da 
nahi dutena, beren 
mundu-ikuskera za-
balduz, euren burua 
aberastuz. Nahikoa ez 
balitz bezala!

Egileak: Unai Lauzirika, Maddalen Subijana, Sara 
Arregi eta Laura Mintegi. 
Diseinua eta maketazioa: Laura Mintegi.

pen@euskalpen.eus 
www.euskalpen.eus 
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