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BRAILLE SISTEMA | HUGO GERNSBACKDENBORAREN MAKINA

Lanean kontzentratzeko tramankulua

Hugo Gernsback (1884-1967) idazle 
eta asmatzaileak The Isolator izene-
ko gailua patentatu eta aurkeztu zuen 
1925ean. Izenak dioen bezala, kasko 
nabarmen horrek erabiltzailea isola-
tzen zuen soinuetatik, ikusmen perife-
rikoa mugatzen zuen eta, hala, arreta 
lanean jartzen laguntzen zion. Oxigeno 
botila bat ere bazeukan, erabiltzailea 

arnasteaz ere kezka ez zedin. Zientzia 
fikzio modernoaren aitzindari izan zen 
Hugo Gernsback. Besteak beste, Ama-
zing Stories aldizkaria sortu zuen. Eta 
Zientzia Fikziozko Munduko Konben-
tzioak banatzen dituen sariak Hugo 
dute izena haren omenez. Baina kasko 
isolatzaileak ez zuen arrakastarik izan. 
Zergatik ote? n

Coupvray (Frantzia), 1809ko urtarrila-
ren 4a. Louis Braille jaio zen Paris ingu-
ruko herrixkan. Hiru urte zituela, aita-
ren lantegian jolasean, larrua lantzeko 
ezten edo puntzoi batekin begi bat zau-
ritu zuen. Zauria gaiztotu eta infekzioak 
beste begia hartu zion handik aste ba-
tzuetara. Azkenean, haurrak infekzioa 
gainditu zuen, baina ikusmena betiko 
galdu zuen bi begietan.
 Mutikoaren jakinminak eta gurasoen 
jarrera egokiak bultzatuta, Louis Brai-
lle Parisko Gazte Itsuentzako Institutu 
Nazionalean onartu zuten hamar ur-
terekin. Eskola aitzindaria izanagatik, 
metodoak ez ziren oso berritzaileak eta, 
nagusiki, irakasleak ahoz komunikatzen 
ziren ikasleekin. Valentin Haüy eskola-
ren sortzaileak asmatutako sistemaren 
bidez irakurtzen ere irakasten zieten. 
Haüyren liburuak latindar alfabetoan 
eta erliebean zeuden idatzita. Garestiak, 
astunak, urriak eta irakurtzen zailak zi-
ren eta, halabeharrez, informazio gutxi 
jasotzen zuten. Sistemaren muga na-
gusia zen begien hizkuntza erabiltzen 
zuela hatzentzat.
 Eskolan zeuden hamalau liburuak 
behin eta berriro irakurri ondoren, 
Braillek ukimenaren bidez irakurtzeko 
–eta, zergatik ez, idazteko– sistema be-

rria nahi zuen. Hala, hamabi urte zituela 
Charles Barbier kapitainaren berri izan 
zuen. Batzuek diote lagun batek irakurri 
zion artikulu batean izan zuela haren 
berri; beste batzuen arabera, Barbier 
bera hurbildu zen eskolara, gerran ilun-
pean komunikatzeko erabiltzen zuten 
sistema azaltzera. Hamabi puntuz eta 
marratxoz osatutako kodea erabiltzen 
omen zuten, Paper lodian markatzen zi-
tuzten zeinuak eta soldaduek, gudu-ze-
laian, hatzez irakur zitzaketen mezuak, 
ilunpean eta isil-isilik.

 Hamabost urte betetzerako, Braillek 
soldaduen sistema egokitua eta hobetua 
zeukan. Irakurtzen zailak ziren marra-
txoak kendu zituen, kodea sei erliebe-
dun puntutara mugatu zuen eta letrak 
zuzen eta bereiz idazteko eta irakur-
tzeko eredua sortu zuen. Idazteko ezte-
na erabiltzen zuen, haurtzaroan itsutu 
zuen tresna bera.
 1852an hil artean, Louis Braille 
Itsuentzako Institutuan aritu zen ira-
kasle. Baina sekula ez zioten aukerarik 
eman bere sistema erabiltzeko. n
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EZTENAK KENDUTAKOA, EZTENAZ OSATU

Louis Braillek itsuek idazteko eta irakurtzeko sistema bat asmatu zuen, soldaduek erabili ohi zuten kode 
batean oinarrituta. Baina sistema ez zen Braille hil eta gero arte zabalduko.
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