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Gure Eiiskaldiin jakitatiak iirrats handiak egin diitii azken urte horietan,
bereziki ikertzez gure aitzinekoen lanak. Txomin PEILLEN-IBARBURU
ezagiitiirik da Eiiskara Ian hanitx huntii dialakoz. Ikerle erdotz, idatzi diitii
eleberriak, saill hanixko ere agerkari hanitxetan eta berriki ederki antolatii dii
gizon korpitzaren Eiiskara hitzen Doktorrako tesis bat, uhure handieneki
Bordelen hunartiirik izan dena. Lan hunen eni irakurrarazteko xiigiintarziina
iiken dii eta erran giniroke gure rnintzoaz gero egin lizateen lanentako pasta
haitia datiala. Orai berri orano Pariseko Bibliotheque Nationale-ko zoko
batetarik elki deikii eskiiidatzi bat, edo untsaz erraitera hirur idatzi, liisef
EGUIATEGUI-k eginak.

Lehena: FDosofo hiiskaldiinaren ekheia, Ziberoko eiiskara hobetian, 222
orrialde diitianak, 223 gerrenetik 364 gerrenialakoak galdiirik direnak, berro
gei berezita edo kapitiiliitan.

Bigerrena, 450 orrialde eta hirur zati diitianak:
1. Arlande OIHENARTEN errefrauak, 538 atsotitz frantzesez eta

eiiskaraz.
2. Oharkerak, esangiak eta bibetak, 84 orrialde eta 816 aipameneki,

filosofiaz eta kondairaz, frantzesez eta eiiskaraz, kartillaren edo
alfabetaren herroka jarraikiz.

3. Miindiren berritziaz (Musde Etxeberriren gogamenak), 160 orrialde
tan, frantzesez eta eiiskaraz, kartillaren herrokan.

Hirurgerrena: Aberastarziin giizien giltz bakhoitza, etxaltiaren joanaraz
tiaz. Ez niz heben pekatzen Ian horien oso ikertzera, bena nahi niike gogozka
zonbait eman eta amiiii bat argitii nur zen EGUIATEGUI eta zer deikiin.

Aitortii behar zaikii oraiartinokorik ez diigiila ezagiitzen. Bizi izan da
hamazortzigarren mentiaren erditsiitan, zeren bere lehen libiiria "Filosofo
Hiiskaldiinaren ekheia", agertzekoa zen 1780-ian, Alemanian, Frankfurten.
Badakigii haatik errejent zela, Ziberoan nunbait. Nun? Eta nunko zen? Deiis
xiixenik ez dakigii. Bena here hiztegiaren arabera eta xehetarziin zunbaiteta
rik erran daite ez dela Basabiiriiko aldeko, eta segiirrago Pettarreko eziez
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Arbaillako: iidiiri liike Amikuzeko miigatik hiiillan zela: Ariie, Etxarri, Pago
la, edo beste herri Eiiskara galdii dienetarik: Ozeraifie, Jeztaze... ? Ikusteko
lizate haren herexarik ediren leitianez herrietako edo parropietako libiirietan.

Gaiza bat ageri da: jakitate handiko gizona zen. Filosofiaren arrenkiira
bazian, hau beita "Filosofo Hiiskaldiinaren ekheia" libiiriaren geia. Ez zen
Eiiropako filosofoak beno berantago: ezagiitzen ziitian idazle mentekidiak,
bena lotiiz bere berezgoari. Irakurri ziitian Greko, Elizako Aita, Frantzes eta
Espaifiul idazliak. Oroen gaifietik maite ziitian Eiiskaldiin idazliak, ezpere
Eiiskara untsa baliatzen zienak, hala nula XURIO eta bere Kempesa edo
Contemptus mundi (1720), JUAN DE. BERIAIN eta bere DOCTRINA
CHRISTIANA, Eiiskaraz biihiirtia (1626), JOANES ETXEBERRI eta bere
Noelak ta berze Espiritual berriak (1630), PEDRO ARGAIN eta bere Exer
zizio Espirituala (1686), SARO DE LABORTARENA eta bere libiiria,
marinearen eginbidiaz (1642), JOANES LIZARRAGA eta bere Jesiis
krixten Ordeiiiii Berria (1571), PEDRO AXULAR eta bere GEROKO
GERO (1641), ARNALDE OIHENART eta bere ATSOTITZAK EDO
REFRAUAK (1657), Gaztaroa neurthitzetan eta zaharoa neurthitzetan
(1664), bai eta ere besterik. Bere jakitatia hedatii zian bidaje zunbait eginez
atzerrietarat, bereziki zazpi Eiiskaldiin Eskualdetarat, heltiibada itsasbazte
rrian liizazago egoitez.

Ziberoko jakitatiari ageri da hanitx etxekirik zela. Kantoriak, ixtoriak,
kateximak ezagiitzen ziitian, Pastoralak ere bai. Hoik behin beno haborotan
aipatzen deizkii; gaiza hunak dira beren heifiian erabili behar direnak: "Eta
zii aita, aspaldian ikusten eztiizia zure semia dela auhertii? Lana diala hii
giint; merkatii, elizabesta ta pastoral bakhoitzari hiitsik egiten eztiala?". Era
kusten deikii nula herriko gizonek ziitien emaiten: "gaiza hek dirade miindii
ko pastoralak: eztireia komediant halakoak, errege ta triikader izanik, beren
galtza mutxetara ta liirretara ethortzen ta, errege zena atzo, herrestan egiin".

Zergatik EGUIATEGUI Eiiskaraz izkiribatzera abiatii zen? Eiiskara
goresten dii, merexi dian bezala eta badaki bazter giizietan badirela goresten
dienak: "Jakintziek dakie hiiskara ama mintzoetarik dela bata; hortakoz ere
Jinkoak eman zereioan obedantza giiziak diitiala".

Bena orai entziin leitian bezala, haren denboran baziren biirii mehiak,
beren jakite llabiirraz hantii nahian zirenak eta Eiiskara giitiesten beitzienak.
Eta horra zentako, horien apaltzeko eta ixilarazteko, gure gizona Eiiskarazko
lanari lotii zen: "Hen ustiala hiiskara lizatiala hiztera nahasi bat, ezkiderik,
antzatagaitz jarraikirrik e'liikiana bakhoitzik. Halako basa-sinhestiaren gar
haitzeko hartiiren diigii heben nabasterria".

Bizi zen mentia deitzen zien "argien mentia". Hiihiiz beterik beitziren
ordiiko frantzes fllosofo idazliak eta hoien arabera beste hanitxek uste bei
tzian ez daitekiala frantzesez baizik untsa idatz, EGUIATUI-k ez diitii egar
ten ahal Eiiskara apaltii nahi dienak: "Ehiinetan entziinik gaude hiiskaratik
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lankhei hunik sorth'eztaitekiala". Holako erranen egoixteko, pekatii zeion
Eiiskaraz idaztia: "Izanik ere botxia beno gogorrago, mardotiiko diigiila diit
sinhestia".

Jente kente horier ez dii balio arrazu handirik emaitia, zeren eta ez dian
horientako izkiribatzen: "Ez gorrer entziineraziz nahian, ez etare iitsiier ikhu
seraziz egarrian". Eiiskarak beste mintzajien pare erabiltia seskezi merexi dia
lakoz, bena orano bere aberastarziinak diitialakoz eta zorrak deitzogiilakoz:
"mintzo haren ohoriaren gatik egiari zor diidan eginbidiaz diit Ian hau besar
katii". Eiiskaraz ere gaiza giiziak aipa ditake: "Hiiskara zertan nahi hitz
arrotzetzaz paira daitekiala".

Bestalde, gure idazliak deikii nahi diala "erakutsi hiiskara xahiiki jar dai
tekiala" eta, nurk jaki, ez zianez orai diala bi mente ikusten Eiiskarak bazii
kiala berantago arrakasta franko eta beste idazlerik izanen zela Eiiskaran
jakindantago eta Eiiskarari lotiirikago: "Hala ere mintza ahal daitekiala ta ni
beno langile hoberik diano, hetarik sortiiren dela haren ohoriaren gatik orano
hanitz berzerik". Eta berak ilrrats zunbait eginarazi balinbadii Eiiskarari, uste
dii bestek gero argitiirenago diala eta hasi dian sailla barnago ikertiiko: "Nere
althetik ageri dena, eztirot iikha eta aithortzen diit, eztiidala hiiskaran azar
diin aski ta haren edertarziinak aski erran, ahal nadin haren barnerat behar
bezala ari; alabadere gogoan diit, haren arakoietarik zerbait argitii diidala,
berze batek porrogatiiren diana".

Zentako EGUIATEGUI-k egiirikantxa badii Eiiskara gero biziko dela
eta azkartiiko? Diala bi mila urte iraganik, haren mentian egiinko egiinetan
bezala ari ziren eia zer ote zen mintzaje berezi hud, nuntik ziitian erroak, zer
hedadiira iiken zian eta nulaz Pirineoko zoko batetan bizi zaitian orano. Zer
iidiiri zaio EGUIATEGUI-ri? Segiir dena da Eiiskararen goratarziinaz hun
kirik zela eta behar zaikii ikusi nula goraipatzen dian.

Eiiskara da lehenik ama mintzoa: "Jakintziek dakie hiiskara ama min
tzoetarik dela bata". "Hartakoz ere Jinkoak eman zereioan oberantza giiziak
diitiala". Aita LARRAMENDIREN ondotik erraiten deikii ere "ama mintzo
dela, brobantza giizietzaz ikurraitiirik dena, hetan ere lehenetarik dela". Ama
mintzo hezala, aspaldian sortiirik (erran giniroke miindian hatsarrian, oraiko
ezagiitziala bardintzez mente hartako jakina): "Espaina giizian lehen mintzoa
izanik, dierri arrotzek mendietara bazterrarazirik, hirur mila urthe hetan
dagoela hetan kokatiirik". Eta oihii hau: "0 ama mintzoa ezpaliz, xoko bate
tan liike bere ama, eztelarik ageri ihon ere".

Nulaz Eiiskara ama mintzoa da eta nuntik dii indarra? Segiir ez da gizo
nen obra: "Ezi galdiirik balego osoki, halako bat jendiak egin derokiala? Nik
ja diot ezetz; ez eta ere liir giizian dirodian jakintziienek, ehiin urthez lanari
lothiirik ere halako obra e'liroiekiela egin". Bena "hantik arren gogamena,
hiiskara Jinko Jaunaren obra dela". Han hor, EGUIATEGUI-k bere sinestia
aitortzen eta bermatzen dii: Ama mintzoa delakoz, ez delakoz bestiak iidiiri
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eta mentez mente berra iraiii dialakoz, Eiiskara ez da sortiirik izan ahal Jinko
Jaunaren ganik baizik. Horra zer gatik gure filosofoak galtatzen deikiin Jaun
Jinkoa gores dezagiin "berak egin dian mintzoari beha egoitez". Heben nahi
niike erran hitz hoiek oritarazten deitaiela beste Ziberotar kartsii bati. Ezi,
zunbatetan, Madalen de Jaureguiberrik ez deit zabaltii ber gogozka, bena hitz
hoik berak aipatii gabe, lotsa bat bezala zialakoz. Eta ordian iingiiratzen zian
bere elhesta: "Txoriari gure Jinko Jaunak eman deio bere mintzoa: ez da
okertzen bere txiunta ta kantorian; hala hala giik Ziberotarrek sortzapenez
badiigii guria eta mintzatzen girelarik bagoatza beti xiixen, beharriak ez beitii
hunartzen ahal oker mintzatzia". Eta galto bat bezala egiten zaitadan: "Hola
ko gaiza handirik ez giniro entziin apez baten ahotik baizik". Zer nahi izanik,
EGUIATEGUI eta MADALEN DE JAUREGUIBERRI kartsiiki gure
mintzoaz ari izan dira.

Ama mintzoa Jinkoaren obra denaz gamen, Eiiskara giitiesten dienek
"Jinko Jaunaren dohamak zankopetan diitie ezarten", dio EGUIATEGUI-k.
Holako jenter, gor eta iitsii beitira, ez dii balio sinesteraztia. Eiiskaraz "balia
tii nahi ezten hiiskaldiinak, berzeren gaiiitik abantailla iikhen diitianetzaz",
bere biiria dii apalerazten. Holako jentek, beitziren ere ordian egiin diren
bezala, pustatzia die irabazten: jente txarrak, ezdeiisak, ahalkegarriak. Arro
tzek hobeki ikusten die, "dakigiinian urthe baten barnen, jesuita batzii, kasti
llanek, ikhasi diela Loyolan hiiskara konfesotzeko doia, hirurgerrenian aldiz
peredikatzeko behar zeratena". Ezi Eiiskara baliatzen ahal da eta kiipiisten
gogozkaren berezkiintza giizietara: "Jesuita hek ere zien aitortzen hiiskarak
ekidar giiziak ziitiala ta gramatikaren itzala dianak egia hori iikha elirioala".

Zunbaitek balin badie Eiiskaraz "basa sinhestia", EGUIATEGUI-k
dereio egiazko sinestia, "ohore" hitzaz izentatzen diana: "Mintzo haren oho
riaren gatik, liimari niz heben lothii". Uste hun badii hortan ez datekiala
azkena: "Sorthiiren dela haren ohoriaren gatik oraiio hanitz berzerik". Eiis
kaldiin giiziek "ama mintzoari ohore diikie, Jaun Jinkoari ere, berak egin dian
mintzoari beha egoitez".

Eiiskara ez bada gizonek egina, bena Jinkoaren obra bada, Eiiskaldiinek
zor dereioen ohoria nula eman? Eiiskaldiinek, Eiiskaldiin izatekoz, Eiiskara
mintza dezen beren artian, eta beitira ere Jentiak besten axolik ez dienak,
Eiiskaldiinen eta Eiiskararen etsai biiragertzez, hen eretzian ere mintza.

Hartakoz, ez badie libiirietan barnatzen ahal, ikusbide bezala har dezen
"hiiskara baizik eztakiana..., merkhazalia benD gizon perestiago datekiala ni
berme", dio EGUIATEGUI-k. Eta orano: Eiiskararen "bokatztiaz zerbait
erran behar badiigii, diigiin galtha non den proba agerragorik hiiskaldiin
menditar baten behatzian beno". Gure Eiiskaldiinek Eiiskararen mintzazen
dakite librietan ikasi gabe, bestek beren mintzoan haiiibeste Ian eta denbora
behar dienian heiii bat untsa elestatzeko. Eiiskaldiinak etxen diitii ikasi bere
mintzoaren arauak eta barnetik emaiten diitii batere okertii gabe, "hartan
dirade hiiskararen egokiak, alozia ta gaillardi egiazkoak".
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Mintza, idatz ere Eiiskaraz, bai bena ez nula nahi. EGUIATEGUlk
Eiiskaldiin erdierdaraz elestatzen dena hunets ez dezake, zeren ogen handi
egiten dian: "Hiiskaldiina... bere mintzoa eskeletiirik zinez, haren hilerazitera
dabila". Eta hau: "Ahalkegarri da hiiskaldiin ezkiribazalek eztakien hiiska
ra". Edo. "Egar eztirot hen hiiskara txarra". Halakoak ezarten diitii apal
beno apalago: "Bohamien kastatik datekia? Hek bezala beren artian hitzauri
txar bat oratiirik, tximinoek, mintzazale balaude, e'liikiena nahi".

Ene herrian erraiten den bezala, Eiiskara plaiiia dezen erabil. Hori da ere
EGUIATEGUI-ren nahikiintia: "Hiiskara xahia dezen mintza da ene ega
rria". Berak egiten dian bezala: "Erakutsi badiit hiiskara xahiiki jar daitiala
probatiirik dago". Hortako, bereziki etxek biirasoetarik iiken diigiina: "Ik
hertzen deno zahartarziinian, xahiago da bere aberastarziinian agertzen".

Horra zunbat EGUIATEGUI Eiiskarari etxekirik dagon eta nula gores
ten dian. Zentako? Badaki mintzo ederra dela eta ikusarazi nahian da, bera
ren iidiiriala ez beitii aski egin: "Eztiidala haren edertarziinak aski erran".
Bere zazpi hizkondietan "sekiilan bezaiii eder' agertzen da.

Nuntik Eiiskarak elkitzen dii bere edertarziina? Ez da diidar:k: berarta
rik. Ba diitii hitz zaharrak, etxeki edo berriz bildii behar direnak: "Hetan dia
lakoz hiiskarak, berzeren khinper, bere edertarziinak franko. Ezi ikhertzen
deno bere zahartarziinian, xahiago da bere aberastarziinian agertzen". Bena
berartan ere biltzen dii indarra zer nahi beraxkatan mintzatzeko: "Gauza
berrietan ere, berze mintzoak bezala, beraren izairiatik hiiskaldiin iikhiidian
izenak arozta litiriola".

Gure mintzajia, ama mintzo bezala, berezia beita, bere zazpi hitzkondie
tarik elkitzen dii aberastarziin berezi bat eta ez dii "berzeren arropetarik
beharrik". Ez da bestien arabera, hala nula "Italiena, Frantsesa, Espaiiiiola,
laur ehiin urthe azkenetan ari direnak bethatxiiz ta arrapaintzez osoki khan
biatiirik".

Nulako den Eiiskara, beha dezagiin EGUIATEGUI:

"Hiiskarak ekidar giiziak diitii.
"Llabiirrena ta ederrena;
"Ezi ene arauiala ezta mintzorik llabiirrago ez eta azkarkiago hiiskarak beno
gaizak azaldiiren diitianak.

"Mintzorik hiiskara beno bere hitzen egokian hobedantagorik denik eztela.
"Batere jende giizier mintzatzian haren garthardia dianik.
"Ez etare bere elhestan haiii llabiir denik.
"Bere araudian ta ardiestian batere jarraikiagorik eztela.
"Alozia bat diala bertze mintzoetan edireiten eztena.
"Batere ijiiskara bezaiii aberatsik ta naharorik eztela.
"Ama mintzo dela, brobantza giizietzaz ikurraitiirik dena, hetan ere leheneta
rik dela.


