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Hego Afrikan azken aldian gailentzen ari 
diren idazleen artean sonatuenetakoa da Riana 
Scheepers. Emakume zuluak Sutondoan 
izeneko liburuan bildu dituen narrazioak 
hizkuntza askotara itzuli dira dagoeneko.  
Hego Afrikak berrogeita bat milioi bizilagun 
ditu.  
Horietatik 30 milioi inguru beltzak dira, bost 
milioi inguru zuriak, hiru milioi coloured-ak, 
eta milioi bat edo asiarrak. Beltzak bi talde 
nagusitan banaturik daude: nguni taldea eta 
sotho taldea. Zuriek ere bi talde nagusi osatu 
dituzte: afrikanerrak eta ingeles jatorrikoak. 
Riana Scheepers afrikanerra da. Afrikanerrak 
holandar kalbinisten eta Frantziako erregeri 
ihesi etorritako higanoten ondorengoak dira. 
Afrikaansez mintzo dira. Afrikaansa patois bat 
da: nederlandera oinarri harturik, frantsesaz 
eta bertako hizkuntzez aberastutakoa.  
Afrikaansa Hego Afrikako hirugarren 
hizkuntza garrantzitsuena da, eta lurraldez 
hedatuena. Hego Afrikako eskualde 
gehienetan hitz egiten da, eta, beraz, 
komunikaziorako hizkuntza garrantzitsua 
bihurtu da. Literaturan, hala ere, ez du tradizio 
handirik. Hizkuntzak berak ere ehun urte 
inguruko bizia du eta hizkuntza horretan 
idatzitako literatura oso  
. gaztea da. Mende honen hasieran agertu 
ziren idatzizko lehen olerkiak. Gero hasi zen 
literatura sendoagoa, batez ere ingelesen eta 
afrikanerren arteko borrokak hizpide zituena.  
60ko hamarkadan, afrikaansez idazten zuten 
egile gehienek politikaz eta sexuaz idazten 
zuten. Hori del a eta, gehienak zentsuratu egin 
zituzten.  
Azken urteotan, berriz, batez ere 90eko 
hamarkadaren hasieratik, afrikaansez 
idatzitako literatura oparoena eta irakurriena 
emakumeek idatzi dute. Gehienek ipuinak 
argitaratu dituzte. Horien artean dago Riana 
Scheepers. Haren hitzetán, "ipuinak idaztea ez 
da harritzekoa, genero honek ongi erakusten  

 
baitu Afrikako bizitza. Dena arin gertatzen 
da. Hego Afrikak idazle bati gai asko 
eskaintzen dizkio".  
Riana Scheepers ahozkotasunaren liluratik 
heldu zen literaturara. Ahozkotasunean hezi 
zen: "Haur guztiek irrikaz itxoiten genuen 
egunero ilunabarra, suaren inguruan 
esertzeko unea. Orduan, argia ezkutatzen 
zenean, gure amona beltzak ipuinak 
kontatzen zizkigun bere hizkuntzan. 
Pertsonaia bakoitzarentzat ahots ezberdina 
erabiltzen zuen. Une magikoak izaten ziren 
haiek. Ipuin bakoitzaren amaieran, tu egiten 
zuen sutara, ipuineko pertsonaia guztiak 
erretzeko eta guri amets gaiztorik ez 
sortzeko". Horrela hazi zen Riana Scheepers 
unibertsitatera heldu zen arte. Gero, 
unibertsitatean mendebaldeko literatura ikasi 
zuen, eta afrikaansezko eta Holandako 
literaturan graduatu zen. Hala, amona 
zuluaren eta mendebaldeko kulturaren 
erreferentziak jaso zituen. Sutondoan 
lehenarenak eta unibertsitatean 
bigarrenarenak. Erreferentzia horiek guztiak 
baliatzen ditu literatura idazterakoan. Hala 
era, amonaren ahotik entzundako zuluen 
ohiturak di tu hizpide batez ere. Zuluen 
ohituren artean, gainera, emakume xumeen 
bizimodu latza aipatzen du batez ere. 
"Emakume zuluek erabat liluratu naute. 
Kontra duten guztiari aurre egiten diote, 
ausartak dira. Oraindik ere, bada 
bazterketarik. Kultura zulua apala bada ere, 
emakume zuluak duintasunez eta harro bizi 
dira. Harrigarria da. Ez dute garaipen 
handirik lortzen, baina egunero irabazten 
dute zerbait".  
Eguneroko garaipen duin horiek erakusten 
dituzte Riana Scheepersen ipuinek. 
Harentzat, zuluak "ahizpak bezala" dira. Eta 
haien ohiturak Mendebaldean ezagutarazten 
ditu literaturaren bidez. Emakume zuluen 
ahots bihurtu dira, nolabait, haren liburuak.  

445 hitz  



 
 
Hiztegia: Gailendu: nagusitu, beste guztien artetik nabarmendu. Hedatuena: zabalduena. Eskualde: erregio,o lurralde. 
Hizpide: hizketa -gaia. Oparo: ona eta ugaria dena. Ahozkotasuna: ahoz iritsi zaiguna, idatzizkoa.~ dena. Tu egin: 
txistua bota. Xume: txikia, apala. Bazterketa: baztertzea, bazterrean uztea. Garaipen: borroka edo lehiaketa batean 
aurkariari buruz lortzen den nagusitasuna.  

 

A. ULERMENA  
 
Erantzun ga/dera hauei. (2 p.)  
 
a.Nor da Riana Scheepers?  
b.Zer da afrikaansa?  
c.Afrikaansez idatzitako literatura aberatsa da?  
d.Nolako erreferentziak biltzen ditu Riana Scheepers-en literaturak?  
e.Nolako pertsonaiak aipatzen ditu, batez ere, bere ipuinetan?  
 
2. Egin ezazu testu honen laburpena eta aza/ ezazu zein den gai nagusia. (2 p.)  
 
3. Testuan ageri diren esaldi hauek beste modu batera eman itzazu. Horretarako, 
parentesi artean erakusten zaizun bidea erabili behar duzu, esa/dia beste modu batera 
adierazteko. Eta ematen duzun ordainak eta testuko esaldiak funtsean adiera bera izan 
behar dute. (1 p.)  
 
a. Erreferentzia horiek guztiak baliatzen ditu literatura idazterakoan. (idazten du) - 
Erreferentzia horiek guztiak erabiliz idazten du literatura.  
 
b. Azken urteotan, afrikaansez idatzitako literatura oparoena eta irakurriena emakumeek 
idatzi dute. (emakumeak izan dira)  
Emakumeak izan dira azken urteotan afrikaansez literatura oparoena eta irakurriena 
idatzi dutenak  
 
c. Kultura zulua beheka mailan bada ere, emakume zuluak duintasunez bizi dira (nahiz)  
Nahiz eta kultura zulua beheko mailakoa izan, emakume zuluak duintasunez bizi 
dira.  
 
B. IDAZLANA (5 P.)  
Kontu kontari jardutea, ipuinak kontatzea eta abar, antzinako zerbait de/a pentsa 
daiteke. Orain, ez ditugu gauzak kontatzen. Irakurri ere ez gehiegi. Telebista, berriz, 
nagusi, beharbada. Azal ezazu 15-20 /errotan arazo honetaz duzun iritzia.  



 

Erantzunak  
 

ULERMENA:  
 

 Erantzun galdera hauei. (2 p.)  
 
1. Literalki: Hego Afrikan azken aldian gailentzen ari diren idazleen artean 
sonatuenetakoa da Riana Scheepers. 

o Libre: Hego Afrikan bizi den afrikaanstar ipuin idazlea da Riana 
Scheepers.. 

 
2. Afrikaansa Hego Afrikako hirugarren hizkuntza garrantzitsuena da, eta 
lurraldez hedatuena. 

o Libre: Hego Afrikako eskualde gehienetan hitz egiten den hizkuntza da 
afrikaansa. Komunikazio hizkuntza garrantzitsua bihurtu bada ere, 
literaturan ez du tradizio handirik. 

 
3. Ez, ez da aberatsa. Hizkuntzak berak bakarrik ehun urte inguru dituelako eta 
hizkuntza horretan idatzitako literatura oso gaztea delako. 
 
4. Riana Scheepersek bere amona zuluaren eta Mendebaldeko kulturaren 
erreferentziak biltzen ditu. Amonarenak sutondoan jasota, eta unibertsitatean 
bigarrenak. 
5. Emakume zuluak aipatzen ditu, bizimodu latzari aurre egiten diotenak, 
duintasunez eta harro bizi direnak. 
 
Ikusten den bezala, galdera batzuen erantzunak ia testuan dauden bezala idatz daitezke, baina hori beti 
ezin da egin.  
(Badago beste galdera bat bai ala ez bakarrik galdetzen duena. Hori ere ez da ohikoa, erantzuna arra-
zoitu egin behar baita gehienetan.)  
 

2. Laburpen eredu bat.  
 
Riana Scheepers Hego Afrikan dagoen herrialde bateko idazlea da. Afrikaansez idazten 
du, nahiz eta hizkuntza honetan dagoen literatura oraindik gaztea den. Orain arteko 
gaiak politika, sexua eta gazteak izan dira. Idazle honek bere amona zuluari zor dio 
idazteko grina, gauero sutondoan ipuinak entzuten zituenean ikasi baitzuen ogibidea. 
Riana Scheepersen liburuetan agertzen diren pertsonaiak emakumezkoak dira, bizimodu 
latza sufritzen dutenak, hain zuzen ere, baina hala ere, ahotsik gabeko emakume zulu 
hauek egunero irabazten omen dute zerbait. Hori dio, behintzat, emakume zuluen ahotsa 
bihurtu den Rianak. 
 
Gaia: bi eredu. 
 
 



o Riana Scheepers: emakume zuluen ahotsa. 
o Riana Scheepers: afrikaansez idazten duen emakume idazlea. 

 
 

IDAZLANA  
 

o Izenburu egoki bat bilatu zure idazlanari (kontuan hartu aukeratzen dugun 
izenburuak testuaren nondik norakoa markatuko duela.) 

 
Ahozko literatura eta telebista: Biak posible dira?  
 

o Argudioak bilatu gaia garatzeko -aldekoak eta kontrakoak- eta idatzi bi 
zutabeetan. 

 
 
 

ALDEKO ARGUDlOAK  KONTRAKO ARGUDIOAK  

• Familia giroa: elkartasuna, harremanak. 
• Ohitura zaharrak ezagutzeko aukera.  
• Familia arteko komunikazioa.  
• Irudimena garatu.  
• Aurrerapenei eta komunikabideei esker  

ezagutu ahal ditugu lehengo zenbait 
gauza:  
Internet, kultura saioak ...  

• Bakoitzaren ohiturak ezagutu  
• Sormena eta kreatibitatea garatu.  

• Telebista aurrean bakarrik.  
• Familia eta lagunen arteko komunikazio 
eza.  
• Denbora libre gutxi gure gizartean.  
• Pentsatzeko eta erabakitzeko denbora 
gutxi.  
• Teknika eta aurrerapen gehiegi eta 
azkarregi.  
• Komunikabideekin komunikazio gutxiago.  
• Ohiturak unibertsalizatu.  
• Pertsona pasibo bihurtu.  

 
 

o Idatzi ditugun argudioak aukeratu eta garrantzitsuenak zein diren erabaki.  
 

o Idazlanari sarrera egoki bat idatzi.  
 

Gaur egun telebista denborapasa garrantzitsuenetariko bat bihurtu da gure artean. 
Gero eta ume gutxiago oheratzen da gurasoek ipuin bat irakurri ondoren edo liburu 
batekin minutu batzuk igaro ondoren. Orain, afalosteko film bat ikusi eta gero 
oheratzen gara gehienok.  
 

o Zein lokailu erabili ditzakegun zehaztu gutxi gorabehera.  
 

Alde batetik, bestetik, era berean, orain, lehen, ostera, aldiz, dena den, azkenik, beraz ...  
 

o Testua idatzi. Hona hemen eredu bat. 



 
 

Ahozko literatura eta telebista: biak posible dira? 
 
Gaur egun telebista denbora-pasa garrantzitsuenetariko bat bihurtu da gure artean. 
Gero eta ume gutxiago oheratzen da gurasoek ipuin bat irakurri ondoren edo liburu 
batekin minutu batzuk igaro ondoren. Orain, afalosteko film bat ikusi eta gero 
oheratzen gara gehienok. Baina gatozen harira. 
 
Alde batetik, nork ez ditu gogoratzen txikitan gurasoek irakurtzen zizkiguten ipuinak? 
Nork ez ditu gogoratzen gure aitona-amonaren kontuak eta pasadizoak? Urteak pasatu  
ahala, xarma berezi hori galdu egin da, ingurukoen kontu polit horiek orain, berriz, 
aspergarriak bihurtu dira, eta denborarik ez dugu aurkitzen horretarako. 
 
Bestetik, ezin da ukatu gure gizartea aldatu egin dela, ez da gure gurasoek ezagutu 
zutena. Lehen denbora gehiago zeukaten familian eta mahaiaren inguruan egoteko, 
kontu kontari. Orain, aldiz, ez dago hainbeste denbora, lanpeturik ibiltzen gara, 
ekintza egokiak diren ala ez oso ondo jakin gabe. Era berean, ez dugu astirik hartzen 
besteekin egoteko, eta denbora librea dugunean telebistan, Interneti edo bideo jolasei 
eskaintzen diegu gure atseden denbora. 
 
Dena den, aurrerapenek ez dute dena txarra, badute gauza onik ere: adibidez, beste 
lurraldeetako ohiturak ezagutzeko aukera, edo informazioa azkarrago bilatzeko 
aukera… 
 
Amaitzeko, esan, teknikak eta aurrerapenak, hots, telebista, Internet, ordenagailua… 
gizakiok hobeto bizitzeko sortuak izan direla, eta pertsonen arteko harremanak zaildu 
eta atzeratu egiten badituzte ez direla hain egokiak, nahiz eta kontrakoa iruditu. Eta ez 
dugu ahaztu behar gure ondoan dagoen jendeak badaukala zer kontatu, nor garen 
ulertu ahal izateko, eta inguruko ohiturak ezagutzeko. 
 
 
 
 
 
 


