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0. AGURRA

Bilboko Alkate Jauna, Euskaltzainburu jauna, Udaleko zinegotzi eta ki-
deak, herri-agintariak, Euskaltzaindiko kide oso, ohorezko eta urgazleak, La-
bayru Ikastegiko lagunak, Bilboz ganera, Morgatik, Gernikaldetik eta Mun-
gialdetik etorri zarien senide eta lagunak, neure etxekoak (Laura, Jurgi,
Olaia)... Jaun-andre neureak, ondo etorriak guzti-guztiok.

1. BILBO ETA MORGARI AGURRA

Batek baino gehiagok itaun egin deust zer dala-ta Bilbon, eta Bilboko
Udaletxeko areto apain honetan hatan be, nire sarrera-hitzaldiko ekitaldi hau.
Hemen jaio nintzan eta hemen bataiatu, Indautxun, Karmengo Amaren klini-
kan eta eleizan. Seinzaroa eta umetasuna Morgan igaro nituan, Meakako au-
zoan. Hamairu urteko nintzala etorri ginan Bilbora biziten, Indautxuko Doc-
tor Areilzara; sasoi haretan beste asko, hurreko zein urruneko, uri nagusira
batzen ziran antzera. Derion eta Bilbon egin nituan ikasketak hamar urterik
gora; hemen lan egin dot bizi guztian, kazetari legez lehenengo, irakasle eta
ikertzaile legez gero; hemen sufridu dot sasoi bateko Bilboren itzala eta tris-
tea, eta hemen gozatzen dot gaur begi aurrean dakuskun Bilboren ederra. Mor-
gakoa dot neure umezaroa eta batez be zimendutzat hartu neban euskerea; Bil-
bokoak ditut neure gaztezaroa eta heldutasuna.

2. AURRETIKO EUSKALTZAINEI OMEN

Euskaltzaindiak euskaltzain osoendako dituen 24 aulkietarik, sartzen de-
nak zein hartu duen esatea usu da, eta lege zaharra galtzera utz ez dadin, zor



diet gutxienez aipua, nire aurretik aulki horretan jesarri izan diren hiru eus-
kaltzainei: Julio Urkixo, Luis Villasante eta Andolin Eguzkitza. 

Julio Urkixo euskal filologook gurasotzat ezagutua dugu, eta berak egin
zuen lan erraldoiagatik baino gehiago beharbada, berak eragin zuen lan zaba-
lagatik eta RIEV aldizkariaren bidez horretarako sortu zuen azpiegitura sen-
doagatik berrezagutuago izan behar duena, etxeko eta erbesteko biltzen jakin
zituelako euskal hizkuntza eta literaturaren ikertzaileak bere plaza horretara.

Luis Villasante, Arantzazuko goi bazter hartatik, herri-literaturaz zela, er-
lijioaz zela, edo euskal hizkuntza eta literaturaren gainean zela, hamaika libu-
ru eta idatzi labur ondu izan dituena, Historia de la literatura vasca aspaldi-
ko obra mardul haren bitartez euskal literatura osoaren irakurle, ikertzaile eta
kritiko zorrotz legez burua zelairatu zuena, eta Euskal Akademia honi zeutsa-
la, bereziki buru izan zenetik euskal hizkuntzaren alde ekinbide luze eta mar-
dula garatu zuena.

Andolin Eguzkitza, neure belaunaldiko gizona, gaztetxotatik, Deustuko
Unibertsitatean ikasle ginen garaitik eta Anaitasuna inguruan kolaboratzen
zueneko hartatik ezaguna eta adiskide nuena. Gizon gazte kezkati urduria, mila
gizarte-ekimenetan murgildua, ez bakarrik linguistika eta literaturari zegoz-
kienetan, berdin gizarteari zegozkienetan ere. Gizatasun berabetekoa zuena;
adikorra eta irekia. Erdaldun jaio izanik, bere burua euskaldun oso egiteraino
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nekerik hartu ez zuena. Berariaz aitortu nahi nioke gramatika arloan, literatu-
ra sorkuntzan eta euskal hizkuntza-literaturen susperkundean egin duen lana.
Bilboko Udal honek eratzen duen «Miguel de Unamuno» Saio Sariaren epai-
mahaikide ginen aurreko edizioan, erabakia hartzeko elkartzekoak ginen au-
rreko egunean eraman zigun herioak, gogo-bihotzak asmoz eta ekimenez bete-
bete zituen gizon gordina.

Halaxe kendu dit neuri ere, heldutasunik ederrenean ekain honen 5ean
Jorge neure anaia mina. Edozer emango nukeen, ospakizun honetan bera au-
rrean izateagatik, beraren gomutaz egin asmo dudan hitzaldi hau entzuten.

3. GAIAREN AURKEZPENA

Hizkuntzaren kalitatea gora eta behera gabiltzan aldi honetan, eta euska-
raren batasun oinarriak finkatzeak orain dela ia berrogei urterik hona izan duen
lehentasunorrek bere gordintasuna apur bat beheratua duelarik, eraz datorrela
deritzat gaur egungo euskara jasoak, batez ere idatziak, gogoan izan beharre-
ko ardatz batzuk –erreferentzia batzuk, nahi bada– gogoeta-gai hartzeari.

Giza kultura mailaz maila eraiki doa, maila batean zimendu hartzen due-
la hurrengoak. Eraikuntza sendo eta gora bat mailakako beharleku luze eta ero-
apentsua izan doa. Hizkuntzaren barrutian ere, hura erabili eta lantzen dugu-
nok geure esku dugu, aurretik ipiniak diren zimenduak sakon ezagutu edo
aztertzea, haiezaz balia ahal gaitezen ahalik oparoen eta zuhurren.

Gaur garatzen eta gizarte- eta jakintza-eremu guztietara hedatzen ari ga-
ren euskara –gure hizkuntza apalau– ongarri eta ornidura askoren beharrean
dago, eta lehen zaharrean landuriko arloak nola ez diren askotarikoak ez uga-
riak, ahalegin berarizkoa egitera behartuak gaude uneoro, den arloan dela ere:
berdin zuzenbidean zein filosofian, zientzia zehatzak direla zein giza zientziak
direla, nahiz teknologia berriak direla nahiz administrazioak barrutzen dituen
eremu zabal-askotarikoak direla; ahalegin berarizkoa hain zuzen, etenbako
joan-etorrian ari den kulturak sortzen dituen kontzeptu berri guztiei –eta be-
rariaz maiztasuna eta pisua duten haiei– euskal ordezkoak bilatzen eta ahale-
ginez ondo asmatzen.

Sorkuntza eta berrikuntza ahalegin horrekin batera premia bizikoa dugu
lehenean urratu eta batez ere artez asmatu diren bideak ondo ezagutzea eta
haiezaz berriro ausnar eta gogoeta egitea, sarritan baitirudi, zernahitan hasten
garela, hutsetik abiatzen garela, zeinda aurretik ezer egin ez balitz legez. Le-
henaren azterrenen bila maizegi zabar antzean ibiliak gara, batzuetan ezjaki-
nez eta beste batzuetan jakinaren gainean, zeinda leheneko hori geroaren are-
rio balitz legez, eta ez osagarri edo lagungarri. Gogora datorkit harako
Mitxelenak behinola gogoetara zigun irudia: idi-uztarriak behar zuela gurdia-
ren aurretik joan, eta ez gurdiak idi-uztarriaren aurretik. Jada eginak diren, edo
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aurretikoek asmatuak dituzten bideak ondo ezagutu barik ezin da geroa ere
ondo asmatu, eta euskararen kasuan are premiazkoagoa dugu jokabide hori,
zeren gure hizkuntzak gizarte-erabileran, bai ifar, bai hego, eten gordinak izan
dituen, loraldien ondorik iharraldiak etorri direla, eta sarri gure euskal lurra
loraldia hasi aurretik baino mortuago eta agorrago uzten zutela. Honetan ez
dira ahaztekoak XVIII. mendearen azkenalditik XX. mendearen lehen 40 ur-
tekoaren barruan jasan ditugun gerrate lazgarriek erakarri dizkiguten eragin
galgarriak. Baina gatozen atzera lorratzera.

Euskal literatura apala, idatziz kontserbatu dena eta ahoz transmititu dena
–batzuetan idatziak galdu izan direlako, besteetan irarri izan ez direlako edo-
ta soil-soilean ahorik ahoko bizia baino ezagutu ez iraun dutelako– harrobi eta
adigarri paregabeak ditugu euskararen kasuan, gaur egungo bizimodu moder-
noak berekin dakartzan premiei sendoro erantzuteko. Gure tradizioari ze ete-
kin atera, horra hitzaldi honen bidez azalera nahi nukeen kezka eta nire min-
tzagaia. Zehaztasunez garatzeak eskatzen dituen neurrietara hedatzerik ez
dudanez, zertzelada batzuen bidez marraztuko ditut gogoeta-gaiok, pintura in-
presionista baten antzera. 

Hizkuntzaren eduki ugari horretan, lexikoa, lokuzioak eta baita ere zen-
bait sintaxi-eraikuntza hartuko ditut ardatz.

4. IDATZIAZ ETA EUSKARA IDATZIAREN TRADIZIOAZ

Tradizio hitza aipu dugunean, iraganetik gaurrera eginiko bidea dugu go-
goan, eta tradizioa aintzat hartzea diogunean, eginiko bide horrekiko atxiki-
mendua, nolanahi ere. Eta euskara idatziaren tradizioa dela-ta denean autua,
lehengo mendeetarik gaurdaino idatziz josi dugun, nahiz sarritan ahoz alda-
rrikatu, euskarazko brodatu hori dugu buruan.

Barandiaran gureak esan ohi zuen, lehena ikasi behar genduela, ez lehe-
na ezagutzeko asmo hutsez, ezpada geroa hobeto asmatzeko; ikasi behar gen-
duela lehengo gizonak –gure arbasoek– arazo baten aurrean zelako erantzuna
bilatu zuten, nola asmatu zuten zailtasun hori gainditzeko; hori baita kultura
funtsean, gizonak kontrakoa duen inguru baten aurrera egiteko sortzen dituen
lanabesak, eta horietarikoa dugu hizkuntza ere. Hitz gordinagoekin adierazi zi-
gun ideia bera Wilhelm von Humboldt euskaltzale handiak: «Nur wer die Ver-
gangenheit kennt, hat eine Zukunft».

Kultura, bada, ez da doako zerbait, gogo hutsez sorturiko zerbait; beha-
rrak eragindako zerbait da gehiago. Gizonak inguruari egoera bakoitzaren au-
rrean emaniko erantzuna da kultura oinarrian, premiak eskaturik sorturiko zer-
bait, beraz, gizakiak uneoro edo aldioro dituen beharrizanen arabera. Mundu
honetan ia guztiak du eragingarriren bat atzean, eta gure hizkuntza-emaitzek
ere berdin, euskal literatura barru dela.
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Eta gure literatura idatzira gatozela, idatziaren birtute on bat gogora nahi
nuke: duen irautea. Idazten denak dirau; idatzia hor datza, nor noiz hurreratu-
ko zain; gehienbat paperean, nahiz gero eta gehiago euskarri informatikoan.

Irudizko eta hitzezko mezuen galkortasunaren aurrean, idatzia iraunkorra
da. Irudiak, etengabeko irudiak nagusitu diren aldi honetan, idatziaren goran-
tza egitea, ez beza inork atzerabidetzat jo. Irudiak biziak, arinak, deigarriak
dira; eta irudi-inguruz hesiturik gauden aldi honetan, idatziak ohi duen zehaz-
tasuna, zaindu ohi dituen zertzeladak, izan ohi duen sakonasuna, mezuaren
transmisioan eskaini ohi duen segurtasuna markatzera gatoz.

Idatzia hitzez hitz, esaldiz esaldi eiho doa; hitz bakoitza letraz letra. Une-
oro goaz hautatzen hitz, hitz-kate, esamoldeak, nahi dugun kolore, ñabardura,
adierazkortasun edo eragina jadesteko. Eta hitz idatzia gogoratzekoa da, iraun-
korragoa. Kultura hitzen bidez eraikitzen dugu, hitz idatzien bidez goititzen.
Hala eiho dute gure aurretikoek gure euskal literatura tradizioa ere.

Eta honetara ezkero, gure tradizio idatziaren zenbait zertzelada gogora
nahi nituzke diodanaren haritik.

Idatzizko tradizioa deritzan horretan, batetik zaharra, klasikoa dei deza-
keguna eta bestetik «klasiko modernotzat» har dezakeguna bereiziko nituzke,
hizkuntzaren aldetik behinik behin, aro guztiz diferenteen adierazgarri direla-
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ko. Ez dut honekin esan gura, ardoa bezala, zaragian luzaro egonagatik zaha-
rra berria baino hobea denik, baina bai nolabait mendeen geriza luzeak hiz-
kuntza-egiturei ere abaro zabalagoa eskaintzen diela oraintsuko askok baino.
Edozelan ere, «klasiko» hitza zentzu hertsira zedarritu nahiago dut hemen: eus-
kal testuak hizkera alderditik eredugarri, edota zinez fidagarri diren ginoan sar-
tuko nituzke esparru horretan, batez ere «klasiko» adjektiboa testu modernoei
egotzi behar zaien kasuan, batez ere gogoan izanik XX. mendeko produkzioa,
berariaz mendearen azken herenekoa, aurreko guztia baino askoz ugariagoa
izan dela piloan hartuta. Ugaritasun hori, konpentsazio-legez baino ez bada
ere, galbahe estuaz iragazi beharra dago; bestetara esanda, ugaritasun horretan
hautu meheagoa egin beharra, zertzelatu beharra, hain zuzen ere guri hemen
dagokigun hizkuntzaren erabilerari eta ereduari dagokion adinean.

Aurrekoa esanda, euskal literatura tradizioa dela-ta gora handikoa den
puntu bat nabarmenduz abiatuko naiz: idatzi den guztia ez dela inprimatu izan,
ez asko gutxiago ere. Gurea irakurlego laburreko eta aberastasun urriko lu-
rraldea izanik, lehenean behintzat, asko dira gure literaturan –eta Bizkaiko eta
Nafarroakoak dira beharbada kasurik deigarri-tristeenak– inprimatzeko prest
utzi eta argitara biderik ezagutu ez duten idatziak, edota onik onenean ere zori
hori berandu baten izan dutenak. Mogelen Peru Abarka berba-jardunen kasua
guztiz da ezaguna, haren alegiena ez hainbeste beharbada, baina hala ere bi
menderen hutsune mingarria utzi duena euskal gizartean. Añibarro, haren be-
laun bereko idazle handiak ere, doktrina-obra labur bi argitaraturik ikusteko
poza baino ez zuen izan, idatzi zituen lanik mardulenak artean argitara barik
geratzen zirela, eta oraintsura arte edo oraindino argirik ikusi izan ez dutela.
Lizarraga Elkanokoaren kasu ezaguna aipa daiteke Nafarroan.

Inprimatze-egitura ahul horren ondorioz, bada, gure literaturako obra itzal
handiko batzuek –batzuek baino gehiagok seguruenik– guztiz beranduan iku-
si dute argia; ondorioz ez zuten eraginik izan, gutxi baino, sortu izan ziren ga-
raian eta gizartean; izan duten apurra, edo hurrengo belaunaldian edo askoz
geroago beste kasu batzuetan. Obra horietariko batzuk XX. mendean edota az-
ken hamarkadetan etorri dira ezagutzera, edo aldizkarietan edo liburuetan edi-
zio kritiko gisa atera izan direlako; beraz, interes filologikoa nagusi dela, be-
rezko balio literarioaren edo didaktikoaren gainetik.

Aurrekoaren ardatzean gogora beharrean nago badela gurean beste lite-
ratura modu bat, literatura xumea itxura baten, silutegirako uste barik sortu
izan zena; hau da, irakurtzeko barik, entzuleei berbaz mezua aditzera emate-
ko –kristau mezua, zehatz dezagun– lehengo garaian ondu zen erretorika-lan
guztia, eta gehien-gehiena oraindik ezagutzera ere heldu ez garena. Literatura
apal eta estali horren lekuko da Labayru Ikastegiak Frantziskotarren Ordena-
rekin batera atera berri duen katalogo erraldoi bat, zeinetan ordena horretako
predikariek, batez ere XVIII eta XIX mendeetan idatzi eta esaniko sermoien
fitxa egiten den, bost milatik gora fitxa guztira, bakoitza idatzizko unitate bati
dagokiona –sermoi bati gehienetan–, zazpirehundik gora predikari-idazlek on-
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duriko testuak, ia seirehun izen-abizenak dakizkiegunak, eta beste 130en bat
ezezagunak. Hala ere ia guztiak, gure literaturaren historietan ageri ez diren
idazle apalak (1).

Beste hizkuntzetan ere badirela halakoak, eta gurean baino askoz ugaria-
go, ihardets lekidake norbaitek. Bai, baina hala dela ere, gurean halako altxor
batek esangura handiagoa du, askoz handiagoa, auzo aberatsotan baino. Ez ba-
karrik gure literatura-testu inprimatuen corpusa laburra delako eta inprimatu
gabekoen kopuruak horregatik berorregatik neurri adierazgarria jadesten due-
lako. Bada beste arrazoi bat ere ahaztu ezinekoa: lehengo mendeotan idatziri-
ko izkribuok, euskalkietan eta azpieuskalkietan erredaktatuak daude, eta ez
idazle gutxi batzuen lumaz, baizik ehundaka esku diferentetatik jalkiak; erre-
gistro-dibersitate handia darakusate, eta diferentziok, ez bakarrik morfologia,
ezpada sintaxi-puntuak, eta batez ere lexikoa eta fraseologia hartzen dituzte. 

Literatura berezia da izatez, ezin ukatu; berbaz esan eta entzuteko ondua
gehiago, irakurtzeko baino. Eta horregatik berorregatik paraje eta giro dife-
renteetako entzuleen belarrietarako hizkera egokitua duena. Ez dugu ukatuko
bestetik, muga handi bat ere baduela literatura erlijioso honek, gaiarena har-
tan ere, zeinek ia beti antzera edo errepika sunda handia ohi duen.

Aspaldi honetan gertatu den aurrerakuntza informatikoaren fenomeno be-
rria da beste eragingarri pisutsu bat gure literaturaren joan-etorrian ere: eus-
kal testuen ondarea, paperetik harago euskarri digilitalera irauli da hein handi
baten, honek berekin dakartzan erraztasun guztiekin, edozein hitz, hizki, hitz-
-kate edo esamodu kontsultatzeko orduan. Iraultza honek denetariko informa-
zioa eta ugaria jarri digu eskuraerraz, hizkuntzakoa zein edozein jakintza-ar-
lotakoa. Lehen artisau-baliabidez neke handiz eskura genitzakenak baino
testu-multzo askoz handiagoak erabil ditzakegu modu ordenatu baten, eta eu-
rotan askoz bizkorrago idoro edozein datu, behar diren inguru-zehaztasun guz-
tiekin. 

Euskararen kasuan hor ditugu kontsultagai, ez bakarrik literatura-testuak,
baita ere hitz-korpusak –hiztegiak eta bestelako korpus sailkatuak, errefrau–
eta esamolde-bildumak–, gramatikak, dialektologiaren ekarriak, langai didak-
tikoak, onomastika korpusak... eta bide beretik erabilera zuzena bilatzeko sor-
tu diren aholku-leihoak. 

Bibliografia bilatzea bera da, bestetik, asko aurreratu den arloa. Gure bi-
blioteketan, idazle, obra edo gai baten gaineko informazioa bilatzeko ia alper
antzean daude paper-fitxak. Zein obra eta zein edizio dagoen eta non, pantai-
la bidez ikas dezakegu erraz. Nork zer, zeren gainean eta noiz idatzi duen ja-
kiteko ere ez dugu beti bibliotekaraino joan beharrik; datu oinarrizkoak jaki-
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teko gutxienez; badira biblioteka birtualak. Besterik da, ostera, halako obra eta
halako testua irakurri edo aztertu nahi badugu. Bibliotekak baduela, eta gero-
ra ere izango duela esan nahi dut, ordezkatzen zaila den egitekoa.

Informazio-ugaritze horrek eta berau bilatu eta erabiltzeko dugun errazta-
sunak, ez dakar hala ere gehiagoko barik jauzi kualitatiborik hizkuntzaren era-
bileran, aldi baten Plazido Muxikaren hiztegi elebidun mardul hark, informazio
ugari eta sailkatuaz gainera, ekarri ez zezakeen bezala, baldin kontsultagilearen
adimen zuhur eta bereizlea tartean ez badago hautua egoki egiten jakiteko. Au-
rrerakuntza informatikoek dakarten informazio-ugaritasun hori modu zuhurrez,
bereizgarritasunez eta epai zorrotzez erabiltzean datza, hizkuntza idatziari, eta
beraz hizkuntza kalitateari, hortik datorkiokeen emendio-onura.

Hizkuntzaren gaineko datuak arin eta erraz jakin daitezke, nahi den ertze-
tik oratzen zaiola: hitz, atzizki, aurrizki edo egitura konplexuagoak bilatuz;
oraindino orain urte batzuk nekez egin zitekeen gauza. Oraintsura arte, edo fi-
txategi manualak, edota irakurle handia zen ikertzaileak buruan gordetzen zituen
datuak ziren ikerketaren eta estilo-hobekuntzaren funtsa, Mitxelenak, Lafittek,
Akesolok, Mokoroak eta bestek ohi zuten antzera. Gaur egungo testuen digita-
lizazioak eta datu-base zehatz eta ondo ornituen sorrerak goikoz behera aldatu
du panorama. Informazio ugari ondo sailkatu horrek, ez bakarrik balio du iker-
keta zehatz eta sakonago egiteko, ezpada batez ere hizkuntzaren birrerabilera
egokiago eta aberatsago baterako. Eta bigarren hau dugu oraingoan xede.

Prozesu hau etengabea dugu, bestetik. Aldiro doa ugaritzen gure material
korpusa; hor idoro daitezke, bere aldian zabalkundea ezagutu zuten obren on-
doan, urria edota ia ezagutu ez zutenak ere; liburu formatoz atera zirenen on-
doan, liburuska gisa, plegu gisa edota aldizkari xumeetan barreiaturik –eta erdi
galdurik– diren idatziak ere. Mokoroaren «Ortik eta Emendik» dugu diodana-
ren adigarri zuzena. Esan gabe doa ere, ediziorik ezagutu ez duten testu zen-
bait ere prozesu honi esker kontsulta daitezkeela, noiz eskuizkribuaren irudiaz,
noiz testu transkribatuaz. Prozesu honek erraztu digu ere, begi aurrean edo nor-
bere eskuetan izaten zail baino zailago diren testu-edizio zaharrak, batzuetan
lehen edizioak, pantailan ikusi ahal izatea, edizio faksimil bat bailitz legez.

Errealitate berri honek, dena dela, ez digu –testuez eta euskal testuez ari
baikara–, beste bat ahantzarazi behar, eta filologo naizen aldetik seriotzat har-
tzen dudana: testuen fidagarritasuna jagoteari hartu behar zaion ardura estua,
testuak beste barik hedatzeari baino gehiago. Euskararen kasuan, hizkuntza na-
gusietan baino areago, gure testu zahar eta klasikoen bertsio egokiak eskain-
tzera behartuak gaude, dugun urritasunean testuok hartzen duten balioa han-
diagoa delako, bitxiagoak direlako gure literaturarako euren apalean, maila
bereko testuak hizkuntza handietan baino.

Azken hamarkada hauetan, testu klasikoen bertsio berriak atontzen arlo-
ak aurreratu dira, nahiz gure arteko edizioetan «kritiko» hitza gehiegitxo era-
bili izan den; batzuetan edizio ohardun soilak saldu ditugu kritikotzat, eta bes-
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te batzuetan transkripzio literal direnak, are okerrago dena. Dena den, infor-
matika eta interneta baino aspaldiagotik dator, euskal testu zaharren ezague-
rarako funtsezkoa den edizio kritikoak antontzeko ohitura ona. Ahalegin hau
oinarrian ez datza bestetan, euskarazko testuak ondo galbaheturik eskaintzean
baino. Euskal Filologiak abian jarri zirenetik indarra hartu du ekimen horrek,
azken 30 urteotan esan nahi da. Diogunaren lekuko ona izan daiteke, Patxi Al-
tunak paratu zuen Etxepareren edizioa.

Filologo edo bestelako ikertzaileen ahaleginez, lehen eskuizkribu gisa ar-
txiboetan gorderik zeutzaten euskarazko testu asko atera dira aspaldion argi-
tara; eurotarik asko apalak. Bide beretik, aspaldiko edizioak testu fidagarria-
go eta aztertuago batez berrargitaratu. Unibertsitate giroko testu-ikerketak eta
gure espezializazio-aldizkarien sarea izan dira prozesu hau gorpuztu dutenak. 

Lehendik ere bagenituen arlo honetan zenbait bide urratuak, egia esateko.
Dogson, Azkue eta berariaz gure Julio Urkixo gogoangarriak sortu zuen RIEV
aldizkaria. Hura izan zen XX. mendearen zati on baten euskal filologia iker-
keten zuzi bizia. Espainiako guduaren ondoren, askoz beranduago etorriko zi-
ren beste batzuk: FLV, aldizkari horrek sorreratik gehiago egin duen lan luze
bezain mardula ez baita oharkabe uztekoa; ASJU aldizkaria, eta oraintsuago sor-
tu ditugun Litterae Vasconicae, Lapurdum eta beste batzuk. Ildo honetan, Ifa-
rraldean ere ez dira bazter uztekoak Lafitte-n edizioak eta Gure Herria aldiz-
kari xume hark luzaroko denboran argitara duen testu corpus aberatsa.
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Aldizkariokin batera liburu-bildumak ere sortu dira, bat edo bat faksimil
erara testuak ematen zituena, baina beste batzuk testu iragazi eta ikertuak es-
kaintzen zituztenak, batzuetan grafia zaharraz, besteetan gaurkotuaz; eta testu
iragazia eskaini ez eze, eurotako hitz, esamolde eta sintaxi-egiturak erakutsi
eta aztertu ere bai maiz.

Bestetik, ezagunak ziren testuen edizio kritikoak ere eginak dira –ezeza-
gunak zirenenak bezainbatean–, eta horrek mesede itzelezkoa egin dio testu-
finkatzeari: eta jakina da, testu-finkatzeak berekin dakarrela hitzen, hitz-alda-
eren, lokuzioen, esamoldeen eta sintaxi-egituren finkatzea. Eta galbahetze-lan
horrek bermatzen du ondoren hiztegigintza, eta literaturgintzan hitz-lokuziook
birrerabiltzeko zimendu sendoak ezarri.

Tradizioko testuen berrirakurtze eta berraztertze sakon bati esker ikasi
ahal izan dugu sakonago gure lexiko-ondarea, eta zentzurik zabalenean, hitz
eta esamoldeen erabilera zer-nolakoa izan den mendez mende; ikasi dugu zerk
duen sustraia eta zer den beranduan sortua bereizten; zerk duen maiztasuna
eta zer den bakan edo mehatz azaltzen dena; zein itxura diferente edo aldae-
ra dituen hitzorrek hango edo hemengo tradizioan, eta beraz zein beste alda-
era diren azalekoak, horretara gero idatzirako hautuak edo gomendioak egite-
ko ere bidea argitzen digula; zein esanguraz erabiltzen den halako lekutan edo
testutan, eta zein diren hitzorren esanguren artean zaharragoak edo berriago-
ak; tradizio idatziaren bidez ikasi dugu halaber hitz batek aldamenean ze la-
guntasun duen, zein testuingurutan azaldu izan den eta zeinetan ez. Berba ba-
ten esanda, tradiziko testuen azterketa geldiroaren bidez jakin dugu, euskal
hizkuntzaren izaera berezkoa aldian aldian zein izan den, artean inoiz baino
zeheago eta sakonago.

Lexiko eta gramatika arloetara mugatuko naiz ondoko oharrotan.

4.1. Lexikoaz

a) Testuak geldiro eta arduraz irakurriaren podazuz ikasi dugu, badirela
zenbait hitz konplexu, eratorriak edo konposatuak izanik, hiztegietan osorik
ageri ere ez direnak, baina berez sarrera zor zaienak, erabileraren arabera. Ba-
dira hitzak, berez lexikalizatze-maila aurreratua izanagatik, duten itxuragatik
batzuetan konposatu libretzat jotzen direnak, edota forma deklinatutzat beste
batzuetan, gehiagoko barik. 

Hiztegiak egitorduan testu idatziei behar besteko arreta jarri ezagatik ger-
tatu dira gurean ere halako hutsuneak, batez ere OEH-DGV etorri aurretik.
Baina hiztegi arauemaileek ez ohi die jarri behar adinako ardurarik hiztunek
eta testu idatziek lexikalizazio gradua ezagutu dien hitz-kate askori.

Horietarikoa dugu, Mogelek PAb-en darabilen aldabatera (59) aditzon-
doa, beste idazle batzuek alde batera, banan edo batera idatzi ohi dutena, «era-
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batera», «batera» edota «jeneralean» esanguraz. Hiztegietan nekez du sarrera-
rik alde hitzaren azpian ez bada, nahiz Mogelek lekukotu hitzori gaur ere in-
darrean dagoen eskualde berorretan (2).

Alper eta alperrik hitzak, sarreraz edo azpisarreraz guztiz ezagunak iza-
nik, nekez idoroko ditugu ostera, alper egin edo alper izan, gure idazle klasi-
ko batzuen artean aditz lokuzio horiek lekukotasun abonatuak izan arren (3).

Mogelek guztientzakua finkatu zuen erlijio esparruan, gaztelaniazko «ca-
tólico, general» kontzeptua aditzera emateko: Elexa Ama santa Guztientzakua
(PAb 102), dotrinako kredoaren («Sinesten dot») euskarazko bertsioa emate-
rakoan. Egia da, oinarrian morfologia ikuspegiz hitz hori guzti hitzaren forma
deklinatua baino ez dela, baina idazlearen ahalegina urrunago joan zen lexi-
kalizatze mailan: guztientzako hitz eratorri legez finkatu zuen, garaiko jakin-
tza giroan jada finkaturik zegoen kontzeptu bati ordea emateko. Besterik da
hitz horrek gerora izan duen arrakasta handiago edo apalagoa, baina zentzu-
esparru hori adierazteko finkatu du gure literaturak, eta ez okerreko bidetik.

Antzera esan daiteke, J.M. Zabalagan idoro dugun, baina gauko hizkeran
ere bizi-bizi dagoen alkarregazko(a) hitz eratorriaren gorabeheran ere, (giza-)
harreman edo erlazioa adierazteko ordezko finko modura erabilia; eredu ba-
tuan elkarrekiko(a) genduke. Hiztegietan alkar|elkar sarrerapeko forma dekli-
natu soil modura erakusteak ez du behar bezala bermatzen, eratorri horren nor-
tasun lexiko-semantikoa (4).

Honekin ez dut erakutsi eta sendotu baino egin gura, lehenagoko gure
idatziek irakurketa zehatz eta geldiroa eskatzen dutela, testuaren osagarri di-
ren egitura guztien aditze on baterako eta hizkuntza-unitateen finkatze egoki
bati buruz, beti ere aldian aldiango ekarriak geuregantzen ditugula.

b) Gure testu idatziak osoro eta zehatz ezagutzeak lagun diezaguke ere
ondoen euskal hitzen historia jakiten, zein noiz datatzen den hurrengorik hu-
rrengo. Maiztasun handiko hitzetan ez ohi da arazo gehiegirik, baina gutxi edo
bakan idatzi izan direnetan, ez dio berdin halako hitza XX. mende beranduan
lekukotu izan, edota XIX.an, XVIII.an edo aurreko menderen baten. Eta eus-
karak euskalki eta azpieuskalkietan barrena duen dibertsitateaz kargu hartzen
badugu, eta endemas hitz batek bizirik badirau oraindik han edo hemen, ezin-
besteko erreferentzia bihurtzen da tradizio idatzia hitz baten itzala neurtu or-
duan; ez bakarrik hitzorren historiatxoa ezagutzeko, baina batez ere horren li-
terariotasuna bermatzeko. 
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(2) Ondarroako lekukotasuna dut nik.
(3) Juan Mateo Zabala bilbotarraren erabilera bi lekukotzat:
Alper egin: «Ay! Itxiko ezpaleutse (gurasoak) umeai alper eginik ibilten» (Irun 110).
Alper izan: «Ay! gaixoak! Alper da; etzaree onduko arimako medikuaren esanak egiten ez-

tozuezala» (Irun 55).
(4) «Gurasoacaz cerbait izan daveelaco, edo eurac gaitic iñoc deungaroren bat esan ba-

deutse, atzeratu, ta alcarregazcoa ausi eguiten daveenac» (JMZab Irun 99).



Lehen esandakoari atzera eraginez, asko dira oraindik eskuizkribuetan
edota berandu ezagutzera eman diren testu zaharretan, hor-hemen sakabanatu-
rik dautzan hitz eta aldaerak. Bat edo beste aipatzeko:

Hegapetu hitza, «proteger», Azkuek Añibarroren VocBasc bildumatik jasoa
bezala damaiguna, eta lekukotasunik zaharrenekotzat dagoena, hala zen, harik
eta 1638 inguruan –180 urte inguru lehenago beraz– Juan Bautista Alzola Mun-
txaraz elizgizonak Domingo de Egia deustuar armagizon handiaren gorazarrez
ondu zuen poema epikoa ezagun egin zen arte, orain hogeitaka urte (5).

Aldauri, «arrabal, albo-auzo» adieraz Azkuek Bizkai partean jaso zuen hi-
tza, eta polita zeritzalako idatziz erabili zuena, pozgarria da jakitea 80 urte in-
guru lehenago Zabalak erabili zukeela «auzo, auzo bakartu» esanguraz (6).

Hitz-aldaeretan ere guztiak ez dira zaku berean sartzekoak. Hala esatera-
ko, dustik ebakitzen dute Bizkairik sartaldeeneko euskaran besteok guztiak
dioguna. Edo gedar egin, besteok deadar dioguna. Elexar Nerbioi aldean, bes-
teok lexar/lizar dioguna. Idargi/irargi/iretargi aldaerak ere ezagunak dira sar-
taldean «hilargi» hitzerako. Sugate ere hor dugu, agian gaur bizi ez dena, sue-
te zabalagoaren ondoan. Idatzi zaharretan ageri direlako dakigu aldaerok
guztiz zaharrak direla: dusti, geadar, errezal eta sugate (7). Baina ez dira mai-
la berekoak didar, itargi eta suite|sute aldaerak, paraje batzuetako hiztunek
gaur hala darabiltzatenak. Testu zaharrek erakusten digute, bada, hitzen itxu-
ra zahar direnak berrietatik bereizten; aldaeron itzala neurtzen, beraz. 

c) Artean argitara gabeko testu bat plazaratzen delarik –berariaz zahar edo
aspaldikoa denean–, ez ohi da batere zurtzekoa, idatzi horretan edo hitz ezeza-
gunen bat, edo adiera berezia duen hitz ezagunen bat, edo hitz-aldaera berezi-
ren bat idorotzea, gure hiztegietan hor dukeen balioaz erregistratu gabea. 

Oraintsu arte ia jaso gabea zen, esaterako, Lazarraga barrundiarrak behin
eta berriro darabilen utra, guk «oso, guztiz, txit» hitzez ordezkatuko genuke-
en graduatzailea. Beronen azterrenik nekez aurki zitekeela-ta geunden, harik
eta Kapanaga mañariarraren doktrinan (1656) utra eta ultra biak erabilirik iku-
si genituen arte, bata Lazarragaren adiera berberaz eta bestea konparazio-gra-
duatzailearen balioaz, «askoz, askozaz» zentzuaz (8). Testu zahar biotan bai,
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(5) Arejita, Adolfo (1983): «Cancion Vizcayna…». Domingo Egikori gorazarre kantua»,
Euskeraren Iker Atalak, nº 2, Bilbao, Labayru Ikastegia, 137-181: «Paciencia andiagaz, [au]çoen
buruac / vrian ondo daucaz egapetuac» (33-34).

(6) Cf. «arako gizon-emakume sutsu, aserrekor, bake txarrekoak, auzotegia, alda-uri edo
etsadi guztia, eta bear bada erria, goikoaz beera darabildeenak» (JMZab Irun 128).

(7) Errezal Landuccioren hiztegian, sugate RS-en, besteak beste.
(8) OEH-aren azken tomoan jasorik dago, dena den.
Cf. Kapanaga: «Ea ceimbat bider sarri dan peliburuan, ez ençuteco, cerren egon çan, vtra

veranduguiño bere erruz, ceinda içan çan suertea idaraiteco meçea.» (96), «Ea erioçaco pelibu-
ruan bere burua ifini daben, Iaungoicoa tenteetan dabela, causa vtra andiabaga, eta necesidade
baga» (102), «cerren içanic ain andia, fin bacoa, da andiago, eta vtra ventaja eguiten dabena fin



baina gerokoetan ez agertze horrek, batetik hitzorren zahartasuna eta lehene-
ko bizia erakusten du; bestetik aldi zaharretan zukeen hedadura: sartalde guz-
tian barreitua zegokeen, beharbada; edota gutxienez ere, mende baten aldea
gorabehera, Mañariko Durangerriko berbaerak eta Urkiolan gora joanda, goi-
zabaldegikoak bazutela kidetasun hertsia; denean ez bada, gauza askotan. Edo
sarriago jazotzen dena: hitz edo hitz-aldaeraren bat, gure korpus ezagunetan
ageri den baino datazio zaharragoaz agertzea.

d) Tradizio idatzia dugu, bestalde, hizkera landuak izan duen eboluzioa-
ren lekuko pribilegiatua. Gure idazlerik onenek, eta berariaz euskarazale han-
di izan direnek, ez dute mugatu euren eginbidea, lehendik, ahoz edo idatziz,
jaso dutena transmititzera. Hizkuntza sortu edo garatzeko ahalegina ere egin
izan dute, lexiko arloan batik bat. 

Euskarari ere, beste hizkuntza garatuago batzuetan bezala, idazle batzuen
alde honetako sortze-ahalegina emankorra eta aberasgarria gertatu zaio. Gure
idazle klasiko trebatuen artean, bistan da neologismoen maila gainditzeko ahale-
gin apartekoa izan dela. Beste hizkuntzetatiko hitzak beste barik hartzeari erraz-
kerian jaustea zeritzaten nonbait, edota, batez ere erromantizismoaren giroan, eus-
kararen barne-ezaugarri edo barne-ahalbideei uko egitea. Holako idazleek uste
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baga ene pecatuen grauedade, eta anditasunari» (117), «Echerean urten daguianean leelengo vi-
dea içango da elexara (vtra urrin vici ezpada)» (124).

«ea saldueban difuntuen gauçaric menos preciotan, eta balioeban baño ultra guichiagotan»
(Dot 1656, 114).



zuten euskarak bazituela bere erroetan eta egituretan ahalbiderik asko hitz berriak
garatzeko, aldian aldiango premiei erantzungo zieten hitzak, hartan ere. 

Sorkuntza-ahalegin horren beste ezpal bat, hitz berriak sortzea baino
gehiago, jakintza arloko edo modernitate giroko kontzeptu jakin baterako hitz
jada ezagunak birrerabiltzea izan da; hori ere munta handiko lana hizkuntza-
ren etorkizunari buruz.

Noizbehinka, sortu beharraren sortu beharraz nabarmenkerian ere erori dira
delako idazleok, batez ere XIX. mendearen azken laurdenetik honuntz, bereziki
Larramendiri eta Arana eta honen jarraigokoei men eginez jardun zutenak, eta
kalterik gehien jarraitzaile itsu-itsuak izan direnen eskutik etorri da. Baina hitz-
sorkuntza hori gehiegikeria handiegi barik egiten zen aldi zaharragoetan, hiz-
kuntzaren senetik hurbilago zebilen hitz-garapena zenbait idazleren eskutik. 

Eta hitz-sorkuntza hori, hiztegi bidez barik, testu bidez egin denean –sor-
kuntzazkoa dela nahiz itzulpenezkoa dela– are handiagoa da haien balioa, gure
ustez. Era horretakoa izan zen, Axular, Mogel, Uriarte, Arrue, Hiriart-Urruti
eta beste hainbaten ahalegina. 

Mogelen hitz-sorkuntza adibide gutxi batzuekin on egingo dut diodana:

Arantzatu aditza, Larramendik hiztegian jasorik dakar, hiztun arruntak be-
harbada «arantzaz bete» edo «arantzaz josi» erabiliko lukeen lekuan sorturiko
eratorria. «Burua arantzaturik / daduka Jesus onak» dio Mogelena delakotzat
dugun Jesusen Pasioko bertso-konposizio batek. Agian lehenengoz literatura-
testuan txertatzeak hitz hau gure hiztegi-ondareko bihurtu du.

Astintasun hitza, «vanidad» adierazteko lehenengoz darabilena ere agian
Mogel dugu, «harrotasun» hitzak jada hartuak zituelarik hurbileko beste gune
semantiko batzuk. Astin izenlaguna adiera horretan ezaguna izateak ez dio me-
riturik kentzen idazleak izen abstraktoa sortzeko izan zuen burubideari (9).

Betiraune eta betirauneko idoro daitezke idazle beronen testuetan, «be-
tierekotasun, eternitate» izenaren eta «betiereko, eterno» izenondoaren ordez-
koak emateko. Gutxi darabiltzan hitzak izanik ere, eta gerora ere arrakasta
gehiegirik izan ez dutenak seguruenik, edozelan ere Larramendik eihoriko be-
tiraunde baino hobeto eraikiak eta erabilgarriagoak dira dudatzeke (10).

Berba-jardun, berez hiztunentzat arrotz ez zatekeen hitza, kultura-kon-
tzeptu biren ordainez darabil. Batetik «alokuzio» edo gaur egungo «meeting»
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(9) Mog: «Banidadia, edo astintasuna, antustia, lagunen despreciua, edo guichiagotzat eu-
quitia, iñoren mempetasunic ez gura izatia, ipocresia, edo on irudi naia» (DC 244).

(10) JAMog: betiraune: «Da necaldi, edo tormentuzco Su-leza bat, nun pecatu mortalian
illten dirianac dagozan Jangoicua icusi baga, ta Diabrubacaz battera erreten betiraune, edo Eter-
nidade guztian» (DC 53), betirauneko: «Cegaitic dinozu Jangoicua dala Betiraunecua edo Eter-
nua?» (DC 11).



esanguraz, baina inoiz pluralez, berba-jardunak, «dialogoak» literatura-gene-
roa izendatzeko ere (11).

Administrazio eremuan, «público» izenondoari guziakiko hitzaz ematen
dio ordaina, deklinazio-atzizkiz eratorririko hitza (12). Zuzentasun eremuan,
agertzaile eta esanlari darabiltza gutxienez «testigu» adierazteko, eta epaie-
mola «juez» edo «epaile» izendatzeko (13). Matematika eremukotzat jo ditza-
kegu zeinbatu eta zeinbatasun hitzak (14).

Metodologia jakinaz eraikiriko hitz-sorkuntza dugu hemengoa azken baten,
hizkuntzaren garakuntzan benetako arrakasta izan duena, emaitza batzuen edo
besteen bidez: hitz edo hitz-erroen eratorkuntza edo elkarkuntza bidez egina.

e) Gure literatura idatziak baditu emaitza batzuk «ordezkotza bakarra»
suposatzen dutenak euren ingurunean. Zenbait autore edo obra badira, euskal-
ki bateko ez bada ere, azpieuskalki bateko ia ordezko nagusi edo bakar ger-
tatu direnak. Zertzelada honek leba handia izan dezake, zenbat eta hizkera hori
bereziagoa den edota hizkera jakin horretako ezaugarriak obra baten ugari eta
ondo islatzen diren. 

Denbora klasikoari dagokionez, Lizarraga Elkanokoarekin kasuak balio
dezake Iruñerrirako, edo Oinatiko Arrazolako eskuizkribuenak hiri hartako
euskararako, edo Paulo Ullibarri Abandoko errementariarenak Arabako Oken-
do alderako, edo oraintsuagora etorrita, Arrese ta Beitiarenak Otxandiorako
edo Paulo Zamarriparenak Txorierrirako. Holako ordezkotzaz josita dago gure
literatura guztia, hasi ekialdetik eta sartalderaino. Horrek halako lehentasun
balioa ematen die idazle eta obra (edo idatzi) askori, euren kalitate literarioa-
gatik baino gehiago, den lekuko hizkerari doakion bezainbatean.

Bizkai sartalde inguruan zabalago zebilen aspaldi, maileguzkoa datekeen
abundo|abondo hitza, «ugari» esangurakoa. Azkuek bere Supl horretan Arra-
tiako berbatzat jasorik dakarren hau, aldi zaharragoetan hedatuago zebilen, Ba-
rrutia Mondragoeko eskribauak bere teatroan baitarabil (15). Harrezkero Hego-
Uribe aldeko hizkeraren lekuko on diren Añibarro eta Zabalari itxaron beharko
diegu honen azterrenak berriro aurkitzeko, eta gainera, bakoitzak aldaera ba-
narekin darabiltela abundo/abondo hori (16). Hitz honetan ere, hizkuntzen his-

IDATZIZKO ETAAHOZKO TRADIZIOA GAUR EGUNGOARI BURUZ - Adolfo Arejita 479

(11) Cf. «Zer esango ete dau dakusazanean berba jardun oneek Jaun-done Pedroren Ser-
moia atera, edo euskeratuten abiau zanak?» (PAb 153), «Germanikoren berba-jarduna Soldadu
matxinatubai» (PAb 141).

(12) Cf. «Oficio publico edo guciaquicoa» (JAMog CB 197).
(13) Cf. Testigu: «Aguertzalle, edo testigu zucen ta achaquija bagaacaz» (Ip 2), «eruan ci-

tuban testigu, edo esanlari eder oneec Aguintari Jaunaren aurrera» (Ip 2).
Epaile: «Aguertu cirian Epaiemola, edo Juezaren aurrera» (Ip 2).
(14) Cf. «ceimbatasuna» (CO 30, 1), «ceimbatu edo contetia» (CO V, 2).»
(15) «Sagarraq bere, eziran falta, / mispil usteloq abondo» (Barrutia, 12).
(16) Cf. «Nai leuquee, guztia ugari, abundo, ganezca, eceren falta baga euqui». (Añ Mis I,

82), «Baya Yaungoicoa aberatsa da, ta bauco ac, bai, abondo cer emon» (Zab Irun 89)».



torian ezaguna den lege edo joera bat frogatzen da: forma zaharkituok bazte-
rretan dirautela luzaroago erdialdeetan baino.

Zabala bilbotarraren idatzietan ageri diren zenbait hitz, oraindik ere biz-
kai sartaldeko hango edo hemengo hizkeran bizirik daudenak, nekez ikusten
dira idatziz aldi bateko testuetan, eta harrezkero ere bakan. Hala adia|adiak
artu (asmoa hartu), abaro (arbolapeko aterpea), altsi edo altsi egin (dindirri /
trapuzahar egin), alazoko (bikain, ezin hobe), afo (astin), ameneko (beharba-
da, agian), arean (apur bat) bezalako hitzak, gaur egun ere bizirik daudenak
baina bitxi samarrak direnak, XIX. mendearen lehen erdiko testuetan lekuko-
tzeak halako egiatasun-zigilu bat damaie hitzoi, literatura bidez transmititu iza-
naren arrazoiagatik.

f) Aurrekoaren haritik, testu zaharren artean zabiltzanean, kilikagarria
gertatzen da, horietariko baten halako hitz bitxi eta artean gutxi erregistratua
idorotzen duzularik, gerora ikasten duzunean oraindik ere erabilia dela non edo
nongo hizkeran.

Hala gertatu zitzaidan niri behinola txil hitzarekin, Azkuek bizkaieran eta
ahoz bakarrik jasorikotzat dakarrena, XVII. mendeko hitz neurtuzko testu ba-
ten aurkitu nuenean harako: Deragiegun artean txil eraso / armaen indarra-
gaz kristiau oso (EgiaKanta 79-80). 

Aurrerago, Mogelen testuekin nenbilela eta zenbait hitz bitxi, han azal-
tzen zirenak, oraindik ere hiztunen artean, gutxi baina erabiliak zirela ikuste-
an, antzematen nuen bazela oraindik zubi sendo bat gure idazle zaharren eta
gaur egungo hiztunon artean, eta begitantzen zitzaidan horrek ematen ziela,
besteak beste, iraunkortasuna eta gaurkotasuna idatzi zaharroi; mendeen joan-
etorria gorabehera, lehena eta oraina ez zirela hain urrun, ez zirela elkarreki-
ko hain arrotz.

Halako hitzak ziren nigan oihartzun egiten zutenak: eskepe «aterpea»,
erroi «belea», ezain «itsusi», txito «oso, guztiz», on egin «fedea eman, ber-
mea eman», salobre «jatun handi», ajutu, testuetan adiutu ere datorrena, tru-
xu «euri-zaparrada sendo» eta beste horietariko asko.

Zabala bilbotarraren adibideetara gatozela, aipa dezadan, beste inon ne-
kez edo gutxi lekukotzen diren eta ahoz bizi diren hitzak, Uribe aldeko eus-
karakoak, inon aurkitzekotan harenean idoroko ditugu. Hala, gaur Arratiatik
kanpora nekez entzuten den aitaxe hitza (17). Nik txikitatik ikasi dudan aldar
hitza, «aldasbehera pikea» adierazteko, hark erabilirik ikusi dut (18).
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(17) Cf. «Arako gazteak irugarrenez gauza bera entzun ebanean, eta agureak aurrera bere
esateko bideak eroazala, esan eutsan: «Aitaxe, ori gauz’ori bein ez-eze, birritan bere iminirik dau-
kat».» (JMZab Irun 182).

(18) Cf. «eta alde onetatik eta guztietatik pekatuz ase ta bete egiteko aldarra auspez [al-
dats beera] andia ta bide zabala» (JMZab Irun 78).



g) Gogoeta berari gautsala, egin dezagun kargu, lehen zein orain, eus-
kaldunotan badela hiztegi, hiztegiño, hiztegi-gehigarri, glosario, lexiko tema-
tiko eta antzekoak ontzeko joera handia –ia tradizio bihurtu den zaletasuna–.
Sarritan hiztun zaharrengandik jasoriko hitzak izan ohi dira, leku jakin ba-
tzuetakoengandik maiz. Beharleku horrek duen merituari ezer kendu barik
–gure ondare-aberastea dakarren ereduan–, dirudi batzuetan, galdu aginean
dauden tresna zaharrak betiko aldendu baino lehen museorako biltzen dihar-
dugula, oroigarri prezituak balira legez. Idazleak baino gehiago, gramatikari,
hiztegigile eta halakoak izan dira gure artean, aspalditik eta zaletasun handiz,
inon diren hitz, adizki edo esamolde bitxiok batzen ekin diotenak. Gaur ere
horretan aurrelari garela esango nuke, ia ugazaba eginda gaudela.

Hala gertatzen da ondorioz, gure hiztegi, glosario eta enparatuetan hitz
ezezagun, bakan edo bitxi asko zerrendaturik azaltzea, testuetan edo ageri ez
edo bakan baino ageri ez direnak (19).

Baina honetan guztian pozkaririk handiena izan ohi da, hitz bakanotari-
ko bat idatzi zaharren baten testuraturik idorotzea. Ikertzaileari poza eta hi-
tzari sinesgarritasuna eman ohi dio testu literarioan normaltasunez sarturik
ikusteak. Hitzaren literariotasun-maila darakus horrek. Eta aldi modernoagoe-
tara etorrita, hori izan ohi da idazle handien meritua ere: hizkuntzaren harro-
bi ondargabe horretatik bitxirik ederrenak esleitu eta hitz-esapideokin testu
sortu berria brodatzea. 

Autore klasikoen artean, Mogelengan dakusat eredurik bikainena. Idazle
honek, hizkuntza jakinminak eraginda, hitz-glosario bat baino gehiago ondu
zuen, arreta berezia hartzen ziela halako bakantasuna zerien hitzei. Ondotxo
dakigu, PAb-en atzean dakarren Nomenclatura ez dagokiola berez testuari;
hango hitz batzuk badarabiltza berba-jardunetan, beste asko ez. Baina egiaz,
zerrendan berezitzat jo duen hitzori, hitz bitxiori testuan dakusazunean, orduan
hartzen diozu benetako balioa. Hala darabil testuan berak zerrendaturiko dar-
da gainian esapidea, Peruren ahoan: darda gañian erabilli daruadaz ardao-
saltzallak (PAb 1). Edo zerrenda berean dakarren arretondo txarra egin,
alegietan txertaturik: Orduban, arretondo txaarraz, begirakune astun ta albo-
kerako bategaz (Ip 1). Edo zerrendako arkuntza hitza bere idatzietan: Au di-
nozu arkuntza guztietan, ta zoro zoro zanzubez nekezale gaxuak (PAb 8), bes-
te askoren artean.

Hiztegi-glosarioetako ekarri hori da gure idazle batzuk ondo baliatzen ja-
kin dutena –aipa dezadan Eusebio Erkiaga–, eta gaur egungoentzako ere era-
kusgarri ezin hobea.

h) Tradizioko testuen lekukotasunak dira beti, gurean ere edozein hiz-
kuntzatan bezala, hitz batek izan ditzakeen aldaeren artean adiutuena hauta-
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(19) Azkuegan edo OEH-an apur bat azterka egitea nahikoa da, diodanau frogatzeko.



tzeko epaibide argiena, batez ere zalantza gogorrak gertatzen direnean itxura
baten edo bestearen artean. Sarritan morfologiarik gardenena duena izaten da
forma tentagarriena, bat hautatzeko orduan, baina ez ohi da beti erabiliena, ez
indartsuena. Tradizio idatziaren gerizak erabakiorra behar du izan halakoetan.
Adibide bat edo bestez sendotuko dut diodanau. 

Daigun, Mogelek PAb-eko atze-zerrendan dakarren apapuan (apapuban
bizi), «dena beharrean, ozta-ozta (bizi)» adieraz, eta gipuzkerazko testuetan ere
darabilen hitza: milla gezur ta asmorekin ostutzen dizte arto edo gari zatiak
beren jan-edan ta jokoetako, ta dabil etxea apapuan, zoorrak geitu, ta milla
buruko miñen artean (20). Nahiz apo-apoan | apu-apuan itxurak ere ezagu-
nak diren hizkera batzuetan, ez al du merezi lehentasuna idatziz bermerik sen-
doena duenorrek, gainera ahoz ere bizi-bizi dirauenean?

Beste hainbeste esan daiteke adobatu aditzaz, «remendar», testuetan zein
ahoz agian aldaerarik indartsuena, adabatu eta arabatu-ren aldean.

i) Tradizioko testuen irakurketa kritiko bat egitearen alde beste argudio
bat ere ekarriko dut. Testu idatziek gurean bezain transmisio txatxarra izan du-
ten kasuan, ezinbestekoa da hori. Eskuizkribuak idatzira eroan dituen trans-
kribatzaileak akatsen bat egin izan duenean hitzen bat oker irakurriz, hortik
sartu dira inoiz hiztegietara ere sasiko hitzak. Eta sasiko hitzokin, behin hiz-
tegi batera ezkero, gertatzen dena asmatzen ez da gaitza; behin albatea irekiz
gero, hurrengo datozenek ere lehengoari eragiten diote, okerrik egon daiteke-
ela ere susmatu barik. 

Ez dut adibide ezagunegietara joko, nola diren Azkuek hiztegian daka-
rren arnari, edo oraindik Arandatik Mirandara dabilen ekidin zorionekoa, Lino
Akesolok maisu-lan batez astindua eman ziona. Ez eta Irigoienek bailiren aditz
egituraren gainean egin zuen ikerketara. Mitxelena izan genuen holako desbi-
deak bilatu eta aztertzen maisu, besteak beste Azkueren hiztegiaren azterketa
kritikoa egin zuelarik (21). Baina on egin dezadan diodana, geure uztako bat
edo bat dela medio. 

Azkuek hiztegian jasorik duen aginteta hitza (22), Mogelen PAb-en 1. ar-
gitaraldia (1881) atondu zuenak eskuizkribuan ia elkar ikutzen zeuden aguin-
te izena eta ta juntagailua batera irakurri izanaren erruz sartu da hiztegietan.
Honetara irakurri beharrekoa zen: Bacarric billa leiquee guichi batzuben
aguinte, ta iñoren ondo izate bacarra (PAb 139), eta hor etzen aginte-z gai-
nera hitz misteriotsurik. Baina gure Azkuek hitz horri gure tradizioko beste
batzuen antza hartu zion, -eta amaieradun diren lapurreta, ameseta, barrizte-
ta eta halakoena. Harrezkero hor dabil sasiko hitz hori alderrai.
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(20) Cf. Mog CB 249.
(21) Mitxelena, Luis (1970): Estudio sobre las fuentes del diccionario de Azkue. Publica-

ciones del Centro de Estudios Históricos de Vizcaya (RSVAP). Bilbao.
(22) Azkue, R.M. (1905): Diccionario vasco-español-francés. Berrarg. 1969, Bilbao,

LGEV, I, 12: <Aginteta (B, Mog.), mando>.



Idatzietan gutxi ageri den errekoko hitza ere Azkuek bere hiztegian erre-
koto bezala jaso zuen (23). Baina gaztetako hiztegi horren bigarren edizioa egi-
teko egileak berak prestatu zituen zuzenketa eta gehigarrietan oinarriturik,
1969ko edizioari L. Akesolok erantsi zuen gehigarrian, Suplemento deritzan
horretan, errekoko forma jaso zuen, arteragoko errata zuzendu nahirik. Biga-
rren horrek dirudi zuzena, J. Mateoi Zabala bezalako idazle ziur eta herri-hiz-
kera kontuan aditua den baten idatzietan behin eta berriro ageri dena: Eguin-
da guero izan oi dira errecocoac, errencuraac eta bildurrac (Irun 29), asco
ibili oi dira guero umetaco deungaro ibilteac gogoratuta, euren artean kez-
caz, ta errecocoz (Aranz 88). 

Hitzen forma zuzen edo okerren auzi honetan, zurt egitekoa badirudi ere,
egia da, euskararen kasuan, idazle bakan bat edo besteren lekukotasunaren
pentzudan dagoela hitz-forma batzuen zuzentasuna; agian, garai batean, hitzok
hiztunen ezpainetan gaur baino askoz ezagunagoak izango baziren ere.

4.2. Lokuzioen eremura hurbil bagaitez ere, tradizioko eta ahozko erabi-
leren lokarri estuaz berehala jabetu gaitezke. Eta zubi horrek dukeen baliorik
handiena, agian, gaur egungo literaturara iraul ahal bagenitza esamoduok,
ahozko eta tradizio zaharreko iturri bietan emai horrek iraun izanak balio bi-
koitza baitu gaur egungo literaturan birrerabiltzeko ere.
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(23) Ibidem, I, 266: <Errekoto (B, ms – Ots), escozor, recelo>.



Denbora eremuko esapide ugarietarik harturiko adigarri bat aipatuko dut:
inoizko denporan, denboraren mugagabea adierazteko gaur egun ere erabilia
den, baina klasikoetan ere ezaguna den egitura:

Eregiac, oneicaz zeure vizitzan iñoizco demporan naastu ez zaitian, baizi-
can biotz guztitic euracandic urrin eta beti iguesi ibilli zaitian (Arraz I, 23)

Heriotzeaz zerikusia duen beste esamodu bat: gertaera lazgarri hori modu
leunagoz aipatzeko gaur egun ere hiztun zaharrek erabiltzen dituzte gu ez ga-
ren denporan edo ni ez naizenean legezkoak. Kasurako XVIII. mendeko tes-
tuetan ere aurki ditzakegunak balio beretsuaz. Esaterako Testamentua norbera
ez den denborarako egiteaz hau diosku Oinatiko elizgizon zaharrak:

emen Testamentutzat aiquetan dogu guere artian, Guizonac, bera ez dan
demporaraco, bere gauzen gañian vizitzan eracusten daben, azquenengo voron-
datia (Arraz 1, 22)

4.3. Gramatika arlotik joaz ere berdin lilura gintezke, tradizioko euskal
testuetan idoro daitezkeen zenbait egituraren aurrean, sarritan zahar iruditu
arren, uste baino modernoago direnak. Eta gure interesa ez dateke bakarrik, ha-
lako egitura hain lekutan, halako autoretan edo halako testutan idoro izana, as-
koz zabalagoa baizik. Egitura jakin batek noiztik noiza indarrean iraun duen
ziurtasun handiz jakin dezakegu; baita ere gaur egun han edo hemen bizirik di-
rauen; edota egituraorrek aldakuntzarik jasan duenentz. Diogun horren intere-
sa ez da, beraz, diakronia aldetikoa bakarrik, gaur egungoari ere badoakio, eta
uste baino gehiago eta sarriagotan. Izan ere, tradizio idatziaren balio berdinga-
beetarik bat hau da: gaur oraindik ahoz darabiltzagun zenbait hitz, adizki edo
hizki ilun samar nekez zuzen uler ditzakegu, tradizioko testuen argitan ez bada.

Euskal aditzen argumentu-egituretan denboraren igaroan gertatu diren al-
daketak dira sintaxi-eboluzio honen lekuko ona. Batzuetan hizkuntzaren ba-
rruan gertatu diren jauzi edo joerei zor zaizkie aldaketok. Beste batzuetan,
agian gehienetan, inguru hizkuntzetako joeren eraginez. Aditz bat edo beste-
ren kasuak aipatuko ditut.

Aditu aditzak, kasurako, badu gutxienez zer-nori erregimen-egitura, itxu-
raz aspaldi zaharkitu horietakoa dena. XVI-XVII. mendeetako lekukotasun as-
paldikoen ostean, hor aurkituko dugu berriro XIX. mendearen 20-30gn ha-
markadan J.M. Zabala bilbotarraren eskutik, non esangura berezia duen aditu
aditz horrek: norbait aditua izan zerbaitetan.

Contu onegaz, neure entzulaac: ez zuen buruti ibili, ondo adietan yacana-
gaz itundu bagaric (Irun 30).

Jarraitu aditzaz ere antzeko bitxitasunak aipa daitezke. Ekialdeko erregi-
men zaharrak, nor-nori erakoak hain zuzen, flexio trinkoak dirauen ginoan be-
randura arte iraun du sartaldean ere –XIX. mende hasieran hor dabil behin-
tzat–, baina ez, ostera, flexio perifrastikoa darabiltenean. Balia bekizkigu aditz
trinkoen erregimenerako Mogelen testigantzak:
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Gavaz darraicuz baso-chacur Acerijac» (Ip 16), «Beerraicozan chacur, ta
Eizarijac (Ip 32)

Berdin aipa genitzake giza-jarrera edo sentieren adierazle diren zenbait
aditz, hala nola zoratu, haserratu, damutu, garbatu, nahi izan...; gure klasiko
batzuen artean honetara ageri dira behin baino sarriago: zoratu jako, haserra-
tu jakon, damutuko jatzu, nahi izan dakiola. Markinaldean, eta berdin beste
paraje batzuetan ere, bizirik diraute oraindik holakoek; ez dira hiztunen nahie-
ra berri baten adierazle, aintzinatik datorren hizkera tradiziozkoaren azterre-
nak baino (24).

Beste arlo bateko adibide batera jota, kualitatezko konparazioa egiteko
erdi eta ekialde hizkeretan egitura ezaguna da are ... -ago delakoa, itxuraz
eta idatzizko eta ahozko testu-korpusak arakatuz gero, bizkaieran parekorik
nekez aurki dakiokeena, baldin hainbat ... -ago sinonimora jotzen ez bada
behintzat. Baina, bai ahoz, bai idatziz, erabilerak ondo ikertuz gero, aurki
daitezke lekukotasun bakan eta mehatz horietarikoak, ekialde-sartalde hiz-
keren artean itxurak erakusten duen baino kidetasun handiagoa zegoela fro-
gatzen dutenak, eta funtsean beraz, delako egitura aldi baten euskararen sar-
taldekoa ere bazela frogatzen dutenak, arebere / arabere ... -ago aldaerapean.
Erdi Haro beranduko eresi zaharretan badugu jada horren lekukotasuna (25).
Eta hurragora etorririk, Zabala bilbotarrak emango digu berriro egitura ho-
rren arrastoa, eta ez inola ere gipuzkeraren interferentzia bidez jasoa, baizik
Uribe aldeko herri hizkera bizitik (26). Eta are gehiago sendotzen da kide-
tasun hori, dakigunean Mungia aldeko hiztun zaharretan oraindik ere erabi-
liak direla egiturok (27).

Mugatzaile hurbilaren erabilera, pluralean (-ok) ez eze singularrean ere
(-au, -ori) aspaldi zaharretik sartaldeko hizkeretan ahozko hizkera bidez zein
testu zaharren lekukotasunez ziur dakigun gauza da, eta horrek gaur egun era-
bil dadin ere ematen duen bermea bertanbehera lagatzekoa ez da, inolaz ere.
Gure eresi zaharretara edota oraintsu ezagutu dugun Lazarragaren idatzietara
jo baino ez dago, mugatzaile hurbilaren, sing. zein pluralaren aldi bateko he-
dadura on egiteko. Gogora dezagun harako:
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(24) Ondoko lekukotasunok balio dute: «Ez euquela intencinoe charric; beriala garbatu ja-
quela» (JAMog CE 108), «Lenago nai izan daven gauzia, damututen jaconian ta garbatuten ja-
conian dauca vijotzac penia» (Bart Icas 3, 99), «Ez eguizu bildurric euqui aserratuco jacola la-
rregui escatuten deutzazulaco» (PedAstarloa UD 1, 169).

(25) Cf. «Egun bein vr jarruta / Ganboar seme lasterra, / Are bere lasterrago / Abendañu-
je Motela» (Mondragoe erretzea, TAV).

(26) Cf. «Baya kendu bearrean, atan atan bazagoz, lecu zabala emoten deutsezula bengue-
taco asmaciñoai, alangoric eguiteco gogoric artu ez arren, aguiri da zure biotzean gorrotoaren sa-
guitea sarturic daucazula. Eta ara-bere okerrago badiñarduzu aren contra deungaro esaca: baaki-
zula ceuc alangoari cer eguin bear lichakion: alan ta alan eguin bear lekikiola: kerella bat ecarri
bear lichakiola: astin-aldi bat emon bear lichakiola, eta onelangoac» (JMZab Irun 167).

(27) Luis Baraiazarra jaunak Meñaka bere jaioterrian erabilitzat adierazia.



Oñetako lurrau jabilt ikara, / Lau aragiok bere an berala (TAV 3.1.9. Arta-
zubiaga)

edo oraintsuan aurkitu Lazarragareneko beste hauek:

Silbia dama galantori / pena andiaz bizi zan; / Silberori on deretxana / akor-
datzen da askotan. (Lazarr 8r), Eta ala ene lagunau eta ni goaz ara, Silberoren
jentilezak ekusterren (Lazarr 10v)

Har dezagun oraindik Bizkai partean bizirik dirauen harean (/ harien)
kantitate-adizlaguna. Sartaldeko testu zaharretan -rean atzizki ablatiboaren
hainbat lekukotasun ez bagendu, eta jakin harean hori haretatik/hartatik era-
kuslearen sinonimoa dela, nekez adituko genuke ondo hitz horren sustraia,
-rean atzizki zaharraren iraupen estalia. Edota Uribe-kosta aldean esaten du-
ten honetaringo erakusle genitiboa –gainerako bizkaradunok honetariko esa-
ten duguna–, erraz ikusiko dugu ez dela besterik honetareango baino; hau da,
barruan -tarean ablatibo mugagabe zaharra datzala, beste sartalde-hiztunon
erabileran -tarik datzan bitartean.

Bremengo hiri-musikarien herri-ipuin ezagunaren euskarazko bertsio bat
dakar jasorik, J.M. Etxebarriak baturiko Gorbeia aldeko ipuin-bildumak, eta
berean zeinakio adberbioa darabil:

Seinakio daosela, norantza artu estakiela, katu bet ikusi audien pago baten
adapoan miau baten (...)

Ez bageneki testu idatzi zaharren bidez ekin aditzak bazuela bere joko be-
rezkoa, eta gakiozan legezko adizkiak orain mende bi ere eurrezean erabiltzen
zirela, gaitz izango genuke jakiten hitz ilun horren atzean zeri nakio(n) antzeko
zerbait dagoela, gaurko erara esanda «zeri heldu, zer egin (ez dakidala egon)».

Oñati aldean gaur egun darabilten aditz laguntzaile iragankorra, kasura-
ko emun aditzaz, (emun) xao egiten dute –gainerako sartalde-hizkeradunok
emon deutsa edo antzekoa erabiliko genukeenerako–. Ahozko erabilera horren
arrasto zaharrik apenas geneukan, oraintsuan Lazarragaren idatziak irakurri eta
ikertu arte; han behin eta berriro irakur ditzakegu hauetarikoak:

Jaun zerukoai emaiten jagot / oi, asko geraziarik (Lazarr 1195 [41r1]), Se-
merik badeu, esaten jago: / - Aita, egidak jakea. (ibid. 42r2)

4.4. Gaur egungo ahozko hizkeren aniztasun horretan badira taiu zaha-
rrekoak diren eta guztiz berrikoak diren hainbat forma, bai hitzetan, bai adi-
tzetan, eta berdin morfosintaxiaren hainbat puntutan.

Perretxikoak bezala ugaritu dira aspaldion idatzizko erregistro diferenteak,
hain lekutako hizkeraren ezaugarri ezin baztertuzko balira legez saltzen zaizki-
gula. Aditz jokoan ikusten ditugu detsa, dotsa eta halako hamaikatxo. Izen edo
izenki mugatuen ebakeran ere, astue, astû edo astô erakoak berdin, zein baino
zein garrantzitsuagoak balira legez tokiko hizkeraren erabilera idatzirako. 

Horretan ere tradizioko testuak dira erakusten digutenak, euskal hizkun-
tza, ahozko errealizazioak gorabehera, askoz ere batuagoa eta koherenteagoa
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dela eta izan dela. Halakoetan deutsa itxura edo hurbileko aldaeren bat aurki-
tuko dugu gehienez ere sartaldeko edozeinere idatzitan. Eta asto izenaren ere-
du mugatua, astoa edo astua bezala ia beti.

Badira beste hizkera berezitasun batzuk, zinez sakonak eta zaharrak dire-
nak, eta hizkera baten gramatika-ezaugarritzat epaitu beharrekoak. Eman ditza-
dan Leniz ibarreko hizkeren ezaugarri bat edo beste. Lexiko alorrean, aipatu be-
rri dugun emun aditz-itxura, ez da hiztunen oraintsuko nahikeria bat, sustrai
zaharrak dituena baino, Lazarragaren edo Arrazolako abadearen idatzietan –XVI.
eta XIX. mende-haiseran beraz– forma arautu modura ageri baita (28).

Adizki bidez nor plurala ez markatzea ere eskualde horretako ezaugarri
guztiz zaharra eta beraz berbertako bereizgarria dela, modu berean baiezta dai-
teke. Lazarraga arabarraren eta Oinatiko Arrazolaren obrako adibide bi ipini-
ko ditut egiaztagarri:

Silberok ainbat sentidu eben, bada, Sirenak esan eben berbaak, eze erori zi-
din jarririk egoan sila baterean (Lazarr 6r)

Beti, neure biotzian josirik zaukadan Aiskidia, deutsudan amorio eguiazkuak
obligaitan nau, zuri ondo bizi izateko abiso batzubek emutera; (...) zergatik, ka-
pazidade onekua bazara ere, ezin aiñ ondo ezagutu zeike zeure aziertubak eta uts
egitiak, nola zure onerako eta gobiernurako Jaungoikuak bere probidenzia santu-
bagaz ifiñi izan dituban Kristaun aik, zeñetatik bat zeure Gurasuakaz batera, eta
aikaz ostian uste dot naizala neu. (Arraz I, 1)

5. AHOZKOTASUNAZ ETA MINTZOAREN LITERATURA-BALIOAZ

Ahozkotasunari eskaini nahi nioke mintzadiaren bigarren zatia. Idatzia eta
mintzoa, aldien joan-etorrian, elkarren lehian erabili izan diren iturriak dira,
batean batari, hurrengoan besteari gora handiagoa ematen zaiela. Azken al-
dion, azken hamarkada honetan beharbada, esango nuke ahozkotasuna aintzat
hartuago dagoela aurreko denboretan baino; bai gerraosteko mogimendu apa-
letan eta batez ere 70gnean eta hurrengoetan baino. Beste premia batzuei eran-
tzun beharrez jardun zuten –horren beharra ere baitzegoen– aldi bateko Euz-
ko Gogoa, Jakin eta enparatuek: euskara hizkuntza moderno eta zientzia
arloetarako gai bihurtu nahirik. Agian Egan-ek hartu zuen aintzakoago ahoz-
kotasuna ere, euskal literaturaren premia larriak ornitzeko hark ere bere ga-
rautxoa zekarrelakoan. Gerraosteko berpizte neketsu horretan Auspoa eta Ku-
liska sorta liburu-bildumak izango dira arlo horri ardura handixeagoa hartuko
dietenak. 
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Azken hamabost-hogei urteotan mintzairaz gehiago kezkatzen hasiak gara
gurean ere, eta euskararen inguruan hizkuntza-kalitatearen behin(ago)tasuna
aurrean ipini den unetik esango nuke areagotu dela mintzamenaren ardura hori.
Baina ez da gure kontua bakarrik, ostera. Europa barruan ere ez dira falta an-
tzeko sentiberatasunak (29).

Baina geurera gatozela, aspalditxorik entzuten ari garen leloa da: euska-
ra idatzia gero eta indartsuago, ugariago eta arlo guztietara hedatuago doa bai-
na, hizkuntza bizia, mintzatua, transmisio naturala atzeraka; eta gaztela-min-
tzodunen multzoa ugaria eta euskaldunena mehatza den eremuetan, are
bizkorrago; eta euskara egiten dutenen artean ere hizkera geroz endekatuagoa,
erdararen kalkoz josiagoa.

Edota beste lelo hau: euskara mintzatuak belaunaldi biren gorabeheran al-
daketa bortitzagoak ezagutu ditu, lehen mendeetan ezagutu izan duen baino.
Aldaketa horrek, hizkuntza guztiek ohi duten eboluzio berezkoa baino gehia-
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go, goitik beherako itxuraldatzea dirudi, eta den-dena erdara-hizkuntzek gaur-
ko hedabide eta bestelako tresna indartsuen bidez gure gazterian duen eragi-
nari esker. 

Luzaroegian, euskaldunok eskola edo irakaskuntza bidez segurtatu uste
izan dugu euskararen iraupena, eta euskara onuratsuagoa itxura baten; gure
hizkera «narrats, ezertako ez den» hori baino dotore eta garbiagoa, morfolo-
gia zehatzekoa. Baina etxe eta gizarteko transmisioari behar den ardurarik har-
tu ezak ondorio lazgarriak erakarri dizkio hizkuntzaren egoerari gizartean. Jo-
era galgarri horri iraulia emango bazitzaion, jarrera eta pentsamodua bera
berritu beharra zegoen, eta euskal hiztuna bera aintzakoago hartu, bere zer-
tzelada eta berezitasunekin, eta haren hizkuneari estimazioa ematetik abiatu.
Gaur egungo gazteria eskolatuan –nik neuk Unibertsitate inguruan giro hori
abiatzen dut gutxienez– igarri-igarria da aldakuntza: dakienak, nork bere era-
ra egiten du ingurune ez formalean, eta niri neuri behintzat osasunaren seina-
le begitantzen zait jarrera hori.

Berandu baten baino ez bada ere, gure administrazioa ere hasia da –urte
batzuetatik hona ezagunago da–, gure egoerak Québec-ekoaz baino Irlanda-
koaz antz handiagoa zeukala oharturik, arazo horri aurre egin nahirik. Azken
aldion hasiak dira zenbait, Auspoa-ren erako bildumak ondare baliokotzat eza-
gutzen, artean, sakonari baino azalari gehiago zegozkien aurriritziengatik, begi
aurrean ikusi baino belenatzara bota nahiago bazuten ere batzuk.

Arterago ere izan ziren ahozkotasuna hizkuntza idatziaren aurrerapenera-
ko zimendu eta lanabesik sendoena zeritzenak, baina gutxienak ziren, eta gi-
zarte uholde nagusiaren kontrakarra ziharduten, noiz iraungiko dagoen sugar-
txoaren antzera. Gogoan sakonen dut, neu ere tartean izan nintzelako, Derioko
Udako Euskal Ikastaroa eta hark urteen porasuz garatu duen metodologia apa-
la bezain tinkoa, slogan batzuetan iraunkortu zena, «dakigunetik ez dakigune-
ra, euskera bizitik hizkuntza idatzira». Giro horretan hartu zuen bere esangu-
ra betea ere, harako Mikel Zarate gure lankide zenak 1975ean, euskal narratiba
laburraren antologian sartu beharrekotzat dudan «Idatz eta Mintz» alegi-ipuin
zoragarrian aditzera eman nahi zigun mezuak:

Ezbardinak izan arren, ondo konpontzen ziran biak, batak besteari lagunduz.
Bi izanik, bat zirudien. (...)

-Hasarre edo adiskide, soinkideok soinkide. (...) Idatz eta Mintz batean bi,
luzaro ezin banan bizi. Hain zuzen ere alkarturik, beti alkarturik bizi izateko jaio-
ak dira. (1975, 23) 

Baina ahozko hizkerari goi balioa ematea ez zen gauza berria, ez praxi
mailan ez teoriarenean, tartean halako etena egon bada ere. Izan ere 36-39ko
gerrateak urratu handiak eragin zituen alderdi guztietan, eta modu aparteko ba-
tez euskal hizkuntza-literaturen joan-etorrian, eta honi datxikala euskararen
oralitatearen eremuan ere. Gudu aurreko aldian, besteak beste, Gasteizko Se-
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minarioa izan zen horretan ere aurrelari. Han Manuel Lekuonak gidatzen zuen
Ahozko Literatura Mintegiko kideen lanak Anuario de Eusko-Folklore aldiz-
karian argitaratu ohi ziren, eta han landutako metodologiaren emaitza izan zen
Literatura Oral Vasca saio bikaina (1935), gerraosteko ilunaldian ere lehena-
ren eta geroaren zubi bihurtuko zena, batez ere 1964eko edizio ezagunari es-
kerrak (30). Adierazgarria begitandu zait, oraintsu hil berria den Julian Alus-
tizak, bere azken liburuan, J. Intxaustik eginiko galderari erantzunez, beragan
gerra aurre eta ostean eraginik handiena izan duten irakurgaien artean berau
aipatzea besteen gainetik (31):

...denen gainetik Manuel Lekuonaren Literatura oral vasca delako liburua.
Neure bizitza guztirako markatua utzi ninduen liburu honek.

Gure On Manuelek saio horretan isuritako argudioak frogatzeko era ona
izan zuen Gabiriko Aztiria auzoko Etxetxo bere jaiotetxean bizi zen birramo-
narekin gerrate garaian izaten zituen solasaldi luzeetan. Eragin horren ondo-
rio dira geroago aterako dituen liburu paregabe bi, euskara eta herri-jakintza
jostera datozenak (32).

Ahozko hizkeraren aldeko apustu hori, XIX. mendearen hondarrean biz-
tu eta XX.aren lehen herenean indartu ziren joera purista eta, ez dakit esan,
kultistari kontra jarki zitzaion joera izan zen.

Izan ere, lehenengo Euskal-Erria aldizkariaren inguruan sustraia hartu zu-
ten gehiegizko joera larramendizale haiek, eta ondoren Sabino Aranak Bilbo-
tik bultzatuko duen purismoa, taiu berrikoa, politika haize berrien arrimura,
zein bere garaian eta inguruan, indartsu goratuko dira, eta ahozko tradizioaren
ahaleginak ia estali edo lausopean gordeko. Bai Larramendizaleek, bai arana-
tarrek lexiko-berrikuntzan egingo dituzte ahalegin nagusiak. Azkuek morfolo-
giaren alorrean ezarri nahiko ditu zenbait gramatika-eredu, tradiziokoak baino
perfektoagoak direlakoan, eta Altubek sintaxiarenean. Ez ditut aipatuko aditz
trinkoaren eta hitanoaren paradigmak artean inoiz baino urrunagora eramaten
saiatu zirenen ahaleginak. Horrek guztiorrek ahozkotasunaren beheraldia era-
karri zuen mende berri horretako berpizkundean, batez ere aranatarren eragi-
nez; mende laurden bat lehenago Larramendiren hiztegi hirukoitza ezker-es-
kuin ustiatzen saiatu zirenean bezala. Purismo joerok izan dira, ezer baino
gehiago, ahozkotasunaren balioa ahuldu dutenak; erabileran oinarrituriko ere-
duan barik, aurrez finkaturiko eredu perfekto bat bultzatu dutenak: morfolo-
gia, sintaxi eta batez ere lexiko arloan hizkuntza guztiz garbia nahi zutenak,
birao eta araorik gabea. Eredu berabeteko begitandu baten taiura eginiko hiz-
kuntza-eredua nahi zutenek nekez onar zezaketen ahozkotasunaren liberalismo
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tematia, lokarri estu gabeko koherentzia librea, arau-hesi guztiei salbuespen-
zuloak eragiten zizkiena.

Baina purismo horren gehiegikeriez gogaituta, kontrako ahotsak zoli en-
tzuten hasi ziren 30gn hamarkadan. Seberio Altubek idatzi zuen harako «La
vida del euskera» saio gogoangarria; Justo Maria Mokoroa izan genuen aldi
hartako gogoetalari zorrotzetarikoa, bereziki Genio y lengua saioaren bidez,
nahiz tamalez liburu honek, ordu txarrean inprimategitik atera eta argia ikusi
zuelako –guduaren etorrera berehalakoaz–, merezi izan zuen osperik ez eragi-
nik ezagutu ez bazuen ere, askoz beranduagora arte behintzat.

Baina berrikuntza-uholde guztiok gorabehera, ahozkotasunak berean di-
rau, bizirik eta tente euskal literaturaren historia guztian, mugiezineko zutabe
sendo bat bezala. Gure euskal idazleak erdaraz jantzi izan dira jakintzaz, eta
idatziz euskara egin orduan, ahozkoa izan dute funtsean eredu nagusi, hiz-
kuntza baliabide nagusiei dagokienean behintzat.

Ahozko hizkeraren ardatz horrek euskal literatura idatziaren historian
funts-funtsean dirau; are gehiago, euskal literaturaren beraren ezaugarri iraun-
korra dela baiezta daiteke. 

Gure eliz giroko erretorika klasiko guztia ahozkoan zimendatua dago.
Gure herri-poesia guztia, aspaldiko eresi zaharrak eta amodio-kantuak barne,
berdin. Teatro zaharra, zertan esan ez da. Salbuespenak salbuespen, lekuan le-
kuko mintzoari guztiz lotua gertatu da tradizioko gure literatura. Ardoak lu-
rraren araberako gustoa duen bezala, berdin gure idazleek sortu dituzten ida-
tziek.

Zenbait idazle klasikok, batez ere euskara gehiago ezagutu eta ikertzeko
borondatea izan duten haiek, beren-beregi dioskue baserritarretan edo herriko
jende zeheagan dagoela eredu ona. Gogora ditzadan Kardaberazek –nahiz bera
jesuita ikastun eta arau zorrotzetako gizona izan, eta beraz esparru jakin ba-
tzuetatik irten barik dabilen idazle grabe eta ordenatu horietarikoa–, hala ere,
hala eta guztiz ere, bere EBO saioan txertatzen dituen Donostiako plazande-
rearen eta Elorrioko ugazabandre edo etxagunitearen berbaldi erretorikoak. 

Atzerago jota, zergatik hautatu ote zuen gure Axularrek garaiko lapurte-
ra mintzatu modernoaren eredua, Leizarragaren klasiko idatzira jo ordez? Zer-
gatik ez ote zuen izan Beraskoitzeko elizgizon-idazle kultista horrek, hain ere-
du zehatza finkatu ondoren, Alemanian Luther-ek eduki zuen arrakastarik
eredu idatziari dagokionean? Ez dut uste katoliko-protestante auzi hutsagatik
izan zitekeenik. 

Eta hurbilagora etorrira, Mogel markinarrak Peru Landetako nekazaria
bihurtuko du bere berba-jardunetako protagonista nagusi, ez bakarrik gizata-
sun, erlijio eta moral kontuetan; batez ere hizkuntzarenean esango nuke nik.
Hizkuntzaren ikaste pedagogiarik onena, haren aburuz, ondoen dakitenengan-
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dik ikastea dateke; tradizioko lanbideetan dihardutenak omen dira hizkuntza-
ren maisurik onenak, nahiz gero, hizkuntza hori gai goratuetan erabiltzeko,
beste soineko batzuen beharra dukeen gizon eskolatuak, berdin dio elizgizona
izan, eskribaua izan edo irakaslea izan:

Gure guizon ta andra baserrietacoac chit ederqui, ta bear bada inorc ez be-
cela, itzeguiten dute berai dagozquien gauza ascotan. Ordea ez luquee jaquingo
nola zucendu itzac gauza goratu ta beren gañeticoetan. (JAMog CC, VII)

Gaztelaniaz mezu antzekoa damaigu: jende eskolatuak baino askoz ho-
beto mintzo direla herriko jendeak; haietara jo behar ei da hizkuntza ganoraz
ikasteko:

Los pobres Predicadores se descabezan, y se ven a vezes tan apurados, que
aun a costa de mucho trabajo apenas pueden formar un Sermón lo más de él lle-
no de borrones, y barbarismos. Así nos quieren pintar nuestra lengua, como tan
enmarañada, que no la entienden aun los naturales; pero qué naturales? Predica-
dores, y hombres de gran entendimiento, y gusto. Para acallar a estos enemigos
de su Patria, sólo basta recordarlos, cómo hablan nuestros Guizones, con qué ener-
gia, naturalidad, y pureza, y havrán de confesar, que la culpa es de los ignoran-
tes, y no de la lengua ignorada. (Prologo DC)

Agian Mogel dugu euskal idazleetan herri-hizkuntzaren aldeko apostu
garbiena egiten duena jakinaren gainean, hizkuntzaren ikaskuntzarako meto-
dologia bat garatuz. Bera dugu, aldi berean, herri-jakintzaren eta herri-bizie-
raren zertzelatze zehe bat egiten saiatzen dena.

XIX. mendean zehar ditugun zenbait idazle predikari ere herririk herri,
batez ere garizuma aldian egiten zituzten misio-egotaldiez baliatuko dira, be-
larriak erne ipinita herritar zeheengandik entzuten zituzten hainbatxo esamol-
de ikasi eta sarri paperera eroateko. Hala ondu zuen Añibarrok bere Voces bas-
congadas diferenciales hiztegia, lurralde diferenteetan zernolako hitz eta
aldaerak erabili behar zituzten sermoilariei bidea errazteko asmo zuzenaz ida-
tzia. Urrunago joango da gerotxoago bere ordena-lagun Juan Mateo Zabala
bilbotarra, hitzak ez eze esamolde-lokuzio asko ere jasotzen zituela. Bide be-
retik ekingo dio beranduago Jose Antonio Uriarte arguiatarrak ere, berak bil-
dutako uzta Bonaparte printzearen esku jartzen zuela. 

Elizgizon izan ez zirenen artean aparteko lekua ezagutu behar zaio Iz-
tueta zaldibiarrari. Goierriko hizkeraren ezaugarriak ez ditu bertanbehera la-
gako Donostian bizi delarik ere, eta herri izaeraren funts diren folklorea eta
kontaera zaharrak hautatuko ditu bere hizlauzko liburu nagusi bien ardatz.

XX. mendeari itxaron beharko zaio, ostera, herri hizkera eta jakintzen bil-
keta sistematikoak egiten hasteko. Aipa dezagun iraizean Azkueren ekarria: ba-
tez ere hiztegi hirueledun nagusiak (DVEF) hizkera biziari emango dion le-
hentasuna da horren lekuko. Hiztegi hori orotarikoa izateko asmoz sortua eta
ondua izan zen: idatzizko eta ahozko ekarriak, bitzuk maila berean jasoko ditu,
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hitz-sarrerarako euskalki eta azpieuskalkietan hedatuen diren morfologia-alda-
erak erabiliz. Azkuek ahalegin hori Euskalerriaren Yakintza eta Cancionero
Popular Vasco obra erraldoiekin osatuko du, beste txikiago askorekin batera.
Askozaz beranduago –eta nekez eta laguntza gutxirekin argitaraturik (1976-
1989)–, batez ere Lino Akesoloren ahaleginez burutu zen Diccionario Retana
delakoaren 9 zenbaki mardulak (DRAE) Azkueren ahaleginori osatzera etorri-
ko dira, funtsean bide beretik, idatzia eta ahozkoa biak iturri aitortuak eta ain-
tzat hartuak direla.

Azken aldion, dialektologia mailan monografia ugari ezagutu dugu, lan-
tzean herri edo eskualde batekoak, batzuek lexiko alderdia lantzen dutela, bes-
te batzuk gramatika alderdia, edota biak. 

Euskaltzaindiaren EHHA deritzan egitasmo erraldoia ere bere bidean da,
ahozko ondareari gure belaunaldiak ematen dion balioaren lekuko, ia hamar-
kada biko lanaren emaitza gertatuko dena.

Dialektologia eremuko lanok, itxuraz zientzia interes hutsekoak dirateke-
ela uste izan arren, pentsa ezazue eragin zuzena izan dezaketela esparru lite-
rarioan ere, eta idatzizko emaitza zabalean orohar; eta aplikazio arteza irakas-
kuntzan ere, urrunago joan barik. Ahozkotik idatzirako urratsok ondo emateko
metodologia egokiak landu beharko dira, tokian tokiko aberastasunak ondoen
komeni den didaktikaz eskolara eta euskara landura daitezen.

Ondorio modura, esan dezadan bada, joera kultista guztiak gorabehera,
euskal literatura idatziaren erreferentzia ziurra beti izan dela herri-hizkera.

5.1. Herri hizkeratik testu idatzira

Herri-hizkera, ahozkotasuna, mintzaira, oralitatea eta halako hitzak dara-
biltzagunean testu idatzi mota batzuen bereizgarriak markatzeko, nahasbidean
ere erraz eror gintezke, zeren testu-mota guztiz desberdinak sartzen ditugun
izendapenon barruan. Ahozko hizkera aintzat hartzen duten testu motak ere
nola bata bestetik guztiz bestelakoak diren, eta ahozkotasunaren neurria ere
batzuetatik besteetara guztiz desberdina, azken hamarkadetako produkzioa be-
gipean dela testu-mota hauek bereizi beharra dago.

Batetik, hor ditugu aspaldion ugariak bihurtu diren ahozkotik idatzirako
transkripzio huts-huts direnak: «etnotesto» izenpean barrutzen ditugu sarri,
esaunda, ipuin edo kontaerak direla, pasadizuak direla, ohitura, lanbide edo si-
neskeren gaineko azalpenak direla, izkirimiri edo barre eragingarriak direla...,
askotarikoak berba baten esanda. Lekuan lekuko dialektologia-ikerketa guz-
tien material osagarri bihurtu dira delako etnotestuok.

Testu-mota horiei duketen balioa ezertan kendu ez ukatu barik, bai ze-
haztu nahi nuke, testuok bere horretan eskaintzeak, hau da, ahoz jalkitako le-
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getxe transkribaturik alegia, hizkuntza idatzi formalari dakarkien hobekuntza
edo aberaskuntza batzuetan predikatzen den baino mugatuagoa ohi dela. Ahoz-
ko testu horri, landu bako haitz edo harri-koskor baten taiua hartzen diot. Ahoz
jasoriko horrek landua eta galbahetik iragazia behar du izan; barruan gorde di-
tzakeen baliapide eta bereizgarriak azalera ekarri eta euron balioak markatuak,
direla lexikozkoak nahiz sintaxizkoak; ikastunaren gogoeta-ahalegin horren bi-
dez eraikiriko zubiak erraztu eta laguntzen du gehienbat ahozko ekarri hori es-
tilo idatzian mendatzen.

Badira gure literaturan zubi-lan hori ederto baten egiten jakin dutenak.
Horienkoak dira, kasurako, «herri-idazle» dei genitzakeen horiek: ahozkoaren
ezaguera eta beregantze sakon batetik abian jarririk, euren testuei ahozkoaren
kolore eta zaporea kutsatzen ahalegin egin dutenak. Idazleok, itxuraz bestera
badirudi ere, ikasiak ohi dira sarritan, gramatikaren ezaguera on baten jabe,
baina morfosintaxi arauen ezagutza gorabehera, idatzizkoan hizkuntzaren eta
hiztunen berezko senari eman izan diote lehentasuna, arauaren neurri estuaren
gainetik. Idazleon meritua eta interesa honetan datza, bestetik, hizkuntza ikus-
pegitik: ahozko baliapideak idatzian bideragarri bihurtu izana; ahozko erabi-
lerak idatziaren bidez «on egitea», goragoko estatusa ematea. 

Sartalde euskararen kasuan, eta XX. mendera mugaturik, hor sar nitzake
Kirikiño eta Zamarripa, edo oraintsuagora etorrita, Juan San Martin eta Mikel
Zarate. Edo gipuzkerarenean, harean lehenagora jota, Marcelino Soroa, Ante-
ro Apaolaza, Pedro Migel Urruzuno, Salbatore Mitxelena eta aurkada bat idaz-
le. Nafar-lapurtera eremuan, oraintsu bilduma hautu mardul bat atera zaion Hi-

494 EUSKERA - L, 2005, 2



riart-Urruti kazetaria aipa nezake, gero etorriko den idazle-lerro ugariaren ain-
tzindari gisa. 

Kirikiñoren kasua benetan meritugarria da, zeren aranatarren giropean eta
haien pentsabideak irentsirik egonagatik, ideien aldetik behintzat, egundo se-
kula ez baitzion herrikoitasunari atzea eman; hitz nabar batzuek gorabehera,
herri-senak gidatu zuen haren lumaren etorri berez zeriona. 

Gure literatura tradizioan badira idazleak, gramatiken eta gramatikarien
esanera baino erabilera berezkoaren senari lotuago jardun dutenak; edo beste-
tara esanda, gramatikek finkatu arauei jaramon estuegia egin barik, bestelako
bideari ekin diotenak, tradizioaren ur-emoiak landu eta leundu duen estiloari
menago iraun dutenak, belarriz zentzuten ahozkoari fidatzenago zirenak. 

Esaterako, XX. mende hasieratik honuntz Azkue, Altube eta jarraigoko-
ak perpauseko hitzen ordena galdegaiaren aditz aurreko egotoki zirkinbako ho-
rren arabera finkatzen saiatu zirelarik, eskepe horretara bildu ziren Auñamen-
diz honunzko idazleak, malgutasun gehiagoz batzuk beste batzuk baino.
Ekialdeko idazleek, alabaina, ordena malguagoaz ziharduten, agian prosa ai-
detuagoa eta freskoagoa zerabiltela, eta Ithurry edo Lafitte bezalako gramati-
kariek eurek ere, idazleen eta testu idatzien ertzak ontzat hartuz eta euren le-
kukotza aldarrikatuz ondu zituzten euren gramatikak, alegiazko eredu teoriko
ustez hoberenetik abiatuta barik. Esango nuke, horrek berorrek mesedetu due-
la ekialdeko tradizio idatziaren garapen osasuntsua.

Gogora datorkit harako «Basarri» bertsolari-kazetariarekin Mokoroaren
arteko auzia, Krispin Beobideren Asis-ko Loria dela-ta, Aita Villasanteren sa-
rrera batekin Auspoa bilduma ederrean argitara zelarik 1966an (33), Alfonso
Irigoienek geroago gogorarazia (34). Baliteke asko, batez ere garai horretan
eta Pirineoz honuntzean, San Frantziskoren bizitza euskaraz kontatzen digu-
naren prosak zurtz eginda uztea. Ez zetorren inondik ere bat gipuzkera klasi-
koaren zutabe izan diren Kardaberaz eta Mendibururen estiloarekin, kasurako.
Ez eta XIX-XX mendeetako erdi-sartaldeko idazle eskolatu gehienen joerare-
kin ere. Inola ere ez Lizardi, Orixe eta ondoko gehienekin. Nahiz azpeitiarra
izan jaiotzez, gure frantziskotarrak Donapaleun eginak zituen eliz ikasketak
eta fraile-bizitzako urte batzuk, harik eta Tolosara itzuli zen arte. Gipuzkeraz
idatzi bazuen ere, hemendiko gramatikari eta idazleen arauez ez zen gehiegi
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(33) Edizioaren zehetasunak: Beobide’ko Aita Fr. Crispín (1966): Asis’ko Loria. Tolosa,
Auspoa liburutegia, 57-58.

Larogehita bat urte lehenago (1885), Tolosan argitaratu zen liburu hau lehen aldiz, Fran-
cisco Mugerza=ren moldiztegian. Orduko izenburua: Asis-co Loria edo Francisco Santu Aundi-
yaren eta pobrien aita-lenaren bicitza.

(34) «Basarri»k orduko La Voz de España-n zorrotz eta gordin astindu zuen K. Beobidek
Asisko Loria-n zerabilen ordena-modua ( «Mi atalaya montañera» atala, 1966-VIII-7), galdegaia-
ren legea betetzen ez zuelako, hartan ere. Alfonso Irigoienek bere «Sebero Altube eta euskal hiz-
kuntzaren pleguak» txostenean, Arrasateko jardunaldietara aurkeztu zuenean (1979-XII-20) argi-
ratu zuen berriro auzi zaharra.



kutsatu; ahoz entzuna zuen edo ahozko jarioaren sundako estiloa finkatu zuen
bere idatzietan, Ifarraldekoetan ere usu zen berbera, eta erdi-sartaldeko idazle
zaharrik gehienetan ere bai, bestalde. 

Adibide gisa, errepara diezaiogun ondoko pasarte honen ordenari:

San Franziskoren aurreneko semiak (...) erabaki zuten beretako bat Aita-le-
nari bialtzia, gauzak nola zijuazen guzia esatera. Lan artarako aukeratu zuten anai
Esteban; au zan, Santuak lenbiziko aldiz Siriarako asmuan Italiatik irten zanian,
bide-lagun artu zuana. Irten zan anai Esteban Aita-lenaren billa; bitartian bere la-
gunak eman ziran gogotik oraziora. (1966, 226)

Aditza predikatuaren aurrean dela, eta ez atzean, aspaldirik datorren or-
dena dugu, idatzirik zaharrenetan ere lekukokatua; L. Mitxelenak, euskal per-
pausaren ordena dela-ta, komentatzen duen ondoko eresi-ahapaldian, kasura-
ko: Iausi da cerurean arria, / Aurquitu dau Lastur-en torre barria, / Edegui
dio almeneari erdia.

5.2. Herri literaturako genero batzuen baliagarritasuna aipatuko dut on-
doren: herri-poesia, herri-kontagintza, herri-antzerkia eta gutun generoa. Be-
rez genero edo azpigenero batzuek beste batzuek baino emankorragoak gerta-
tu ohi dira, herri-hizkeraren transmisore gisa.

5.2.1. Herri-poesiaren arlo zabal bezain ugari eta askotariko horretatik
abiatuko naiz, lehenik agerian uzteko, beste genero batzuetan baino honetan
dela ezagunago transmisio fidagarri baten hutsunea. 

Euskal balada zaharrek ez dute izan ez gortetik, ez jaundegi eskuzabalik,
ez inprimatzaile eukitsurik, errenazimendu garaian gure erromantzeok bildu
eta plazaratuko zituenik. Gure herri-poesiak ez du Euskal Herrian ez Anbere-
sen ezagutu goizetiko argitaraldirik.

Garibai bezalako eskribau banakoren batek eresi zaharren ondar batzuk
jaso bazituen ere, edo luma anonimoren batek liburu zaharren baten barru-aza-
lean itsatsiriko paperean amodio-kantu zaharren bat edo beste itsatsirik utzi
bazigun ere, gure herri-poesiarik gehiena, narratiboa dela, lirikoa dela, ahorik
aho heldu da guganaino, eta guztiz beranduan eroan da kodigo idatzira; ifa-
rraldekoa lehentxoago, hegoaldekoa atzerago. Humboldt izan genuen esatera-
ko, 1801eko Euskal Herrira ostera hartan Andre Emili balaren lehen bertsioa
ahoz bildu ziguna. 

Hala ta guztiz ere, ahoz jasoriko bertsiootan ere erraz topo egingo dugu,
mendeetan iraun duten hizketa-formula, morfologia-egitura zein lexiko-for-
mekin, gutxi-asko hizkera bizitik aldenduak direnak. Izan ere, hitzneurtuzko
konposizioak –atsotitzen kasua ere beretsua da–, bere egiturak hala aginduta,
sortu izan zeneko hizkera-estiloari eustera egiten du, hizlauzkoan erraz galtzen
diren gauzetan ere: neurri-puntu-doinuen hesiak laguntzen dio soineko zaha-
rrari eusten. Ipuinetan nekez gertatzen da hori, egitura askatua ohi dutelako.
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Hizkuntzari dagokionez, bada, interes apartekoa du herri-poesiak: hiz-
kuntza egitura zaharren gordairu izatearena; hiztunen ezpainetatik aspaldi gal-
duak diren forma zahar haiek ere hiztunetan nola-hala iraun izana zor zaio he-
rri-poesiari. Gaztelaniaz zein beste edozein hizkuntzatan ere berdintsua dugu
fenomeno hau.

Adibide gutxi batzuk ekarriko ditut, diodana on egiteko.

«Testamentuarena» deritzagun herri-balada zaharra, hainbat bariantetan sa-
kabanatua izanagatik, hasiera honekin kantatu zuen Fruizko andre batek 82an:

Iretargijek argi eitten deu / zeruan goijan bakarrik;
zazpi aingeru atzian ditu / zortzigarrena makalik

Erdi Haroko oinaztarrekin ganboarren arteko guduka odoltsuen jazoera
lazgarrienetarikoa izan zen Mondragoeri su eman zieteneko hura, eresi zaha-
rrak honako hasiera-ahapaldiaz hilezkortu duena:

Argi izarrak urten dau / zeruan goian ostantzean;
Bergararrok asi dira / traixioe baten asmatzean

Eresi zaharrotako batek, XV. mendean Martin Bañez Artazubiagakoa hil
zutenekoa gogoratuz, hasiera-formula ezagun hau darabil:

Oñetako lurrau jabilt ikara, / Lau aragiok bere an berala, / Martin Bañez
Ibarretan il dala. (TAV zb. 3.1.9.). 

Antzera darabil Lazarragak ere amodio-poesia baten:

Ene aragiok ikara dabiltz, / ainbat sartu jate zure bildur (13v). 

Idazle arabar honi oraintsuan ezagutu diogun eskuizkribuan, herri-kopla-
tegian guztiz ezagunak diren formula bat baino gehiago darabiltza amodiozko
konposizioak ontzerako. Bata:

Gure ortuan madari, / gurazaurik amabi; / beste amore bilatuko nax, / amo-
re bear banadi (1168 [17r])

Gure eske-kopletan, batez ere etxekoandreari edo etxeko alabari zuzen-
duriko horietan, bada horren antzekorik, gaur ere herri-jende adinekoak ondo
gogoan dituenak. Bat, berbarako, Markinako hau:

Eder ortuan madari / mende berriek ugari, / etxontako neskatilliek / mer-
katariek amabi.

Edo Gernikako beste hau:

Zure ortuan madari / adarrak ditu amabi, / etxe onetako alabatxuak / ba-
balori dirudi (35).
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(35) Javier Kaltzakortak zuzendu dizkidan koplok, lehenengoa Inesi deritzan andreari be-
rak Markinan jasoa da, eta bigarrena «Belumendu» ezizenaz Euzkadi egunkarian Gernikako idaz-
le batek argitaratua (1932-II-02).



Lazarragaren konposizio berean beste formula ezagun hau dugu, alde han-
di barik gure trikiti-kopla dantzakoetan entzun ohi den berbera:

Urtan eder arria, / aen gainean txoria; / amorantian lekidanari / atera neio
begiak (1168 [17r])

Lexikora jota, gaur nekez da ezagutzen zurubi hitza sartalde honetan «es-
kilara» esateko. Halabaina Alostorrea baladaren lehen ahapaldiak gorde du hi-
tzori, oraindino 83an Markinan bildutako bertsio honetan:

Alostorria bai Alostorria / Alostorreko zulubi luzia.

Testu idatzietan badira noizbait zenbait hitz, testuok berandu eta modu
soltean idatzira trasladatu izanaren ondorioz, hiztegietan ere nekez ageri dire-
nak, nahiz hitzok eurok berez zahar tankera guztizkoa izan. Horietakoa dugu
desborondate hitza. Nire ikasle batek «Ana Juanita» balada ezagunaren ber-
tsio bat jaso zion 81ean Bermeoko andre zahar bati. Ahapaldietariko batean
bere desborondatian darabil, hau da, «gogoz kontra»:

Ana Juanita ezkondutzen da / amaren d’aitan bozian; / 
amaren d’aitan bozian eta / bere desborondatian.

Sintaxi arloan ere bada bitxi ederrik herri-poesia zaharrean. Aipu dugun
balada horretan, aurreratxoago, batorrek / besteorrek dio, guk gaur egun ba-
tak / besteak esango genukeen lekuan; bat eta beste zenbatzaileak mugatzaile
singular hurbilaz, ergatiboan, gaur bitxi samarra gertatzen den kontua:

Bateorrek agur, bestiorrek agur / alan despedidu giñian;
Eguna bi’zan seiñaladua / Santa Luzia gabian.

Bide beretik, erdi galdurik edo galdu antzean den esapidea dugu, «nora
da, hara da» erabiltzea «nora joan da, hara joan da» adierazteko. Holakok ere
herri-poesian badiraute. Aurreko balada berorren Arratiako bertsio baten aha-
paldi batek hau dio:

Lantza zorrotz bat neunkan eskuban / yaurti neuntzen bularrera.
Lantzeau bere ain zan zorrotza, / bazan odola lurrera.

Morfologia arloan aipa nezake -tik kasuaren lekuan -rean ablatibo zaha-
rrak bizirik irautea. Jakina da atzizki hau, edo -reanik horren ondorengoa, le-
henagoko mendeetan aldendu direla hiztunen artetik, hitz fijatu batzuek gora-
behera. Baina herri-poesian ugariak dira berorren lekukotasunak, ostera.
Balada berorren Arratiako bertsio batek honela dio:

- Ana Juanita ezin ezkondu / ni bizi nazen artian, /
urre katia eta medella / neuk dodaz idunerian. (Ana Juanita, Arratia)

5.2.2. Herri-antzerkia dugu beste eremu paregabe bat, herri-hizkera ba-
liabide berezi askoren gordairu gertatzen dena. Nahiz aspaldikoa den Barru-
tiaren gabon-ikuskizuna, nahiz gaurko hiztunontzat urrun gelditu XVIII. men-
dearen lehen erdiko berbakera, testuan ageri diren forma zaharkituak
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gorabehera, hizkera-egitura asko eta asko daude gaurko hiztun peto-peto as-
kok ere halatsu erabiliko lituzketenak, eta herri-hizkera jatorrenaren errainu-
tzat jo beharrekoak.

Eman dezadan kasurako damu izan aditz lokuzioaren erregimena:

Adanek egin eban itsurik bekatu, / Aren da gure kulpak damu ditugu

Gaur ere herri-taiuko egitura dotoretzat joko genuke: damu dut lehenago
ez esana, edo damu ditut hartutako erabakiak; jakinik ere bestela esan daite-
keela, damutzen naiz honekin edo harekin.

Eman dezagun zer gura izan lokuzioaren erabilera ondoko kantuan:

Liau lau bere, birao gura eztala ene sabela

zeinda gaur esango bagenu bezala: Ez naiz zuenera joan gura; neure etxean
nago hobeto.

Gaur entzuten diren antzeko harridura-egiturak idoroko ditugu berean.
Gure parajeko euskaldun adineko batek baino gehiagok esango luke, bere bu-
ruari erruki harturik: Ai gure koitadue! Edota ume ernegaarazle batek egona-
rria eta patxada galarazten digunean: Umionen deungie! Joera bere-berekoak
ditugu Barrutiarenean eta beste leku askotan:

Eztot nik merezitzen zeugaz gelditzea, / Zer egingo neuke, ai ene tristea! edo
Liau lau bere, liau lau bere, gabaren alegerea!

Xabier Mª Munibe, Peñafloridako Konteak ondu zuen El borracho burla-
do antzezlaneko euskal txatalek ere herri zehearen hizkera dakarkigute gogora. 

Esamoldeen artean, gazt. «me las pagarás» adierazteko, gogoango didak.
Edota solas barruan mendaturiko atsotitza: «Oh! y con cuanta razón / dijo
aquel gran vizcayno: Auntzak itxi baleio / Akerrak itxi leio.» (EBB 6). Egitu-
ra bitzuk, Mogel ere jasorik dakartzanak. Ez baitute alferrik batak eta beste-
ak markinar sorburua.

5.2.3. Gutun-generoa ere ez nuke bazter utzi nahi neure berba-ekarrian.
Batez ere formaltasun gehiegizkoa jagon behar barik idatzi izan den gutune-
tako estiloaz ari naiz: senitarte edo lagunarte giroan eginikoez. 

Bete-betean ez lirateke hemen sartuko, beharbada, Izurrategik Jerusalen-
go Osteran amari bialduriko idazkijak, zeren, amari bialduak izanagatik, asmo
goratuagoaz eta estilo hanpatuagoz idatzi baitzuen, etxekoen artean erabili ohi
den hizkune zeheaz barik. 

Errenkura barik sartuko nituzke, ostera, Balentin Berrio-Otxoak amari
euskaraz idatziriko gutun gogoangarri pozkarizkoak. Mezu-hartzaile bakarra
edo ia bakarra dute gutunok, ama ia beti, aita ere bai batzuetan; eta estiloa ere
gurasoentzakoa, etxekoagoa. 
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Bitxitasun bat besterik ez aipatzearren, gaurko euskaldunok ia ahaztua du-
guna, semeak gurasoari berorika egiteko usadioa: illa bat oindiño ezta igaro,
berorrek emondako plazua baino lenago akordau naiz (36).

Ohartu, jatorduak direla-ta, egiten digun jateko-deskripzioari, darabiltzan
izenak –maileguzko eta sustrai zaharrekoak–, etnografia aldeko balioaz aparte:

goizian artzen dogu txokolatetxua fotarekin eta baso bete ur azukerresaua-
rekin; eguardiyan, sopia, azia, garbanzua, urdaiya okela tajada onakin, eta pos-
trian, matsa. Arratsian afaitan oliyo azia, baña ez erozeinbe modutakua, beste fra-
tel andi bat bete solomo edo okela, edo beste alako tajada onak daukazen gauzen
bat, eta postrian matsa. (ibid. 34) 

5.2.4. Ez gara gehiago luzatuko herri-literaturako beste generoekin. Erre-
frauen eta esaeren harrobian Azkue, A. Zabala, G. Garate eta beste batzuek
eginiko bilduma nagusiez ostean, ugariak dira han-hor-hemengo bilduma la-
burrak, sarritan lurralde-eremu txiki bati atxikiak. Aspaldion holakoak asko
ugaritu dira, eta ez gutxitan hurreko administrazioek lagundurik edota irakas-
kuntza-eskakizunek zirikaturik.

Holako bilketak gordin-gordinean egin dira gehienetan, elaborazio gutxi-
rekin, eta horrek mugatzen du sarri, luma trebe baten faltan zubi egiteko, es-
tilo idatzian txertatzea, edota ikaskuntza-planetan baliagarri bihurtzea (37).
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(36) Valentin Berrio-otxoa (1988): Euskerazko gutunak. Bilbao, Labayru Ikastegia & Biz-
kaiko Aurrezki Kutxa. Kultur ekintza, 34.or.

(37) Urrunago joan barik, Bermeo, Lekeitio, Ondarroa, Busturialde, Uribe-kosta eta beste
eremu askotan egin dira bilketa mugatuak.



Ahotik harako kontagintzari ere ez diogu eragingo, zeri eragin asko dau-
ka baina. Aparteko esangura dute genero honetan gure literatura tradizio apal
horretako idazleren batzuk, ahozkotasunari etekin ederrik ateratzen jakin du-
tenak. Asko horien artean Urruzunoren bidez erakutsi nahi nuke ekarri honen
garrantzia. Euskalerritik zerura izenburupean jaso zuen A. Zabalak Auspoa bil-
duman (5, 1961) Elgoibarko apaiz honen kontaera-sorta bat (38). Luma fina-
ren jabe izanik ere, behin ere ez da urruntzen bere kontaera hiztun on baten
tankeratik, nahiz idazlearen iragazkiak konta-jarioari beti eman ohi dion go-
ragoko dotoretasuna. Herri-senak gidatzen du bere hizkera –agian hiztegian
garbitxoago jokatuko badu ere–, gramatikarien hesietarik urrun. Horra herri-
kontaeran zimendua hartu duen herri-idazle on baten eredua.

5.3. Herri-hizkeraren interesa hizkuntzaren barne-garapenaren aldetik

5.3.1. Lexiko eta lokuzio eremua

Begi bistakoa da hiztegi-biltzearen aldetik herri-hizkerak duen harrobi on-
dargabea. Euskararen kasuan datu frogatua da, idatziz sekula lekukotu ez di-
ren hitz asko eta asko bizi direla, edo bizi izan direla, hiztunetan, eta hitz-al-
daeretara jo ezkero, askoz gehiago.

Beste hizkuntzetan baino askoz gehiago, gure hiztegigileek hiztunenga-
na jo dute hitzen bila; berdin esamoldeen kasuan ere. Horrek ez gaitu mire-
tsi behar, literatura mugatua eta generoz are mugatuagoa duen hizkuntza ba-
ten kasuan. Hala jardun zuten –sartaldeko eremutik irten gabe–, ez
Landucciok bakarrik –orduan nekez aurki zezakeen testu idatzirik–, ezpada
Arakistainek, Añibarrok, Mogelek, Iztuetak, Zabalak, Uriartek eta beste as-
kok, aurretik eta atzetik. Hiztunak izan dira, gure lexiko tradizioan, hitz-bil-
tze harrobi ia bakarra.

Jakina da, ostera, lexikografia-zientziak aurrera egin ahala, eta hiztegi in-
tegralak egiten hasi diren momentutik, idatzira gehiago jo izan dela. Hala egin
dute, ahozkoa baztertu gabe, Harrietek, Azkuek, Lhandek, S. Mujikak... eta as-
koz gehiago ondoren etorri direnek.

Baina ahozko hitzen biltze-lanori ez da eten; are gehiago, bizitu egin da,
neurri handi baten dialektologia ikerketek hartu duten abiaduragatik, baina bai-
ta ere ahozko tradizioko jario hori betiko gal ez zedin beldurrez.

Eredu bikaina eskaini ziguten, orain aspalditxo, T. Etxebarriak Eibarko
lexikoa eta K. Izagirrek, Oinati aldeko hizkera modu sistematikoz jaso zute-
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(38) Oraindino oraintsu atera digu bilduma berean Urruzunoren beste bilduma bat, orain-
goz bertsoz eta hizlauzko lanekin. (....)



nean (39). Gerora asko ugaritu dira, eta interesik gehien dutenak, sarrera-hi-
tzen osagarritzat kontestu-adibide egokiak jaso dituzten haiek dira. 

Ahalegin honetan ezinbestean aipatu beharra dut Labayru Hiztegia
(2003) (40) eta bera eraikitzeko sortu zen datu-basea, zeren sarritan hitz jakin
baten gaineko informazio osoa ez du jasotzen hiztegiak berak, baina bai azpian
datzan biltegiak. Asko eta asko dira horra bildu diren hitzak, batez ere bizkaiera
eremukoak, edota agertzen ez zirenak aurreragoko hiztegietan, edota haietan
jaso gabeko adiera batekin, eta batez ere hiztunen erabileratik zuzen jasoriko
adibide fidagarriekin. Gure hiztegi honek eta beste batzuek egiten ari diren aha-
legin hori funtsezkoa da material hori literatura-gai bihur dadin. Izan ere, hitz
hutsa ez da berez ezer, fonema pilaketa bat besterik; hitz horren erabilgunea
eta horren gaineko informazioa da benetan balio duena, idatzirako baliagarri
izan dadin. Jasoriko hitz horren adierak zehatz finkatu direnean, kontestu-adi-
bide egokiekin osatu denean, sintaxi-erabilerak argi geratu direnean, orduan da
hitz hori literaturara esportagarri. Ahalegin hori egin duten hiztegiak dira luza-
rora hizkuntza landuaren aurrerabidean eragina izan dezaketenak.

Tokian tokiko hizkeren hitz, lokuzio eta esamoldeen bilketa ugariak egin
dira aspaldion euskararen eremu askotan, eta horrek korpus multzo ugariak
utzi dizkigu eskuraerraz, hainbat sarean esekirik ere direla. Bilketa batzuk me-
todologia aldetik ondo taiutuak, baina beste asko nahas-mahas, denerik bata
bestearen ondorik, eta ahozkoaren transkripzio soila ematen dela. Ezin ukatu
horrek, orain hamarkada batzuk eskuraerraz ez zegoen materiale mordoa ipi-
ni digula aurre-aurrean, zernahitarako balio duena: lexiko zein gramatika iker-
ketak egiteko, edota literaturgintzan birrerabiltzeko. Hala ere, argiro dazagut,
ugaritasun horrek beste barik ez duela bermatzen gure hizkuntza-kalitatea. Ira-
kasleen, ikas-material egileen eta idazle trebatuen ahalegina behar da bitarte-
an, harrobi horri onura ateratzeko. Batez ere idazlearen ahalegina, eta haren
intentzio-ahaleginei esker izan dezake hitz edo esamolde batek arrakasta ida-
tzian, hari esker bihur daiteke «literario» halako edo holako hitz edo esapidea.

Hurragora etorrita, Deustun irakasle-lagun dudan J.M. Etxebarria izenda ne-
zake, gehienoi hain bazterreko egiten zaigun baina hitz zahar berezietan hain abe-
rats den Zeberio aldeko bitxitasunak idatzira ekartzen egiten duen ahaleginagatik.

5.3.2. Sintaxi alderdiko interesgune batzuk

Gorago aipatu puntuez gainera, sintaxiaz dihardugula, baditu herri-hizke-
rak zenbait erabilera, edo azterka ekin ezkero beharbada hainbat, ia bere-be-
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(39) Izaguirre, Cándido (1969), El vocabulario vasco de Aránzazu-Oñate y zonas colin-
dantes.. Villasante, Luis (arg.), ASJU-ren Gehigarriak 7, Donostia. Berrarg. Donostia, 1994.

(40) Hau osatzera etorri da gaztelania-euskara hiztegia, Diccionario Labayru delakoa, 2005.
urteko abenduan.



reak dituenak, hau da, estilo idatziak gutxitan edo nekez beregandu izan di-
tuenak, arrazoi diferenteak direla medio. 

Ene ustea da –beste askorena ere hala dela-ta nago– hiztunetan indarre-
an diren sintaxi-moduak, maiz ahozkozkotasunari egozten zaizkion laxotasun
edo arau nasaiegiak gorabehera, aberasgarri gerta daitezkeela estilo idatzira-
ko. Ez dut honekin esan nahi, ahozko egitura guzti-guztiak idatzira eroateko-
ak direnik; idatziak beti baititu –eta hala behar du ere izan– ahozkoak baino
lege finkoagoak, estuagoak. Zehaztu nahi dudana da, ahozkoaren lizentzia ba-
tzuk edota aukera batzuk guztiz erara datozkiola idatziari, estilo argi eta mal-
guagoa edota diferenteagoa, alternatiba modura jadetsi orduan.

Sintaxi eremuan ere, ahozkoa idatzia baino bizkorrago ohi doa aurrera,
eta hiztunen ezpainetan bide luzea egin eta gero sartzen dira apal-apalik egi-
tura asko idatziaren ataritik. Agian euskararen kasuan, gure literatura bere oso-
an begietsita, arin eta errazago sartu dira beste hizkuntza kultistago batzuetan
baino (41).

Gure hizkuntzaren morfosintaxi-marka nagusi batzuei denboraren joan-
etorrian ohartu baino ez dago, ahozkotasunaren idatziarekiko eragin etengabe
horren oinatzak susmatzeko.

Auñamendiz beheko eremurik gehienean ura legez zabaldu den aditz pe-
rifrasi jakinak, joan egin da, galdu egin dira erakoak, ia ez ziren azaltzen XIX.
mende hasierako testuetan, eta mende horretan aldirik gehienean ere ez asko;
eta bizkaieratik kanpora are gutxiago. Hura ta guzti ere ahozkoaren indarrak
bere legea gailurtu du. Lehen ez zen zerbait garatu du hizkerak; beharrak era-
ginda, dudatzeke. Aditz bidezko ekintza-adierazte bat egin txertatuz adieraz-
ten da gure artean gaur egun, lehen ezer erabiltzen ez zen lekuan. Euskararen
ekialdean, aldiz, ez du horren premiarik sentitu hizkerak.

Beste batzuetan –gehienetan esango nuke– erraztera jotzen du ahozkoak.
Idatziak dituen zenbait berezitasun edo bide berezi erraztu edo bakartu egin
ohi ditu maiz. Jakina da gure idatzi zaharretan, nahinongoak direla ere, ize-
nak mugatzaile hurbilaz markatzeko joera handiagoa zegoela, aldi batetik ho-
nunzkoetan baino. 

Hala gertatu da ekialdetik sartalderuntz datorren neutralizazio-prozesu
bat, zeinen bidez hurbilaren lekua mugatzaile generikoak beregandu baitu. Eta
euskararen sartalde honetan ere, idatziz behintzat, idatzi zaharretan baino as-
koz mehatzago darabilgu markatzaile hurbila, nahiz sarritan ahozko joera ho-
rretan bat ez etorri.
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(41) Esana dugu jadanik, euskal literatura klasikorik gehienak, duen izaeragatik, hiztun
arruntei zuzendua edo gehienetan hauek belarriz entzuteko idatzia dela gogoan dugula, hiztunen
erabilerari makurtu samar jokatu du, aldian aldian eta lekuan lekuan, eta ez die, gehiegi behin-
tzat, aurreko idazleen parametroei jarraitu.



Axularrek oraindik XVII. mendean honetara idazten zuen:

Gure lehenbiziko aitaren bekhatua dela kausa, harengatik, haren kariaz, guz-
tiok gaude preso, guztiok gaude mundu hunetako garzele hunetan, heriotzera kon-
denatuak (Ax zb 36)

Guztiok nahi dugu salbatu, guztiok nahi dugu ioan parabisura, eta guztiok
dugu esperantza. (Ax zb. 167)

Amendux-en eresian:

Ene anima duzuen gomendatu, garitates mobiturik
Zarraizkidate g[…] bertan itzok ongi notaturik.

Sartaldean berton ere mugatzaile hurbilik ez darabilgu XVI. mendean ge-
nerabilen ginoan gutxienez, nahiz ahozkoan idatziz baino askoz testuinguru
gehiagotan bizirik dirauen:

Pobreonentzat, oi, gatxik asko, / aberatsonek doblea. / Mutil-neskatoz le-
naengoa / bete bear dau etsea (Lazarraga 1196, 42r2)

Ditxabageau joan ninzan / ezer baga eskuetan, / etsaiorrez / topa nindin gra-
daetan (ibid. 1197, 43r1)

Ez da agian zaharregia izango, alperrik adberbioaz baliatzea hizkuntza,
perpaus buruan ipinita, zentzu kontzesibo markatuzko egiturak eraikitzeko.
Ahozkoan eta sartalde honetan garatu den egitura dirudi; lehenagoko idazle-
ek, agian ezaguna bazuten ere, bakan erabili zuten horretarako, eta beharbada
euskal gramatikaren azterrenik ere ez zuen baina etxeko hizkera aberatsaren
jabe zen Balentin Berriotxoak darabil behin eta berriro amari eginiko gutune-
tan, hizlauz zein erdi bertsotan:

Alperrik lurrian nekez jan artua, / bizitza pobria zerurako da atajua, / ez la-
rregi desiatu dirua. // Alperrik izan urria ederra, / galtzen bada gure anima baka-
rra, / ezta faltako begiyan negarra, / ez lepuan sua eta garra. (1988, 61)

Irrika biziz nahi dugun zerbaiten guraria adierazteko, oxala maileguzko-
aren lekuan, aspalditik datorrena da, hizlauz zein neurtitzez ageri den arren
aurre-hitza, gaur tamalez balio horretan lausotua. Aboitiz lekeitiar bertsogile
zaharrak honetara zioen bere bertsoetariko baten:

sekula asmo obarik / zeuk ez dozu artu; / arren askoz lenago / otu balitxa-
tzu! (J.A. Aboitiz)

Edo gure Zabalak herritarrei entzuniko legez jasorik dakarren hizlauzko
esaldi honetan egitura bera (42):

(42) Edo beste hau: «Bideetan, caleetan, ta plaza aguiri-guiñocoetan entzuten dira berdez-
keriac, icen charrac, bastokeriac, ta zantarkeria eskergaac; icusten dira ukiera [ucutza] deungaac,
oracadaac, bultzada gaistoac, ta triscoac; ta arren bada Elesha santuac eurac alangoric ezpalen-
tzue ta ezpalecuse» (JMZab Irun 142), «Eta ceuen artean icusten da alango gauzaric? Ay! Arren
bada ezpalitz icusico; baya lar bere lar icusten da.» (JMZab Arantz 256).
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Geienetan gatxen bat egin deutsuenean, azaren batzuk kendu badeutsuez,
esan oi dozue: arren bada beso biak igartu dakiozala (J.M. Zabala)

Ojala jaio ezpagiña ori ikustekoan! Arren bada ilko bagiña egun gorri ori
ikusi baño lenago (JMZab Arantz 278)

Herri-hizkeraren lekukotasunak, zaharrak eta ez hain zaharrak, hor dau-
tzanak, batzuok hiztunen oroimenean, besteok idatzietan barrena.

6. ONDORIO GISA

Esandako guzti honetatik, ondorio ugari eta diferenteak atera ahal balitez
ere, batzu-batzuetan finkatu nahi nuke oharmena. Ondorio baino gehiago, geu-
re hizkuntzari diogun atxikimenduak eraginiko sentierak dira, aholku gisa he-
men garandu nahi ditudanak, gaur egungo eta geroko gure hizkuntza idatzia-
ren zimendu trinkoago baterako balia dakizkigun.

6.1. Egin ditugun oharpen eta hor ezarri adibideetarik argiro dakusaguna
da, iragana, gure literatura iragana uste baino hurragokoa dugula gaurko hiz-
tun euskaldunok, oskola eta azala alderatu ezkero.

Idatziz, aspaldiko testuetarik ageri diren hainbat hitz, esapide, sintaxi-egi-
tura eta bestelako baliabide askoren oihartzuna gaurko hiztunetan ere erraz
aurki dezakegula, leku batean edo bestean, batez ere hiztun zahar, bizimodua
euskaraz egin dutenetan.

Eta itzulitara begiratuta beste hainbeste: herri-hizkeraren baten beste inon
ez lako harribitxi bat aurkitu uste dugunean, idatzi zaharren baten ere bila dai-
tekeela berorren azterrena.

Beste hitzez esanda, tradizioa eta modernitatea, uste baino gehiagotan
daudela zubiturik, eta zubi hori sendotzen egin behar dugula indar, baldin ge-
roko hizkuntza oparoa eta mardula izango bada.

6.2. Bigarren oharmena. Idazle saiatu eta ahalegintsuen ekimenari esker
egin du orain artean aurrera batez ere gure hizkuntza landuak, edo esan deza-
dan, hizkera idatziak. Ahalegin barik edo berez legez, ezer berririk gehitzeko
kezka barik idatzi denean baino gehiago goratu da hizkuntza, idaztea jardue-
ra neketsu eta ahalegintsu gisa ikusi duten idazleei esker.

Lehenagoko mendeetan halaxe egin izan dute, batzuk beste batzuek bai-
no gehiago, Axular, Oihenart, Larramendi –gehiago ez ahal zuen idatzi behar
euskaraz–, Mogel, Iztueta edo Zabala batek. Edo oraintsuagoan berdin Orixe,
Lizardi, Mitxelena edo Erkiaga batek. Eta gaur beste hainbatek.

Tradizio idatzi zaharrak eta berdin herri-literaturak edo herri-hizkerak ba-
rrenean badituzte hizkuntza-baliabideak ugari, irakurtze-ikaste-hautatze jardun
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egingurako batez dautzan lozorro hortatik jaregin eta gaur egungo testu-sorkun-
tzara ekarri behar liratekeenak; nork ahal duen ginoan, nork bere sentiberatasu-
nari men eginda, baina beti ere, automatismoak bazter utzita, nekea hartuz.

Sortzaile diren idazleek dutela esango nuke horretan erantzukizun nagu-
sia, ez bakarra baina. Testuak arin eta presaz idaztera beharturik daudenei ezin
dakiete hainbeste eskatu, baina hala ere, gaur egungo hizkuntza-corpusek es-
kaintzen dizkiguten erraztasunak bide direla, kazetari, itzultzaile, gidoigile eta
bestetariko idazleek ere pila lezakete euren garautxoa. 

Esan gabe doa, gure irakaskuntza-sistemaren erantzule diren profesiona-
lak ere, hala irakasle, nola material didaktikoen prestatzaile, aparteko eran-
tzukizuna dutela umeak mintzo diren inguruko erregistroak ezagutu eta ira-
kasteko.

Euskarazko testuak kalitatez goratzeko eta baliabidez ugaritzeko har de-
din neke horrek fruituak ere hobeak ekarriko dizkigu luzarora, eta hori izan-
go da ondoko belaunaldiei oinordekotzat utziko dieguna.

Jaun-andre neureak. Esan dot.
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