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Euskaltzaindia
1917'gn.
sortu zen ezkeroztik naiko
gora behera izan ditu. Erri
guztiak ba dute Akademi
bat izkuntza zaintzeko, izkuntza konserbatzekoa. Euskalerriak ere berea ba du
1917'gna. ezkeroztik. Ori da
Euskaltzaindia.
Akademien eginkizuna zaitzea, konserbatzea, den eskero beti izan dute Akademi
guztiak
konserbadore
itxura bat, moderazio itxura bat beiñepeiñ. Ta eguneroko izkuntzan akademiko
adjetibua ba du zera bat,
patxarako ta saloiko zerbait.
Ba dirudi ori Akademi guztien izaeratik datorrela.
Baiñan ortik sortu litezke
Euskaltzaindiari dagokionez
eztabaida batzuek. Zaintzea
ta konserbatzea zerbait bizirik eta osasun bizian dagonean ez dio ajolik patxaran
egitea. Baiñan euskera be.
zela iltzeko zorrin dagonean?
Baiñan ez dezaiogun Euskaltzaindiari ezin lezakena
eskatu. Ba du Euskaltzaindiak bere eginkizun berezia. Lehendabizi esan dezagun Euskaltzaindia dela a l derdi guztietako euskaldunak elkartzen dituen instituzio bakarra. Ba da zerbait. Euskaltzaindiak dituen
arauak esaten dute bere
eginkizuna
dela euskerari
estudioak egitea. Eginkizun
dagokionez izkuntza bezela
ori betetzen duela uste dut.
Baiñan baita ere arauetan
dionez bere eginkizuna da
euskera zaitzeko alegiñak
egitea. Or sortu liteke eztabaida. Dudarik ez dago.
euskera dagon bezela zaitze
ori Akademi baten eginkizunak gaiñezkatzen dituela.
Aitortu dezagun o r d e a
gaur egunean
oraindikan
ez duela bere bidea arkitu.
Euskeraren batasuna —aspalditik datorren eztabaida—, euskera eskoletan eta
informazioko bideetan, euskera paper ofizialetan, zenbaietraiño ez dira Euskaltzaindiak landu bear dituen
eg'inkizunak?
Euskaltzaindiak utzi ahal lezazke gai
oiek ikuitu gabe? Erantzunak susto guztietakoak izango dituzu.
Gaiñera bi eratako a r r a zoiak izan litezke Euskaltzaindian sartzeko: batzuek
euskeraren alde egin diren
lanen sari bat bezela, ohore
bezela; beste batzuek berriz
euskeraren alde egin lezazken lanegatik. Urrengo billeran izendatuko dira zenbait
euskaltzain laguntzaille berri. Izan dedilla ori Euskaltzaindiarentzat txertu berri
bat batez ere lanerako txertu bat.
Euskaltzaindia Euskalerriko instituzio bat bezela sortu zen. Gaur egunean euskaldunentzat ezezaguna izatera irixten baldin bada,
errian sustraiak galtzen baldin baditu bere izateko a r r a zoia galduko luke, bere zenzua galduko luke.

