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vorstehellden Biirgerkrieg») avanzaunanueva interpretaci6nde un pasaje ciceroniano de comienzos del 49 (ad Aticum VII, 12, 3.4), que contiene, a S,l entender,
dos serios pron6sticos sobre la duraci6n del conflicto civiL En. una nueva entrega
sobre la problematica del vocabulario politico romano, G. Hinojo (<<Alusionesy
designaciones del sistema republicano en Tacito») expone los diferentes terminos
y expresiones con los que Tacito se refiere 0 alude al sistema 0 forma de gobierno
de la epoca de la Republica. Trata, ademas, de «descubrir la realidad design ada
por los terminos y la mentalidad 0 concepcion de los habitantes del Imperio sobre
su forma de gobiemo y sobre su sistema politico» (p. 291). En «Filologia y crftica
textual», X. Ballester parte del testimonio neoterico, es decir de una serie de escritoresde gusto alejandrinizante de comienzos del siglo I a.C., para explicar las reladones entre filologia y critica del texto y el peso en la labor filologica de los pro- .
blemas de la ttansmision textual. A. Ramirez de Verger (<<La elegia I 9 de Tlbulo»)
interpreta esta obra tibuliana dentro del tipo de composicion generica cOhocida como Fbedus am oris, biell atestiguada en Catulo, a modo de contrato metaf6rico entre los amantes, con clausulas que han de ser cumplidas (leges amatoriae) y un jurame*o que daba fuerza al pacto. Cierra Ia serie de articulos I. Ruiz Arzalluz
(<<Traducciones ritmicas al euskera de poemas Iatino-medievales: tres ejemplos»);
quien ilustra sus afirmaciones sobre Ia influenda del sistema versificatorio del
original en Ia forma metrica de la traduccion con tres textos medievales, traducidos
con cierta frecl,lencia, el Ave Maris Stella, el Dies irae y e1 Stabat Mater.
.
A los articulos resefiados hay que sumar unas breves miscelaneas sobre el historiador Herodiano (F. Gasc6), Frontino, de aqvis, XXlv.1 (R. Baltar Vel6so)
y la ya comentada «Apostilla a Colvav» (J. L. Melena).
EI volumen se completa con varias recensiones y resefias, aspecto este cada
vez mas cuidado en las publicaciones cientificas. Entre los trabajos resefiados, diversas obras de lingiHstica, historia antigua, filologia clasica y tambien, hecho un
tanto inusual y que habla a favor de la interdisciplinariedad de la revista, derecho
romano.
En resumen, un conjunto interesante y equilibrado y un paso mas en la consolidaci6n de esta publicaci6n anual del Instituto de Ciencias de la Antigiiedad de
la Universidad del Pais Vasco.
.
Antonio DupZa Ansuategui
Dpto. de Estudios Clasicos
(UPVjEHU)
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MAPRAIS (ed.), 1987.-Politique et Amenagement linguistiques. Quebec, Pa, ris: Gouvemement de Quebec (Conseil de la langue fran\;aise), le Robert
(Collection «I'ordre des mots»).

Ez da erraza hau bezalako obra bat irazkintzea, hain zuzen ikerle eta Ian guztiz desberdinak biltzen dituen obra. Liburuaren mamia hamabi kapituluk osatzen
dute, bi eratako artikuluekin, alde batetik plangintza linguistikoari buruzko Ian
teorikoen multzo bat, eta bestetik beren hizkuntza nazionalen berreskurapenarekin
era desberdinez axolaturik dauden gizakomunitateen problematikak deskribatzendituzten lanak. Hitzaurrean Fishman-ek aipatzen duen bezala, obra honek «hizkuntza
benetako baliapide sozial bezala erabiltzeko ahaleginaketa orobat arazohorren al~

[ASJU 22-1, 1988, 339-342]
http://www.ehu.es/ojs/index.php/asju

LISURU . BERRIAX '/ RESENAS

derdi 'bia'k ederto deskribatzen ditu, batetik politika.·linguistikoaeta bestetik barne-.·
plangintza»..
'.,
. . . ' ','
.'."....
.'
'...
. ...:
. ',' Testuak, kontu handiaz eta moldakera egokiaz argitaratua,:5716rrialde 'dauz-ka; idazlan' guztiak frantsesez ematen dira, beraietako batzu beste hizkuntza' batzue~
t.a~' id~tziak izan arren (ingelesez, gaztelaniaz, suederieraz' eta holartdesez). Ikerketetan koniutan harturiko hizkuntza eta herriak hagitz desberdinak dira: holandesa
Belgikan, katalana b'etaren lurralde linguistiko osoan, euskara, :Finlandiako', suediera; ,Israelgo hebraiera, Mexico-ko gaztelania, Quebec-eko frantsesa "'eta Jugoslavian
era1Jilitako hizkuntzak.
.
.
Lehen kapitulua, liburu~re~ oinarrizko gai nagu~iari eskaj.ni.a" -plangintZa lin-:guistikoa- liburuaren oinarrizko kontzeptuari 'butuzko burut~pen .Eresbe~diriak aur~
kezten dituztelarik, arras sarrera ona dugu Denise Daoust eta Ja<::ques. Maurais:-en
eskuetan. Izan ere, sarrera honek askozaz ulergarriago egiten dio irakurleari ondoan
datozen lanen ausnarketa. Beraien ustez, plangintza linguistikoaJunt~ean arazo prag-:matikoa da et~ «b~raren kontzeptualizazio-maila nahikoa txikia da· banaz beste»'-.
haio zuzeu. ere, konpondu behar den nahasmendu terminologikoaren iturria: dena .
Azkeneritzi beraz zera prop'osatzen dute,. azken hamarkadetan egin difen pl~ngintza-esperientzia guztien neurketa sistimatikoa. ' . '
.
-"
,
-.
'. . Belgikako holandesari buruzko lana, Kas Deprez-ek izenpetua, d~la, ikl;lsmir~l,
mstorikotik· zein ikuspegi sinlqonikotik, herrialde honetako frantsesa eta holandesaren arteko harremanen bilakaeraren aurkezpen zehatza dugu. Oro har esan daiteke 1'l1uga lingusti~oaren ezarketa, t~adizionalki frantsesak nagusita'suna zeukan egoeran, konponbide aski on bat izan dela (Fourons delakoen kasuan agian 'izan' ezik).
Ebazpide .h~u, baina, ez da egoki gertatu Bruxelas-en kasuan, hain zuzen, holandesdun lurraldearen barruan dagoen irla frankofonoa, bertan holandesak hizkuotza gutiengolakotua izaten segitzen. duelarik.
'
Ondoko ,kapituluan, Albert Bastardas-ek herrialde katalanetan mende honeta~
zehar plagintza linguistikoaren barruan egin diren ahaleginen berri zehatza ematen
digu. Lanaren ezin itzurizko azkeneritzia, Espainiar Estatuaren Konstituzioak :ontzat
jotzen ez 9uen, baina Suitzan edo Finlandian hain emaitza onak eman ditu.en printzipioa da, hau da, hizkera katalaneko bakarrik den lurraldearen beharra, be~~e erabatez esateko, edo~ein hizkuntzaren bizikera osasuntsurako nahi eta nahiezkoa den
lurralde elebakarrareri b.epairizana, elebitasuna zein beste hizkuntzen ezagutza funtzionala bakarrik gertatuko den lurraldea, alegia.
Euskal Herriari buruzko lana Karmele Rotaetxek ematen digu. Sarrera historiko bat egin eta gero, euskararen egoeraren normalkuntzarako gizaldi honetan zehar
hartu diren erabakien historia zehatza egiten digu, dena ikuspegi bitik: bata barrukoa eritz diezaiokeguna, hau da, literatur-estandarraren sorkuntza (euskara ;batua)
literaturtradiziodun euskalkietan oinarritua (zuberera, laptirtera, gipuzkera eta' bizkaiera), eta bestea soziala eritz lekiokeena, hau da, euskararen oraingo arriskuz beteriko egoera gutiengolakotua sortu duten gertakari sozialen segida, nahiz eta oraingoari badirudien, problema" eta oztopo latzak egon arren, ,eg6era honen gaindipenerako oinarriak jartzen hasi dela. Euskara batuaren formaren hautapenak sortu di:..tuen arazoak ahaintzi gabe ere', 'lan honetan, liburuko beste batzuetan bezala, argi
eta' garbi uzten da ageriko 'euskara batuakduen hizkuntza nazionala-ren funtzioa,
hots, administraziomugaren gainetik euskaldun guztien hizkuntza ,amankomun eta·
bakarra izatearen ·esperarttza". Azkenez, Rotaetxe irakasleak gaur egungo eu~kal gizarteak .askatu behar dituen korapiloak aurkezten ditu: elebitasun/elebakartasun-a'
i
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delako arazoa batetik, eta gehiengoa-ren eta gutiengoaren' hatremanak bestetik:~\ etorkizunean, euskararako espero ditzakegunak ahaztu gabe.
.
.
Christer Lauren irakasleak jarraikoan Finlandiako, suedieradun gutiengoak dau~
kan egoeran sartzen 'gaitu."Hain zuzen, munduko gutiengo linguistikoen kasuetan
agian hoberenatzat jo litekeen egoera, Finlandiako konstituzioak gutiengo honeta~
rako onartzen dituen eskubide linguistikoengatik. Izan 'ere, hala' aipatu Iegegintza
lingustiko horrek, nola Eskandinaviako beste herriekin erabilitaka harreman heS"
tuek gorde dute eta oraindik gordetzen dute Firuandiako suedieraren bizitzea eta
etengabeko garapen sendoa.
'
Hebraieraren kasua Moshe Nahir irakasleak' aurkezten digu. Ezagun denez,
hebraierak thizkuntza· erlijiosoa' izatetik Israelgo juduen thizkuntza mintzatua' izatera iragan du azkeneko mendean. Bilakaera hau, hiru garaitan artikulatua, hizkuntzaren berpizkundearekiri'hasten da 1890 eta 1916. urteak bitartean. 1916 eta 1948.
bitartean gertatu zabalkunde eta estandarizazioarekin segitzen du, eta egunotan amai..
tzen da bai hizkuntzaren modernatzearekin ea bai hiztegiaren egokitzearekin.
Luis Fernando Larak gero 1981an sortu eta 1983an hil zen Mexico-ko «Comisi6n para la defensa del idioma espafiol Ide Mexico» delakoaren historia laburraren kronika egiten digu, Estatu Batuen eragin ekonomikoagatik ingeIesaren zabalkundearen kontra Mexico-ko gaztelaniaren defentsapide bat izatekotan jaio bide zen batzordea. Lanak, Mexico-ko gaztelaniaren arazoak aurkezten dituen neurri
berean baina, ez du benetan konponbiderik proposatzen gaurko mexikar gizartearen
dilematzat jo daitekeen dikotomiarako, batetik ofizialki goraipatzen den kuIturmestizaia, eta bestetik Mexico-ko jatorrizko hizkuntzeekiko (oraindik bi milioi pertso..
nak baino gehiago mintzatuak) hartu behar diren jarrera sozia! eta politikoak.
Liburuaren arduradunak, Jacques Maurais-ek bere «L~experience quebecoise
d'amenagement linguistique» izeneko artikuluan, Quebec-en azkeneko urteotan egin
den pIangintza linguistikoaren aIde desberdinen deskribaketa osoa eskaintzen digu,
hain zuzen, Kanadako beste lurraldeetan ingelesak daukan estatutu bera Quebec-en
frantsesari ematea erdietsi duena. Sarrera historiko baten ostean, egileak plangintzaren aIde legalak zehatz-mehatz aztertzen ditu. Horretarako guztiz oinarrizko gertatu den Charte de la Lanque franfaise delakoa azterkatzen du eragina daukan alor
desberdinetan, administrazioan, irakaskuntzan (Quebec-era heldu etorkin ezingelesdunen kasua batez ere)~ elkarte profesionaletan, toponimian, saltokien izenak, produktuen etiketak, langile~mundua, e.a. Hotren ostean, plangintzaren aIde linguistiko
hutsak aurkezten ditu, eta azkenez, hainbeste tokitan egin litekeen itauna egiten
dio bere buruari egileak, alegia) zelako etorkizuna ukan dezakeen frantsesak Que..
bee-en, behin ingelesdunen eta frantsesdunen arteko berclintasun sozioekonomikoa
lorturik, inguratzen duen ingeles ozeanoaren barruan frantsesak balio berezia ez
duenean aurrerapide soziaI bezala.
Ranko Burgarski da hurrengo kapituluan Jugoslaviako errepublika nazioaskodunaren egoera eder eta konplexua deskribatzen diguna. Eta eder diogu, errespeturik absolutuenean finkatzen direlako hango hizkuntzestatutuak. AIde batetik hiru hizkuntza nazional, esloveniera, mazedoniera eta serbokroaziaera (beraren era desberdinetan), eta bestetik maiIa desberdinetan ofizial diren eta halandaxe defendatzen
eta sllstatzen diren ondokoak: erruteniera (ekialdeko Eslovakia eta IJkraniatik datozen 25.000 hiztun), italiera, txekiera, albaniera, hungariera, hungrianoa (erromania), eta errumaniera. Eskualde batzuen konp1exutasun linguistikoa Serbiako pro..
bintzia den Voijvodine deritzonean heltzen da gailurrera, bertan zazpi hizkuntza egiten baita.
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Testua, azkenez, hiru lan teorikorekin amaitzen da. Liburua hersten duena plan..
gintzari buruzko burutapen desberdinen azkeneritzi gisa. Besteetan, batetik Pragako
lagunarte linguistikoaren gogoeten arauerako hizkuntz estandarra-ren 'kontzeptua
aztertzen da, eta bestetik politika eta plangintza linguistikoek aurkitzen dituzten
arazoen berri ematen da.
.Gur~ .llstez argitaralpen hau interes handikoa da eta zalantzarik gabe gomen..
dagarria; hizkuntzen arteko harremanengatik sorturiko problemak planetako hain..
bat lektitan egun· 'egunekoak direla kontura gaitezen batez ere, baina orobat: mun..
duko hizkuntzen garapen egokirako edozein plangintzan funtsezkoa den maneiua
ezin itzurtzekoa dela ohar gaitezen ere.
Andolin Aguzkitza
Hizkuntzalaritza Orokorraren Alorra
Euskal Herriko Unibertsitatea.
(Gasteizko campusa)•

