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Yaunak:

Gutxitxo esan nezaket oneíarako aukeratu dan 

aldi labufean, ta ala ere, geigizkoa izatia baleike, 

nere lan au baezpakoa dala-ía.

Baña al genezakean guzíia euskeraren befpizkun- 

dearen alde egitea bearekoa degu. Gure elea gizon 

afteko yakin gauzetan beste edozein aña edo geiago 

ba-da gai. Zafa ta gaztea batean, gure mendiak, 

udabefiro befitzen diran mendiak bezelakoa.

¿EUSKERAREN BATASUNA ON AL LITZA- 

KE?— Galdera au beste era onetara aldatu leike: 

¿Euskaldun guztiak alkaf aditzea on al litzake? One

la aukeratuíako arloak baezparik ez du. Euskaldunak 

bata bestea aditzea guztiak nai deguna da. Baño 

gauf dan egunean au ez da onela izaten. Egunero 

ikusi leiken gauza da. Yafi itzazute befmeoíaf bat eta 

oyaftzuar bat eleka, edo-ta, yafi itzazute bizkaitaf 

bat, lapurditaf edo ziberotar batekin. Oiek, nai daña 

esan ta egiñalak-egin, alkaf ondo ta guziz aditzerik 

ez dutela egi utsa da. Tamala, baño egia. Baleike 

alkaf afteko aftu-emanetan, baleike batzuek bestien 

minfzoerafako idazliak irakuftzen oitu ta alkafen be- 

fiak yakitea. Baño au bestien mintzoerak ikastia 

bezelakoxea da. Ta guztiak guztien mintzoeretan ya- 

kiterako... euria bi bidef egin baietz.

Gipuzkoaf andre bati onela entzun nion bein ba

tean: «Makeíoak ez ditek bizkaiera bereala ikasiko»
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adi-gaitza dala esan naiean. Onengatik, bada, bizkai- 

íafak eía gañerakoak anaiak geralako, euskaldun 

guzíiak era baíera iízegin dezafela nai degu.

Anfziñan, bakafa, sendoa, izan zan Euskera, besíe 

«amak» izendatzen dirán mintzoeían ikusten dirán 

azíarnaz.

Gaur zatiíua, moía askotakoa, agertzen zaigu 

euskalzaliei, bere zatitasunez aulkeria baletorkio be

zela. Ez eri-piía batetik bestera, ez eta eritik-erira, 

eri balean beftan ere moía oiek arkiízen dira. Eri 

batean daña, aldamenekoan dena, bestean dezute, 

urenan dezue, ta Donostia’ko afanízaliak bejela esa- 

fen duíena bezela esan bearean, inon esafen ez dala 

baitin nago.

Besfefan «alkaftasunak indafa egiten duala» esa- 

ten degun bezela, euskeraren batasuna euskeraren 

indara dala esan genezake.

Ederfasuna, dio César Caníú’ek, efiari yakin- 

eraziízeko gai berezia da. Abenda bateri, guzíiak 

alkaren befi izan dezaíen, minízoera bakara beaf- 

bearekoa zaio; bizikora, gogakeía befieneíarako gai 

izan dedin, ta aldiak beaf bezela aldatu dedin.

Guk onela esan genezake: Eusko-efi guztiei min

ízoera bakafa beaf-beafekoa zaiete, bizkaitafak, gi~ 

puzkoafak, napaftafak, arabafak, lapurditarak eía 

ziberoíafak alkaf aditu gaitezen.

EUSKERAREN ALDAKERA.—Ufteak igaro ta 

idaztietan euskalmintzoera guztiak erabilian-erabiliaz 

pixkaka alkafganatuko lirakeala euskera bakafa osa- 

ízeraño, baleike usíe izaíia. Euskera au obea ala íxa- 

fagoa izango litzaken, ez dakigu. Bada euskal

mintzoera bal nagusituko baliíz, egokiena ez izan 

afen, besíe guzíiak bere afzetik ekafiko lituzke. Ori 

bakoiízak bereari eutsitzeko gogo geiegia izango ez



balu, Esan nai det, onela etoritako euskera bakafa 

obea edo txafagoa lifzakeala, auferantzian gauzak 

obeki egiten ikasiko dala usté izan aren.

Baña euskeraren batasunaz ainbeste yafdutzen 

gerala-ta, alde guztietara baztertu nai dan afiskoa 

dagoala antz-ematen du. Ba mintzoera bat, gauzak 

berez dijuazela, besfien gain yari baño len, batutako 

pantzerak eta españerak euskal-minízoera guztiak ito 

litzateke.

Ez Pindaro’tzaz, ez beren olefki edefakin len 

mota askofako gefkaf mintzoa baíu zuten gefkaf 

olefkarietzaz, ez zaigutela itzik egin. Gefkaf min- 

tzoerak iltzeko zorian ez-paizeuden, gurea dagoan 

lez, ta gañera. . euskal-olefkariak, guk dakigula, 

oraindik ez dira jaio.

Euskera bakafa izateraño berez aldatuko balitz, 

bai edefki. Baño gure bizilagunak ematen dizkiguten 

zartadakin ¿gauzak ñola dijuazen dakien guztia, one

la geftatuko dala baitin ote? ¿ez ote litzake ofdurako 

euskera betiko galduko?

Abefízaletasunak guztia lezake, baño euskeraz ez 

dakiten abeftzale asko ikusten ditugunean... ofegatik, 

bilduf gera. Euskeraren batasuna lortu-ta ez usté 

ofegatik beragatik Euskerak burua betiko altxako 

lukeala, baño ofetarako bidé egokia dala bai.

BATASUNERAKO BIDERlK EGOKIENA.—Bi 

aldetara erakafi leike batasuna: bizi dan euskal- 

mintzoera bat afluta, ala mintzoera guztietan sakaba- 

natuak dauden gai bereziak ateretz mintzoera befi 

bat antolatuaz.

Nere ustez lenengoa da egokiena, batez ere auíu- 

tako mintzoeran bestietan dauden gai yatof aundienak 

saftzen baditugu, bestela zati edef oiekin asko gal

duko luke euskerak.
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Batutzeko bidé onek alderdi on bat badu, euskal- 

eri asko batutako euskeraz mintzatzen dirala. Ta 

efidi ori beti aldamenekoai bere erara zefbaitean 

eginerazten diela erazagoa litzake batasuna.

Mintzoera beri baí asmatuko baliíz, bat geiago 

izango genuke. Oretarako egin beaf litzakean lana 

ondo egiña balego, ta batasuna guztion yabe izatera 

baletof, bestela galduko zan euskera-gaia onela ira- 

baziko litzake. Baña batasun ori aáko nekezago eto- 

fiko litzake ta eri dagoana sendafzeko azkaftxe ibili 

beaf da, baleike bestela berandutxo izatea-ta.

Bigafen bidé onekin, lenengoaren kallez, min

tzoera befi ori ez litzake ezaguna, ta len aitatu degun 

bestienganako eraginlasuna utsa litzake. Aldamene- 

koen eragintasun au garantziduna da. Ta eragintasun 

ori ez litzake bakafa izango, beti batera oiíuak dau- 

den efiak eleftiari bultzakada sendoagoa eman lezaio- 

kete ondo ezagutzen ez duten mintzoerakin baño.

Beste latefietan gisa befberan egin zutena edes- 

tian ikastia on litzake. Gisa befberako arazo Orí 

gogoan aftzekoa da, bestela bidé batetik antzik ez 

duten bukaera okefetara eldu giñake.

Ta neretzat zatitua dagoan mintzo batetik puskaka 

inintzo befi osoa berez aferatzia, mintzoki oien bizita- 

sunaren agerkaia da. Gure euskerari sustfaietatik ez 

datorkio auldasuna, a'iek ez zulen bizilagunatik baizik.

Ta azkatuta dauden efiak azkatu gabeakin ez dira 

neufi batetik aftu beaf.

Onelako bidean noiz-edo-noiz mintzoeren bata

suna Ioftu da.

Baña nofbait dala-ta mintzoera guztiak batera 

eldu dirala, askoz maizago ikusten daña da.

VlIIg. eunkíatik France’n normand, picard, bour- 

guignon, trancáis, gascón, limousin, languedocien
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ía provencal mintzoerak baziran. Gure arloarako ama 

baíenak baziran ala ezpaziran zer ikusirik ez du.

Xllg. eunkiatik gora francais mintzoera eregeak 

sarlu zuten. Efegeren mintzoera zala-ta gain-gañeko 

gizon-emakumen mintzoera izatera eldu zan.

Ta, onela, len Ile-de-France’n bakarik mintzatu 

zanak, poli-poliki beste guztiak alde batera utzi zi- 

tuan, France guztiako mintzoa izateraño.

Arabe-mintzoan, Cesar Cantu’k dionez, Mahoma 

ta bere yaraileak mintzoera bat aftu, gafbitu ía ofaztu 

egin zuten, ta arabitafen mintzo orokafa egin zan: 

orain ere arabi-eri guzíietako minfzo yakintsua da. 

Mintzoera onetan «Koran» ¡iburua idatziía dago. Ara- 

beminízoa ezagufzen diraneíik aberaízena ta kemen- 

tsuena da, bere iztegiak (dizionera) irurogei mila itz 

baño geiago baditu, bere agakak (alfabeía) 28 izki 

ta 3 tanío.

Onela sefbio-kfoaíak eta ludiko efi askok.

Ta, esan zaidazuíe ¿zer gaifz leíorkigu euskera 

batutzeko mintzoera bat aftzetik, bein euskera batuía 

guztiak batera aldatuko bagiña?

AUTU BEAR LITZAKEN MINTZOERA.—Min

tzoera guztien artean gafbiena, mintzatuena ta zabal- 

kofena, baí arkituko bagenu, autufzerik ez litzake, ta 

guztiak batera onena zein litzakean esango genuke. 

Onela softutako baíasunarekin asko irabaziko luke 

Euskerak.

Baña iru izaera oiek ez dira mintzoera batean 

afkitzen. Baleike bat gafbiena izatea. Bestea zabal- 

kofena edo mintzatuena ta onela.

Nere ustean Lapufdi’ko mintzoera da gafbiena, 

itz yatofagoak dituena; eran, bertze, bortz, ortze- 

guna, ortzirala guk esan, beste, bost, osteguna ía 

ostirala esaten ditugunak. Itz oiek, lapurdieran, yato-
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ragoak dirala baezpadarik ez du. /?’izkia s’an alda- 

tzia maiz izaten dan aldakera da; astaburuaga, afta- 

buruaga; sagasti, sagardi ta abar. Ta 5 izkia r’an 

aldatzia ez da beñere izaten. f? soñua ñola ateratzen 

dan igartzia besterik ez da, zeñen ederki s ’an urtu 

leikean sinisteko.

Itzak batutzeko fonetika geiena, nai duten edera 

izan aren, nere ustez euskera galdua da, sortu-beria 

ematen du. Toki-izenetan, askotan ikusten dira Ara- 

mendia, Aldekoa, Orbea. Badirudi Aramendiya, Al- 

dekua ía Orbia’n biurtzeko aztirik izan ez dutela. 

Badirudi ¡zen zaraganako begiruneak aldakera txare- 

tatik aldendu dituela.

Lapurdiera batutzeko fonetika ori oraindik ez da 

jaioa. Mintzoera au gal-bidetik afzean gelditu balitz 

bezela. Ñ ta I izkiak yatorak ez dirala-ta Iapufdieran 

ez dira arkitzen.

Lapurdiera ta gipuzkera politenak dira. Bizkaiera 

kementsua ta aditz (verbe) aberatsekoa.

Mintzafuena baezpadarik gabe gipuzkera. Bere 

erdiko tokia txit ondo datorkio. Zabalkorena ere 

gipuzkera da. Ta au onela izatea sinistu Ieike.

Gipuzkoarari guztiak aditzen diote, berak bestiai 

baño obeki.

Gizona, berez kaisertzalea ez bada, imperialista 

ez bada, al duan era egokienean mintzatzen da bes- 

teak ondo aditu dezaioten. Ta onetara erazagoa 

zaiote gañerakoei gipuzkera mintzatzea, berak bestien 

mintzoerak erabiltzia baño.

Mintzoeren alkar-arteko antzez, iru taldetan era- 

luko nituzke: 1.a gipuzkera-goi-napafa-Iabufditara; 

2.a zibero-be-napára ta 3.a bizkaiera, Zibero ta biz

kai mintzoerak aldenduenak dira ta alkar-arfean ia 

Españera ta Porlugal’era arteko anfza dute.



Lenengo faldean, Lapufdi, Ñapara ta.Gipuzkoa’ko 

faldean, beste guztietan baño askoz geiago mintza

tzen dira. Gipuzkoa’ko alde batean mintzatzen dan 

bizkaiera gero fa gutxiago egiten da.

Goi-Napaf mintzoera Lapurdi ta Gipuzkoa’en ar- 

fekoa da, antzian ere.

Yaunak, onera eldu-ta, ni, naiz nere usteko oke- 

faldeko mintzoera áuíu, oraintxe bertan neretzat af- 

fzen det, fa nere iruditzea esan beaf badet, lenengo 

taldetik aftu beaf litzakeala esango det, edo-ta, eus

keraren batasuna edo laburdieratik ala gipuzkeratik.

BATUTAKO EUSKERA ÑOLA ERABILI.—Eus

keraren batasuna, Iortzeko asmoa degula-fa noraño 

eraman leikean yakingaria da. Euskera bakafa lenen

go aldi onetan bear bezela egitekotan baleike eskutik 

aftuta lez guk nai deguna iristia.

Batasun arazo onetan ez det usté eleftiaren bata

suna bakafik atzeman beafean gerala. Euskal-eleftia 

(literatura) bat izate la mintzoerak asko izatea negaf- 

gafia litzake. Ta okefagoa litzake oraindik yakin- 

dun gizonak euskera bat erabiltzia ta yakingeak bes- 

fean mintzatzea. Euskotaf batek, euskotaf izateari 

utzi gabe, egin ezin lezakean gauza da au,. gure 

bafnea iguindu gabe egin ezin leikeana.

Batutako mintzoa aftzekofan ez degu idaztietan 

bakafik erabili beaf. Idatzi bidea euskaldun guztiak, 

bai efitafak bai basefitafak, era batera mintzatu dite

zen guztiz ona da. Odol batekoak mintzo bakafa 

erabili dezagun.

Guztiak batera mintzatzea ¿baf-batean egin leiken 

gauza al da? Ez, poliki-poliki baizik. Oraintxe ele 

bakafa izango dan mintzoera autu, baíasunzale guz

tiak ofetara ikasi ta idatzi. Al leiken guzietan ofetara 

mintzatu, al dan geiena ofetara irakatsi.



Mutil txikiíxoen ikasleíxiefan, ofegatik, ez liízáke 

euskera batua irakatsi beaf alik eta kozkoftu afte, 

agian kaltegafia Iitzake ikastefxean era batera ira- 

kastea ta gero etxekoa ezin aditurik ibiltzia. Ba tafte 

guzíietaíik zai dagoan efdera baieike umien aftera 

laguntza eskeñiz etorízia. Kozkoftutakoan, zef esanik 

ez dago, idazti edo liburu guztiak euskera batuan 

izango lituzkete ta era ofetara zaleíu egingo lirake. 

Auferantzian guztiak yakingo lufeke batutako euskera.

¡Euskal-Ikastetxea! Auxe bai euskera-bide edefa. 

Eramaíi itzazute zufe semefxoak ¡kastelxera (efdel 

ikastetxetara) esaten digute, ta kutunki irakatsi zenie- 

ten euskera gozoa alde batera uíziko dute.

Euskaldun befi bakoitzeko badira eunka ta eunka 

euskera astutzen duten mutikoak, eta, ori bezin ne- 

gafgafia daña, jaio ta ezagutu ez dutenak. Aldefdi 

edefa.

Bafkatu, yaunak, gure gai oneíatik zefbaitxo al- 

dendu banaiz, ofen gafantzi aundiko gaia da ori ere.

Izpafingietan, egunarietan, lan egokia egin Ieike. 

Baño ofetan ere neufiz, irakufleak atzeratu ezditezen. 

Gero ta geiago euskera batua erabiíiaz azkenik batu

tako euskera ufsa ikusten dala.

Edozein yakidi ta el.erfi lanetan, noski, euskera 

batua beaf Iitzake.

E R A B A T E Z
1.a Euskeraren batasuna beafa Iitzake, euskal

dun guztiak alkaf ondo aditu gaitezen. Euskeraren 

batasuna, euskeraren indafa.

2.a Mintzoera bat, gauzak berez dijuazela, bes- 

tien gain yafi baño len, batutako efderak euskal- 

mintzoera guztiak ito litzateke.

¡
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5.a Batasunerako biderik egokiena bizi dan eus- 

kal-mintzoera baí aftzia litzake. Bestietan dauden gai 

yatorenak oni emanaz. Nofbait dala-ta mintzoera 

guztiak batera eldu dirala, askotan ikusten daña da.

4.a Mintzoeren alkar-arteko antzez, iru taldetan 

eratu litezke: 1.a gipuzkera-goi-napafa-laburditafa.

2.a zibero-be-napara ta3 .a bizkai,era. Lenengo faldean 

beste guztietan baño askoz geiago mintzatzen dira. 

Euskeraren batasuna edo laburdieratik ala gipuz- 

keratik.

5.a Batutako euskera ez litzake mutil txikitxoen 

ikasíetxieíari irakatsi beaf alik eta kozkoftu afte. Egu- 

narietan gero ta geiago erabili beaf litzake euskera 

batua. Edozein yakidi fa elefti lanetan beti euskera 

batuan egin beaf lirake. Euskera bakafa, bai idaz- 

tietan ta bai mintzoan.

Ta Yainkoa oroen gain.

A n a b it a r t e ’t a r  A g u s t ín .
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